SVATÝ FLORIÁN z Lorchu „Florianus, m. Lauriaci“
Kde pálí ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý Florián.
Úmrtí:

304 n. l.

Svátek:

4. května

Patron:

hasičů, hrnčířů, kovářů, kominíků, sládků, bednářů zedníků, horníků, vzýván je jako
ochránce proti suchu, ohni, povodním a neúrodě

Atributy:

brnění, dům, hrnec, mlýnský kámen, korouhev, koruna, kříž, meč, orel, oheň,
plamen, požár, praporec na kopí, řeka, škopek, vědro, voda

Životopis: Narodil se v Cetii změněné ve Zeiselmauer (později na St. Pőllten) u dnešní Vídně,
ve III. století šlo o území Norika připojené k Římské říši. Florián se stal významným
důstojníkem římské armády a správcem provincie, sídlil v Lauriacum (dnešní Enns
v Rakousku). V té době v Římě vládl Dioklecián, známý a krutý pronásledovatel
křesťanů, k nimž Florián patřil, proto skončil u soudu v Lorch, kde neohroženě
vyznal svou víru když chtěl osvobodit křesťany patřící k jeho armádě. Císařský
zmocněnec Akvilín (Aquilinus) ho odsoudil k smrti. Na svou obhajobu vyřkl:
"Sloužíce u vojska klaněl jsem se Bohu skrytě. Poslechnu ve věcech vojenských,
ale jako křesťan se nedám nikým přinutit, abych zapřel Krista a klaněl se
mrtvým modlám." Legendární pojednání hovoří o jeho dvojím bičování, kterým se
nepodařilo zlomit jeho věrnost ani oslabit jeho lásku. Proto mu ještě ze zad kleštěmi
stahovali kůži a odtrhávali maso. Nakonec mu byl k hrdlu uvázán těžký mlýnský
kámen. S mlýnským kamenem na krku stál dlouho na mostě přes řeku Emži (Enns)
u římské pevnosti Laureacum (Lorch). Legionáři odmítali vykonat rozsudek,
svrhnout velitele do řeky. Nakonec byl přece jen shozen z mostu do řeky, v níž se
utopil. Floriánovo mrtvé tělo bylo vyplaveno na skalku a tam ho hlídal orel, aby ho
nemohli pohané zhanobit a chránil ho před ostatními dravci. Tělo nalezla a na svém
statku pohřbila odvážná křesťanská vdova Valerie z Lince, dnes na tomto místě stojí
město St. Florian. Pro svou mučednickou smrt byl pak prohlášen za svatého. Části
relikvií sv. Floriána se nacházejí i v našich městech, např. v katedrále sv. Víta
v Praze, v Olomouci u sv. Václava a v Havlíčkově Brodě. V kryptě klášterního
kostela sv. Floriána u Lince je dosud vystaven mlýnský kámen vytažený z Emže, ve
středověku se sv. Florián v lidovém podání stal ochráncem před velkou vodou i před
suchem, při neúrodě polí, proti bouři a nebezpečí ohně (pro svou smrt ve vodě).
Všemohoucí a milosrdný Bože, Tys dal svatému Floriánovi sílu a odvahu obstát v životních
zkouškách; pomáhej i nám, kteří ho s úctou ctíme jako svého patrona, abychom s Tvou
pomocí také my obstáli všude tam, kde jako hasiči budeme nasazovat své zdraví a život pro
dobro bližních při záchraně jejich života, zdraví a majetku. Prosíme, dej nám sílu změnit
věci, které změnit můžeme, a pomoz nám vždy unést osudy životů, kterým jsme pomoci
nedokázali. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v
jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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