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ZOZNAM TÉM DODATKU:

1 Som na svete z lásky
Čo dokážem? – OPRAVA (prežehnanie gréckokatolíka)
Svet. Svätý Serafím Sarovský – NOVÁ

2 Rodina – ohnisko lásky
Modlitba z  a chlieb   – OPRAVA (doplniť záverečnú doxológiu „Lebo tvoje je kráľovstvo...“)

3 Dar lásky
Premena kamenného srdca – OPRAVA (použiť ikonu sv. Mikuláša, pieseň „Ó, ktože ctí si 

Mikuláša...)
Zvestovanie – návšteva Alžbety- OPRAVA
Ježiš Kristus – dar pre svet – OPRAVA (vynechať adventný veniec a doplniť: ikona 

Narodenia Pána, koledy, vianočné jedlá, vianočné ozdoby, stromček, Betlehem, hviezda, darčeky, 
farby Vianoc…) 

Ikona Narodenia Pána - NOVÁ
Pastieri a     Mudrci  - OPRAVA (Doplniť: Počas vianočného obdobia je na analoji uprostred 

chrámu alebo vpredu vystavená k úcte ikona Narodenia Ježiša Krista, ktorú si máme uctiť bozkom)
Stretnutie Pána- OPRAVA (iba názov)
Pôst- OPRAVA (namiesto popola poukázať na poklony do „prachu zeme“, rozpad vecí na 

prach – pr. archeologické vykopávky, naučiť sa veľkú poklonu, čas začiatku sv. Štyridsiatnice...)

4 Moc života a lásky
Ježiš je vzkriesenie a     život   – OPRAVA (k veľkonočným symbolom doplniť: ikona 

Vzkriesenia, ikona Myronosičiek, paschálny tropár, košík s veľkonočnými jedlami, naučiť sa 
paschálny pozdrav...)

Za zatvorenými dverami- OPRAVA
Chrám- OPRAVA (ukázať východný katolícky chrám aj so zvonicou s cibuľovými vežami, 

ktoré symbolizujú sviečku. Poukážeme na to, že chrám sa označuje aj „cerkov/cerkev/cerkva“)

5  Spoločenstvo lásky
Božia rodina- OPRAVA 
Juraj- OPRAVA (použiť ikonu sv. Juraja)
Ježiš Kristus – môj priateľ - nová prehlbujúca podtéma (ikona Pantokrator) 
bl. Pavol Peter Gojdič – človek zlatého srdca – NOVÁ podtéma 

Textová príloha (piesne)

TERMINOLÓGIA (západná – východná)
Duch Svätý – Svätý Duch; Zdravas Mária – Raduj sa, Bohorodička; Advent – Filipovka; Kostol – 
chrám/cerkov; Obetovanie Pána – Stretnutie Pána; Kalich – čaša; Sv. omša – sv. liturgia...

Všeobecné poznámky k dodatku:
- dodatok vychádza z Metodickej príručky (MP) pre 1. ročník ZŠ „Cesta lásky“ a z pracovných 
zošitov (PZ/PL)
- dodatky nie sú záväzné, majú odporúčajúci charakter, resp. sú návrhom a pomôckou pre učiteľov 
NV/N! Záväzné sú osnovy – Rámcový vzdelávací program schválený KBS (www.kpkc.sk). 
- dodatok obsahuje úpravy na východný obrad v základných i prehlbujúcich podtémach uvedených 
v MP, nové prehlbujúce podtémy, opravené, resp. doplnené komentáre pre učiteľov, texty pre žiakov  
a obrazové prílohy. 
- odporúčaná a použitá literatúra, časopisy a internetové stránky sú uvedené pri každej spracovanej 
téme  a  podtéme.  Zdroj  neoznačených životopisov svätých,  resp.  úryvky z nich sú z:  ČÍŽEK, A.: 
Synaxár alebo TRUCH, A.: Život svätých. 
- zdroj neoznačených obrázkov: internet, archív DKÚ
-  v každej téme MP si opravte terminológiu!!!

http://www.kpkc.sk/


1 SOM NA SVETE Z LÁSKY

Základná podtéma - oprava
►  1.2 Čo dokážem? 

Hlavná časť
3. Modlitba
Znamením kríža dávame najavo, že Boh nás má rád. Žehnáme sa 
pravou rukou, pričom palec, ukazovák a prostredník máme spojené, 
prsteník a malíček skryté v dlani. (Tri spojené prsty symbolizujú Presvätú 
Trojicu a dva skryté prsty v dlani symbolizujú dve prirodzenosti Ježiša Krista – 
božskú a ľudskú.) Postupujeme od čela (Sláva Otcu/v mene Otca), k srdcu 
(i Syna), k pravému ramenu (i Svätého), k ľavému ramenu (Ducha). 
Amen

Znamenie kríža

1. V mene Otca,

3. i Svätého  4. Ducha. Amen.

2. i Syna,



Alternatíva k prehlbujúcej podtéma: Svet – sv. František z Assisi
►  Svet – sv. Serafím Sarovský – NOVÁ

Kľúčové slová: medveď, príroda, sv. Serafím Sarovský
Ciele: K – Na základe aktualizácie príbehu ...
Pomôcky: rastlinky fazule, obrázok sv. Serafíma Sarovského, obrázok medveďa, perokresba 
Serafíma 

Hlavná časť
Príbeh zo života sv. Serafíma
Svätý  Serafím  Sarovský  žil  ako  pustovník  v jednej  zhotovenej  chatke  v ruských  lesoch 
v blízkosti  svojho kláštora.  Serafím sa veľa modlil,  čítal  Božie  Slovo,  pracoval  vo svojej 
malej  záhradke  a rúbal  stromy.  Miloval  Boha  i všetky  Božie  stvorenia.  Túto  jeho  lásku 
k Bohu  i  prírode  vycítili  aj  divoké  zvieratká,  ktoré  sa  v jeho  blízkosti  stávali  krotkými. 
Rozprával sa s nimi a delil sa s nimi o svoj pokrm.  Raz jedna z jeho duchovných dcér, ktorá 
sa  volala  Matrona,  šla  navštíviť  svojho  duchovného  otca.  Už  z diaľky  videla  Serafíma 
sediaceho na pni, ako kŕmi veľkého medveď po svojom boku. Od zdesenia vykríkla. Tu sa 
otec Serafím jedným tlesknutím rozlúčil s medveďom a išiel Matrone naproti, aby ju upokojil. 
Sotva si sadli na peň, milý priateľ svätca sa vrátil z lesa späť a uložil sa Serafimovi k nohám. 
On ho kŕmil ako baránka. Potom dal posledný kúsok chleba do ruky Matrone, aby aj ona 
mohla dať niečo medveďovi. 

Ak sa k prírode správame priateľsky, staráme sa o ňu a chránime ju, odvďačí sa nám svojou 
priazňou. Ak ju poškodzujeme a nemilujeme, správa sa „divoko“ a spôsobuje nám strach. 

- k príbehu ukážeme obrázok medveďa a obrázok sv. Serafíma.

    



2  RODINA – OHNISKO LÁSKY

Základná podtéma - oprava
►  Modlitba za chlieb 

Hlavná časť
3. Modlitba Pána
... doplniť záverečnú doxológiu

„Lebo tvoje je kráľovstvo, a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha,
teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.“

Pri ukazovačke:
Lebo tvoje je kráľovstvo -  ruky so zavretými päsťami dvíhame hore do výšky ramien 
Moc - ... do výšky hlavy
I sláva - ... úplne hore (vzpažiť)
Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. – prežehnanie sa



3  DAR LÁSKY

Základná podtéma - oprava
►  3.1 Premena kamenného srdca 

Hlavná časť
Stavba mesta
... toto mestečko sa volá Myra (nie Myro) – oprava

- v tejto téme hovoriť o sv. Mikulášovi ako o reálnom svätcovi, mužovi viery a modlitby (nie 
len ako o legendárnej postave), pripomenúť jeho sviatok, ukázať jeho ikonu (nachádza sa aj 
v každom chráme na ikonostase), prípadne sa naučiť pesničku „Ó, ktože ctí si Mikuláša...“ – 
jednu slohu, z knižky Hore srdcia. Alebo ho deťom predstaviť na samostatnej hodine. 

Pomôckou môže byť Omaľovánka sv. Mikuláš, kde je jeho krátky životopis, krátke 
poučenie do života (dá sa zakúpiť na DKÚ v cene € 1,85).

    

Deti môžu vymaľovávať jednotlivé časti perokresby podľa príbehov zo života sv. Mikuláša, 
ktoré číta učiteľ (zdroj príbehov: Synaxár)



Základná podtéma – doplnenie, oprava
►  3.2 Zvestovanie. Návšteva Alžbety

- možno použiť ikonu Zvestovania Presvätej Bohorodičke 
- modlitbu možno ukazovať nasledovne:
Raduj sa Bohorodička - oboma rukami zdvihnutými do výšky lakťa 

s roztiahnutými prstami otáčame do strán
Panna Mária - zložíme ruky ako k modlitbe
Milosti plná - rukami ukážeme od hlavy až smerom dole
Pán s tebou - pravou rukou ukážeme hore, ľavou na srdce
Požehnaná si medzi ženami - ukážeme „svätožiaru“ okolo hlavy pravou rukou
A požehnaný je plod tvojho života - zloženými rukami akoby kolíšeme dieťa
Lebo si porodila Krista - ruky s vystretými dlaňami dvíhame do výšky ramien
Spasiteľa - ... do výšky hlavy
A Vykupiteľa našich duší - ... úplne hore (vzpažiť)

    

Základná podtéma – oprava, doplnenie
►    3.3 Ježiš Kristus – Dar pre svet 
- možno použiť aj ikonu Narodenia Pána alebo sa tejto ikone venovať na samostatnej hodine ako prehlbujúcu 

podtému 

Hlavná časť
2. Symboly Vianoc
- vynechať adventný veniec!
- doplniť: ikona Narodenia Pána, koledy, vianočné jedlá, vianočné ozdoby, stromček, 
Betlehem, hviezda, darčeky, farby Vianoc, ...
(Viac o vianočných symboloch v časopise Slovo, č. 25- 26. 2006, str. 14-15: „Noc plná svetla“)

- naučíme deti vianočný pozdrav, ktorým sa zdravíme od sviatku Narodenie Pána do 31.12.: 
Christos raždajetsja! Slávite Jeho! 

Kristus sa rodí! Oslavujme ho!



- možno naučiť sa koledu napr.: Keď jasná hviezdička/Koli jasna zvidza, Predivná 
novina/Divnaja novina, V Betleheme novina/V Viflejemi novina... (viď príloha vzadu)

NOVÁ prehlbujúca podtéma
► Ikona Narodenia Ježiša Krista

- tému môžete preberať samostatne, alebo sa ikone venovať pri téme Ježiš Kristus – dar pre svet.

Ciele: jednoducho opísať  ikonu Narodenia  Krista  na základe  biblického príbehu.  Vnímať 
Krista ako Boží dar pre ľudstvo. Prejaviť úctu ikone.

 Motivácia: Čakanie (tému môžete začať aj aktivitou z MP s krabičkou – o darčekoch)
Na stôl/zem položte veľký hárok papiera a farbičky. Úlohou detí je nakresliť miesta, 

kde ľudia zvyčajne trávia  čas  čakaním (napr.  u lekára,  v rade na obed, pri  semaforoch...). 
Ktoré je vaša najneobľúbenejšie miesto na čakanie? Ako sa cítite, keď musíte dlho čakať? 
Prečo je niekedy ťažké čakať?

Spočítajte, koľko dní ostáva do Vianoc. Zameňte počet dní na hodiny (x24) a hodiny 
premeňte na minúty (x 60). Potom sledujte hodinky, ako rýchlo / pomaly plynie čas.

Pre väčšinu ľudí je čakanie nepríjemné – znamená nudu, obavy... Dnes chceme, aby 
všetko sa vybavilo rýchlo.  Pohľad do Matúšovho evanjelia  (evanjelium, ktoré sme počuli, 
resp.  budeme počuť na sv.  liturgii  v nedeľu pred Vianocami)  nám dáva na čakanie  nový 
pohľad: - od Abraháma po Dávida bolo 14 pokolení, od Dávida po babylonské zajatie 14 
pokolení  a od  babylonského  zajatia  po  Krista  14  pokolení.  Teda  42  generácii  očakávalo 
naplnenie Božieho zasľúbenia o Spasiteľovi. To je naozaj očakávanie!
Dnešná dobrá správa je, že už viac nemusíme čakať. Spasiteľ sa narodil...
(Zdroj: Náš život v Kristovi. Učiteľská príručka II. Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 2001)

2. Demonštrácia a výklad
Alternatíva A (použite v prípade, že ste tému Ježiš Kristus – dar pre svet z MP nepreberali a teda 

príbeh Kristovho narodenia je pre detí nový)
Deťom ukážeme ikonu Narodenia. Ich úlohou je najprv ju len pozorovať. 
- Čo vás na ikone najviac upútalo? 
- Čo je v centre – strede ikony? (Dieťa v truhličke a Matka)
- Kým a čím je obklopené Dieťa? (zvieratá, tma, jaskyňa, anjeli, pastieri, mudrci...)
- Prečo Ježiš nie je v kolíske, v dome, obklopený rodinou a príbuznými, ako to bežne býva?

Deťom prerozprávame príbeh Kristovho narodenia podľa Lk a Mt (mudrci), pričom 
jednotlivé osoby, predmety a miesta na ikone ukazujeme (Ježiš, Mária, Jozef, jaskyňa, jasle, 
zvieratá, pastieri, anjeli, hviezda, mudrci, tma).

Ježiš – Boží Syn, je darom Nebeského Otca pre celé ľudstvo.  Nie je darom len pre  
svoju rodinu,  mamku,  ocka-pestúna,  najbližších  priateľov a  známych,  ale  pre všetkých – 
bohatých i chudobných, vzdelaných i nevzdelaných, mladých i starých, pre tých, čo sú blízko 
Bohu i pre tých, čo sú ďaleko...  Celý príbeh jeho narodenia a ikona na to poukazujú – je 
obklopený „cudzími“  ľuďmi (okrem Márie  a Jozef)  –  pastieri,  zvieratá,  mudrci,  jaskyňa... 
lebo patrí všetkým – aj nám, aj tebe. 



Alternatíva B (použite v prípade, že deti už príbeh Narodenia poznajú)
Na ikone pomocou farebných papierikov prekryte  jednotlivé  miesta  a osoby (napr. 

anjeli  biela,  Mária  modrá,  Jozef  hnedá,  pastieri  zelená,  mudrci  bordová,  jaskyňa  čierna, 
zvieratá sivá, hviezda žltá...). Nechajte odkryté iba Dieťa v jasliach.

- Keď sa narodí bábätko, čím a kým je obklopené?

Boh poslal svojho Syna na svet ako dar. No príbeh jeho narodenia je „trochu“ iný ako 
príbeh  narodenia  bežných  detí,  alebo  nás.  S deťmi  si  krátko  zopakujte  príbeh  Ježišovho 
narodenia. 
Ikonopisci  –  maliari  sv.  obrazov,  ktoré  voláme  ikony  zachytili  tento  príbeh  osobitným 
spôsobom. Postupne odkrývajte z ikony papieriky: 
1. čierny papier: Ježiš vo svetlom odeve a svätožiare na ikone nie je umiestnený v kolíske, 
v detskej izbe..., ale v tmavej jaskyni v truhličke – lebo priniesol život a svetlo tým, čo chodili 
v tme a smrti
2.  modrý: Mária ho porodila a celý život sprevádzala – až pod kríž. Z ľudí je najbližšie pri 
Ježišovi a je veľkosťou najväčšia. No ona upozorňuje na Krista.
3. hnedý: sv.  Jozef  – jeho pestún mu bol ochrancom, otcom, učiteľom. Ak je zobrazený 
v dolnej  časti  ikony  v rozjímavom  postoji  a v rozhovore  s iným  človekom  -  prorokom, 
poukazuje na to, že nerozumel týmto udalostiam „umáral sa pochybnosťami“ a tento prorok 
mu vysvetľuje, že sa v Ježišovi vyplnili proroctvá. 
4. sivý: zvieratká osol a vôl Mu mali zabezpečiť teplo svojim dychom. No na ikone sú mu 
veľmi blízko a sú pripomienkou toho, že osol a vôl poznajú svojho Pána - gazdu, ale Židia – 
Izrael  ho  neprijali,  nespoznali   (Herodes  ho  chcel  zabiť,  v betlehemských  hostincoch  sv. 
rodinu neprichýlili, nakoniec ho ukrižovali...)
5. biela: anjeli – spievali na Božiu slávu a ohlasovali Jeho narodenie
6. zelená: pastieri – najchudobnejší ľudia v Betleheme sa mu prišli pokloniť, uznali ho za 
svojho Pána
7.  žltá: hviezda  –  poukazuje  na  Krista  (všetko  na  ikone  poukazuje  na  Krista  a smeruje 
k nemu)
8. bordová: mudrci – bohatý cudzinci, pohania, ktorí v Ježišovi spoznali niekoho veľkého – 
Kráľa, Boha, Pána a „unúvali“ sa z ďaleka prísť sa mu pokloniť aj napriek nebezpečenstvám 
na ceste (pr. Herodes).
... ak treba, tak aj:  9. ružová: ženy, ktoré umývajú Krista, pôrodné asistentky – posluhujú mu 
a On sa necháva vziať do ľudských rúk. Nevyskytujú sa na všetkých ikonách. 

Ježiš – Boží Syn, je darom Nebeského Otca pre celé ľudstvo.  Nie je darom len pre  
svoju rodinu,  mamku,  ocka-pestúna,  najbližších  priateľov a  známych,  ale  pre všetkých – 
bohatých i chudobných, vzdelaných i nevzdelaných, mladých i starých, pre tých, čo sú blízko 
Bohu i pre tých, čo sú ďaleko...  Celý príbeh jeho narodenia a ikona na to poukazujú – je 
obklopený „cudzími“ ľuďmi (okrem Márie a Jozef) – pastieri, zvieratá, mudrci... lebo patrí 
všetkým – aj nám, aj tebe. 
 
Práca s perokresbou: 
Do perokresby ikony deti môžu dokresliť seba, svojich najbližších a tých, ktorých chcú 
obdarovať Ježišom. Ikonu môžu vyfarbiť (viď nižšie).

Fixácia: Dar – Kríž



Vopred si vystrihnite z výkresu tvar kríža tak, aby sa dala z neho poskladať škatuľka – 
darček (4x3 štvorce). Z jednej strany ho oblepte baliacim darčekovým papierom. Poskladajte 
z neho krabičku. Na ňu môžete pripevniť kartičky s menami detí.

Rozbaľte s deťmi krabičku a ukážte im tvar kríža. Opýtajte sa ich: Čo znamená tento 
kríž? Prečo sme ho urobili z balíčka? 
- Na Vianoce dávame a dostávame darčeky preto, aby sme si pripomenuli najväčší dar, ktorý 
sme od Boha dostali – Ježiša. Jeho smrťou na Kríži sme sa stali navždy Božími priateľmi – ba 
ešte viac, vo sv. krste Jeho deťmi. Kríž môžete pripevniť na nástenku. 
(Zdroj: Náš život v Kristovi. Učiteľská príručka II. Liptovský Mikuláš, Tranoscius, 2001)

Záver: 
S deťmi si môžete vyrobiť vianočnú ozdobu alebo sa naučiť koledu. Modlitba – piesňou. 

   

Príloha komentára pre učiteľa:
Narodenie Pána, výklad sviatku, ikony a komentár k sláveniu
 

Narodenie  nášho  Pána,  Boha  a  Spasiteľa  Ježiša  Krista  (ľudovo  nazývaný  Vianoce, 
cirkevnoslovansky Roždestvo) patrí k najväčším sviatkom cirkevného roku. To vidno už z toho, že 
cirkev nám ako prípravu na tento sviatok (a sviatok  Bohozjavenia) určuje 40-dňový pôst, ktorý sa 
ľudovo nazýva Filipovka. (Jeho ľudový názov vznikol z toho, že sa začína deň po sviatku sv. Filipa, 
inak s týmto apoštolom nemá nič spoločné.) 

Narodenie  Ježiša  Krista  sa  na  Východe  slávilo  najprv  spolu  so  sviatkom  Bohozjavenia  6.  
januára. Podnes to tak je v niektorých východných cirkvách (predchalkedónskych). Od 4. storočia sa 
Narodenie Pána slávi aj na Východe 25. decembra podľa rímskeho vzoru. 

26.  decembra  sa  slávi  druhý  deň  sviatku,  označovaný  ako  Zhromaždenie  (Zbor)  presvätej 
Bohorodičky (liturgicky to  nie  je  veľký sviatok,  iba  malý,  tzv.  šestiričný  s veľkým slavoslovím). 



V našej  cirkvi  je zvykom,  že  po hlavnom sviatku sa  na ďalší  deň slávia  tí,  ktorí  sú so sviatkom 
nejakým  spôsobom  spojení,  preto  26.  decembra  slávime  Zhromaždenie  na  česť/ku  cti  presv. 
Bohorodičky. (Podobne po Bohozjavení 7. januára slávime Zhromaždenie k sv. Jánovi Predchodcovi.)

Obsahom sviatku je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Boh sa 
stáva človek, prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie človek mohol 
prijať  účasť  na  Božom živote,  teda  aby človek  mohol  byť  zbožštený (theosis).  Narodenie  Ježiša 
oslavujeme  v kontexte  celého  plánu  spásy  (a  len  v tejto  súvislosti  má  zmysel),  preto  sa 
v bohoslužobných textoch popri narodení/vtelení  spomína aj Kristova smrť,  vzkriesenie,  vykúpenie 
ľudstva z hriechu... 

Dôležitým aspektom sviatku je  zjavenie sa Boha ľuďom. Boh sa zjavil sa človeku, aby mu 
zvestoval svoj plán spásy a ukázal svoju lásku (najprv mágom hviezdou a pastierom skrze ohlasovanie 
anjela, neskôr pri Jordáne hlas z neba – preto sa aj pôvodne tieto sviatky slávili spolu).

Kristus sa stáva dieťaťom, prichádza na svet v jaskyni,  ktorá slúžila ako maštaľ pre dobytok. 
Stáva sa poníženým a bezbranným – a takým je celý svoj život až po smrť na kríži – ako dieťa, ktoré 
sa nedokáže brániť a nedokáže ublížiť. Vydáva sa do rúk ľuďom už pri svojom narodení, tak ako raz 
bude vydaný do rúk ľuďom pri ukrižovaní.

To veľmi pekne vystihuje spev z proroka Izaiáša, ktorý spievame na Veľkom povečerí:
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh! Čujte všetky diaľavy zeme! Mocní 
sveta, kajajte sa, lebo s nami Boh! S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!  ... 
Ľud, čo prebýval v temnotách, uzrie veľké Svetlo. Vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari Slnko,  
lebo s nami Boh.  S nami Boh,  čujte  všetky národy a kajajte  sa,  lebo s nami Boh!   Lebo chlapček 
narodil sa nám a Syn je nám daný – a bude kniežstvo na jeho pleci, lebo s nami Boh! S nami Boh,  
čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!  Prináša dokonalý pokoj a jeho meno je Anjel veľkej  
rady, lebo s nami Boh! S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!  On je Zázračný  
radca, Boh mocný, Vládca, Knieža pokoja, Otec budúceho veku, lebo s nami Boh! S nami Boh, čujte  
všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!

 Ďalšie dôležité myšlienky sú vyjadrené v tropári predsviatku (z cárskych časov):
Keď Mária nosila v lone dieťa počaté bez muža,  *  dala sa zapísať v Betleheme  *  spolu so  

starcom Jozefom,  *  lebo pochádzala z Dávidovho rodu.  *  Nadišiel čas pôrodu, a nikde nebolo  
príbytku,  *  no jaskyňa sa ukázala Kráľovnej  ako nádherný palác.  *  Rodí  sa Kristus,  **  aby 
vzkriesil kedysi padnutý obraz.

Zaujímavým detailom je fakt, že v našich bohoslužobných textoch sa všade hovorí o jaskyni – 
Ježiš sa totiž podľa tradície narodil v jaskyni (a nie v dome). V tom kraji sú jaskyne, ktoré sa používali 
ako útulok pre zvieratá. To má aj svoj prorocký význam (viď výklad k ikone).

K novonarodenému Kristovi podľa správ evanjelia prichádzajú mudrci. V gréčtine sú označení 
ako  magoi – mágovia  (nie králi,  to je až veľmi  neskorá tradícia).  Boli  to vzdelanci,  astrológovia,  
astronómovia,  prírodovedci  (niečo  ako  stredovekí  alchymisti,  nielen  v negatívnom slova  zmysle). 
Narodenie Krista ich priviedlo k pravému poznaniu, ako to krásne vystihuje tropár sviatku:

Tvoje  narodenie  Kriste  Bože  náš,  prinieslo  svetu  svetlo  múdrosti,  lebo  v ňom  tí,  čo  slúžili  
hviezdam,  boli  hviezdou poučení,  že  sa  majú  klaňať tebe,  Slnku  spravodlivosti,  a  poznať  teba 
z výšin východu. Pane, sláva tebe. (pozn.: doslovný preklad) 

Zlato, kadidlo, myrha, ktoré priniesli títo mudrci-mágovia Ježišovi, sa vysvetľujú ako kráľovské 
dary. Ale možno by mohli označovať aj zlato ako dar kráľovi, kadidlo ako dar veľkňazovi (odkazuje 
na obetu) a myrha ako prorokovi (pomazanie). Myrha by však mohla byť aj pohrebná masť – ako  
náznak toho, že Boží Syn sa narodil ako človek nato, aby zomrel za naše hriechy.

Ďalším zaujímavým faktom je,  Jozef  bol  už dosť starý a bol  vdovec – vieme to z  prastarej 
tradície,  ktorej  sa drží  celá byzantská cirkev.  Jozef bol  vdovec a mal  aj  deti  z prvého manželstva 
(Ježišovi  bratia  spomínaní  viac  ráz  v evanjeliách).  Pred  Ježišovým  narodením  dokonca,  podľa 
niektorých bohoslužobných textov (naznačuje to aj Biblia – Mt 1, 18-19), bojoval s pochybnosťami. 
Ilustrujú to tieto dve stichiry z cárskych časov:

Toto hovorí Jozef Panne:  *  Mária, aké to dielo vidím v tebe?  *  Nechápem     a čudujem sa,  
môj rozum žasne.  *  Čím skôr odo mňa potajomky odíď!  *  Mária, aké to dielo vidím v tebe?  *  
Miesto cti hanba, miesto veselosti zármutok,  *  namiesto chvály si mi priniesla potupu.  *  Nestrpím 
už ľudské urážky.  *  Veď bezúhonnú som ťa prijal od kňazov z Pánovho chrámu,  **  a čo vidno?! 



Keď Jozef kráčal do Betlehema a trápil sa,  *  volala si naňho, Panna:  *  Prečo sa rmútiš a  
znepokojuješ, keď ma vidíš tehotnú  *  a vôbec nepoznáš bázeň vzbudzujúce tajomstvo, ktoré je vo  
mne?!  *  Spoznaj  neuveriteľné a už odlož všetok strach,  *  veď ten,  kto teraz pre milosrdenstvo  
zostupuje v mojom lone na zem,  *    je Boh, hoci prijal telo.  *  Uvidíš ho narodiť sa tak, ako sa  
blahosklonne  rozhodol.  *  Naplní  ťa  radosť  a  pokloníš  sa  mu  ako  svojmu  Tvorcovi.  *  Jeho 
neprestajne ospevujú anjeli  **  a oslavujú ho s Otcom a so Svätým Duchom.

Ikona sviatku
Pravý význam Vianoc nám pekne vysvetľuje ikona Narodenia Pána. V jej strede je Kristus, ktorý 

leží v obdĺžnikovej sťaby truhličke v čiernej jaskyni. Jaskyňa znázorňuje temnotu, v ktorej bol svet; 
Kristus prišiel do tejto temnoty ako Slnko spravodlivosti. Jaskyňa je zároveň aj predobrazom hrobu,  
do ktorého bude Ježiš pochovaný po ukrižovaní. Okrem toho je Kristus uložený akoby v rakvičke a 
zabalený podobne ako mŕtvola. To všetko odkazuje na to, že Ježiš prišiel na svet nato, aby sa obetoval  
za nás. Niektorí tiež hovoria, že rakvička odkazuje na košík, v ktorom sa Mojžiš zachránil z Nílu.

Jasle pre dobytok nám ukazujú, že Kristus sa ponížil (gr. kenosis, csl. istoščánije), a to až medzi 
zvieratá. Človek sa totiž hriechom ponížil na úroveň zvieraťa, preto Kristus sa takto znižuje k nemu – 
je položený medzi zvieratami. Na mnohých ikonách je Ježišovo poníženie zvýraznené aj tým, že Ježiš 
je najmenšou postavou na ikone.  (Naopak Bohorodička je najväčšia, častokrát výrazne väčšia ako 
ostatné postavy.)

V cirkevnoslovanských bohoslužobných textoch je pekne zachovaná slovná hra, ktorá používa 
protiklady termínov  Slovo a bezslovesnyj.  Bezslovesnyj označuje toho, čo nemá rozum (zvieratá a aj 
človek v hriechu), ale aj toho, čo nemá slov, nevie hovoriť (teda Ježiš – maličké dieťa). Kristus – 
Božie Slovo sa stáva bezslovesnyj (dieťa-nemluvňa), aby sa priblížil nám, ktorí sme sa hriechom stali 
bezslovesnými  (teda  zvieratami,  nerozumnými).  Kristus  –  Božie  Slovo  sa  dáva  uložiť  „v  jasli  
bezslovesnych“ – do jasieľ nemúdrych, dobytka.

Vôl a osol v jaskyni odkazujú na Izaiášovo proroctvo (Iz 1, 3): „Vôl si pozná gazdu a osol jasle  
svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“

Bohorodička je často znázornená v polosede alebo sede, čo naznačuje, že rodila bez bolestí, nie 
je zničená z pôrodu – lebo na tento pôrod sa nevzťahovalo Gn 3, 16: „Veľmi rozmnožím tvoje trápenia  
a  ťarchavosť;  v bolesti  budeš  rodiť  deti  ...“ Na  niektorých  ikonách  je  dokonca  Bohorodička 
znázornená, ako sa klania svojmu synovi. 

Hore  sú  znázornení  anjeli,  niektorí  zvestujú  pastierom  radostnú  zvesť  a iní  sa  klaňajú 
narodenému Božiemu Synovi. Niekedy majú anjeli na znak úcty zahalené ruky. 

Mudrci-mágovia sú často na koňoch a na hlavách majú perzské čapičky.  Traduje sa,  že keď 
perzské vojská plienili  Svätú zem, vtrhli  aj  do Chrámu Narodenia v Betleheme a uvideli  na ikone 
týchto  mudrcov  s perzskými  čiapkami,  chrám  nechali  na  pokoji.  Títo  mudrci-mágovia  boli  prví 
pohania, ktorí uverili v Krista (zatiaľ čo pastieri boli prví Židia, ktorí uverili v Ježiša).

Hviezda, ktorá ukazuje zhora na novonarodeného Božieho Syna má často tri lúče ako symbol  
presvätej  Trojice.V súvislosti  s hviezdou,  poučila  mágov  o narodení  Ježiša  Krista,  je  zaujímavé 
poukázať aj na fakt, že v staroveku si mnohí mysleli, že osud každého človeka je určený konšteláciou 
hviezd, pri ktorej sa narodí (aj dnes, žiaľ, niektorí týmto poverám veria). Ale keď sa narodil Kristus, 
tak aj hviezda sa pohli a museli sa prispôsobiť  – jedna „zišla“ do Betlehema. 

Zaujímavým výjavom na ikone Narodenia je postava Jozefa sediaceho v rohu ikony. Pri ňom je 
postava starca, ktorý sa s ním rozpráva. Podľa niektorých sedí Jozef v pochybnostiach a postava pri 
ňom je  pokušiteľ.  Obraz  Jozefa  na  Západe  sa  postupne  začal  dosť  odlišovať  od  jeho  obrazu  na  
Východe,  kde  je  vykreslený  ako normálny muž  s pochybnosťami.  (Na  Západe  sa  traduje,  že  bol 
panic.)  Na  niektorých  ikonách  je  dokonca  Bohorodička  otočená  k Jozefovi  a nie  k Ježišovi,  čo 
označuje, že Mária je vždy tam, kde sú problémy či pochybnosti  vo viere, ona stále stojí pri  nás.  
Väčšina teológov je  však proti  výkladu,  že  muž  zhovárajúci  sa  s Jozefom,  je pokušiteľ.  Skôr  ide 
o proroka  Izaiáša,  ktorý  prichádza  k Jozefovi,  ktorý  ešte  stále  nerozumie  tajomstvu.  Izaiáš  mu 
vysvetľuje,  že  teraz  sa  naplnilo  jeho  proroctvo  o Panne,  ktorá  rodí  syna  Emanuela,  čo  znamená 
„S nami Boh“. (Iz 7,14n.)

V pravom dolnom rohu dve  ženy –  pôrodné  asistentky kúpu malého  Ježiša.  Na  niektorých 
väčších ikonách bývajú doplnené aj výjavy vraždenia betlehemských detičiek Herodesovými vojakmi 
a útek Jozefa, Márie a Ježiša do Egypta. (Zdroj: Škoviera, A.: www.grkat.nfo.sk) 

http://www.grkat.nfo.sk/


Prehlbujúca podtéma – oprava, doplnenie
► Pastieri a mudrci

Hlavná časť
1. Putovanie mudrcov
- pri časti, keď dávame deťom do rúk „zlato“, „kadidlo“ a „myrhu“ možno doplniť komentár, 
že zlato dostal Ježiš ako Kráľ, kadidlo ako Kňaz a Boh a myrhu ako Nesmrteľný Boh.

Stichira na Veľkom povečerí sviatku Narodenia Pána: 
„ Keď sa narodil Pán Ježiš v júdskom Betleheme, prišli mudrci z Východu a klaňali sa 
vtelenému Bohu. Ochotne otvorili svoje pokladnice a odovzdali mu čestné dary: čisté zlato 
ako Kráľovi vekov, kadidlo ako jedinému Bohu a myrhu Nesmrteľnému, tri dni v hrobe 
spočívajúcemu. Príďte, všetky národy, aj my sa pokloňme Spasiteľovi našich duší.“ 
Christos raždajetsja. Misionár, Michalovce 1999.

Záver
2. Jasličky v chráme
Doplniť: Počas vianočného obdobia je na analoji uprostred chrámu alebo vpredu vystavená 
k úcte ikona Narodenia Ježiša Krista, ktorú si máme uctiť bozkom.

Základná podtéma - oprava
► Simeon – Stretnutie Pána

- možno použiť aj ikonu Stretnutia Pána a pripomenúť sviatok, ktorý slávime 2.2.

 



Prehlbujúca podtéma - doplnenie
► Svadba v Kána

- ikona Svadby v Káne 

Prehlbujúca podtéma - oprava
► Pôst 

Kľúčové slová: pojem popol nahradiť pojmom prach/hlina

Hlavná časť
1. Zrod a zánik
Namiesto príkladu so spálenou vetvičkou bahniatka, z ktorej ostal popol, možno použiť 
príklad postupného rozkladu vecí na prach (napr. nádoba, kostra v hrobe, archeologické 
vykopávky rozpadnuté...). Boh povedal  Adamovi a Eve v raji po spáchaní prvého hriechu: 
„... lebo prach si a na prach sa obrátiš...“ (Gn 3) Spráchnivela nádoba nám pripomína, že náš 
vzťah k Bohu bol pokazený konaním zla.

Večierňou na Syropôstnu nedeľu sa začína Veľký pôst, ktorý voláme Svätá Štyridsiatnica, 
pretože tento pôst trvá 40 dní. Týmto pôstom sa pripravujeme na slávenie Veľkej Noci – 
Paschy – najväčšieho sviatku roka. Počas tohto obdobia často „padáme do prachu zeme“ 
tým, že robíme veľké poklony, kedy si kľakáme na zem a čelom sa dotýkame zeme. Je to 
prejav pokánia a ľútosti nad tým, čo sme v živote pokazili, zničili svojim konaním. 

2. Práca žiakov
Možnosť A: Z čoho som smutný?
- popol nahradiť prachom/pieskom
Možnosť C: Veľká poklona
S deťmi si vyskúšame Veľkú poklonu



4  MOC ŽIVOTA A LÁSKY

Základná podtéma – doplnenie, oprava
► 4.3 Kríž – znamenie smrti a znamenie života

- pozn.: V prípade, že nechcete preberať krížovú cestu môžete sa zamerať na biblické 
prerozprávanie príbehu Kristovho umučenia. Možno použiť ikonu Kríža alebo ikonu 
Ukrižovania,  pláštenicu, ikony s témou umučenia Krista (vstup do Jeruzalema, Posledná večera, 
umývanie nôh, v Getsemanskej záhrade, odsúdenie Ježiša, bičovanie, korunovanie tŕnim a bičovanie, nesenie 
kríža, Snímania z kríža, Neplač nado mnou Matka...) 

Ikony umučenia Pána 

    

 



   

- tiež je možné použiť demonštráciu predmetov umučenia: povraz, kríž, klince, kladivo, 
pohrebné plátno – bielu plachtu, hodiny nastavené na 15.00 h, tŕne (napr. z agátu, ruže), 
kameň, bič/palicu, obrázok/figúrku kohúta ...  

Základná podtéma - oprava
► 4.4 Ježiš je vzkriesenie a život 

Ciele: Afektívny: ...k veľkonočným symbolom doplniť: ikona Vzkriesenia, paschálny tropár, 
košík s veľkonočnými jedlami

Hlavná časť
1. Výklad učiteľa
Pri rozprávaní o ženách, ktoré šli k Ježišovmu hrobu možno ukázať ikonu Myronosičiek 
a ikonu Vzkriesenia:  

   



2. Volanie zvonov
Namiesto správy „Ježiš žije!“ použiť paschálny pozdrav „Christos voskrese! Voistinu 
voskrese!“, pričom upozorníme, že týmto pozdravom sa zdravíme počas tohto paschálneho 
obdobia (až do Nanebovstúpenia Pána)
Doplniť: od večera Veľ. Štvrtka do utierne Vzkriesenia zvony nezvonili, používali sa len 
„klepáče“ alebo „rapkáče“. Prvý krát sa zvony rozozvučia až na Utierni vzkriesenia.

Záver
1. Práca s pracovným zošitom
- poukázať na veľkonočný tropár, ktorý sa na záver (ako modlitbu) pomodlíme.
Aktivity na prehĺbenie
Namiesto príbehu Kataríny Alexandrijskej možno použiť aj príklad Márie Magdalény – 
myronosičky, ktorá prvá videla vzkrieseného Krista. Podľa podania po nanebovstúpení Pána 
hlásala kresťanstvo v mnohých mestách. Navštívila Rím, kde so slovami „Kristus vstal 
z mŕtvych“ – „Christos voskrese!“ podala cisárovi Tibériovi červené vajíčko – symbol smrti, 
z ktorej sa rodí život.
ČÍŽEK, A.: Synaxár. Životy svätých. Spolok biskupa P. P. Gojdiča, Prešov 1998, s. 291.

Prehlbujúca podtéma - doplnenie
► Za zatvorenými dverami

Úvod 1. Modlitba
Učiteľ s deťmi zaspieva tropár Paschy, v ktorom pri slove „život“ zazvoní zvončekom.

Prehlbujúca podtéma - doplnenie
► Chrám

- v hlavnej časti môžeme deťom ukázať východný katolícky chrám aj so zvonicou 
s cibuľovými vežami. Deťom vysvetlíme, že tieto veže symbolizujú sviečku  – môžete túto 
podobnosť nakresliť na tabuľu. Sviečka dáva svetlo, nádej, pokoj. Chrám je miestom, kde 
nám Boh chce dať svoje svetlo, svoj pokoj, nádej... 
- poukážeme na to, že chrám sa niekedy označuje aj ako „cerkov/cerkev/cerkva“

  
zdroj: www.drevenechramy.sk

http://www.drevenechramy.sk/


5  SPOLOČENSTVO LÁSKY

Základná podtéma - oprava
►  5.1 Božia rodina

Úvod
- prežehnanie podľa témy č. 1.2
- pripomenieme si, že chrám nazývame aj „cerkov/cerkev/cerkva“, pretože sa v ňom stretáva 
Božia rodina. Božia rodina sa volá Cirkev.

Základná podtéma – doplnenie, oprava
►  5.3 Juraj

- pri sv. Jurajovi ho predstaviť ako skutočného svätca (vojaka a mučeníka) a ukázať deťom 
ikonu sv. Juraja.

Nová prehlbujúca podtéma
►  Ježiš Kristus – môj priateľ a učiteľ (ikona Pantokrator)

Ciele témy: K – s pomocou učiteľa jednoducho opísať ikonu Pantokrator
A - vnímať Ježiša ako učiteľa a priateľa, Boha i človeka, ktorý nám sprostredkúva Božiu 
lásku a požehnanie
P – vyfarbiť ikonu Krista ikonografickými farbami, formovať návyk učiť sa od Ježiša ako žiť 
dobrý život



Priebeh:

Modlitba
1. Úvodná motivácia: Priateľ (rozhovor)
Do stredu  položíme  farebné  lístky  s napísanými  znakmi  skutočného  priateľstva  (blízkosť, 
vzťah,  sloboda,  ciele,  pomoc,  ochrana,  radosť,  obdiv,  odpustenie,  úsmev,  obdarovanie, 
podelenie...). 
Každý  z nás  má  kamarátom,  priateľov.  Pred  sebou  máte  na  lístkoch  niekoľko  znakov 
skutočného  priateľstva.  Všetko  sú  to  vlastnosti  a postoje,  ktoré  charakterizujú  skutočné 
priateľstvo.

2. Expozícia: Prečítanie biblického textu o Ježišovi
Ježiš hovorí: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás.  
Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia,  
ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán.  
Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie  
vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali  
ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom  
mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“ (Jn 15, 12-17)
Svätý Boh sa chce stať naším priateľom. Vysvetlime, čím sa líši Ježiš od nás ľudí. Spoločne 
rozprávame, čo vidíme na ikone Krista. Pozorujeme ikonu:

Kniha – v ľavej ruke je ten, kto vyučuje večnú pravdu o Bohu v troch osobách.
Pravá ruka – ktorá nás žehná
Svätožiara – naznačuje, že Kristus je Boh. Do svätožiary sa vždy vpisuje kríž, znak Božieho 
milosrdenstva.
IC- Ježiš; XC – Kristus – spolu nápisy znamenajú, že Ježiš Kristus je pravý Boh. On sa chce 
s nami priateliť a túži po našej láske.
Pantokrator má  vždy na  červenom spodnom odeve oblečený  plášť  modro-zelenej  farby. 
Červená  farba  v Byzancii  symbolizovala božskosť a modrá ľudskosť. Týmto spôsobom sú 
vyjadrené  obidve prirodzenosti  človeka.  V ľavej  ruke druží  knihu – Božie slová a pravou 
rukou nás požehnáva. 

3. Fixácia: Práca s perokresbou ikony Krista
Deti vyfarbia obrázok podľa farieb použitých na farebnej ikone Krista. Cez farby zvýraznia 
ľudskosť a božskosť Ježiša Krista. Okolo Krista kreslia symboly, ktoré sa vzťahujú na jeho 
osobu. Cez symboly vyjadria,  v čom by sa mu chceli  podobať.  Blízkosť,  vzťah,  sloboda, 
spoločné sny,  plány,  ciele,  pomoc, ochrana...  to sú veci,  ktoré vyžadujeme od skutočného 
priateľa. Ježiš nám také priateľstvo ponúka. Čo mu odpovieš?

4. Diagnostika: Otázky
Čo znamenajú farby na jeho rúchu?
Čo vyjadruje na ikone jeho svätosť?
Čo symbolizujú gestá rúk?

5. Záver: opakovanie, zhrnutie, modlitba, domáca úloha
„Chcem byť iný, Ježišu, nechcem robiť zlo!“ Aj to si už veľa krát povedal. Dvere, za ktorými 
stojí  Ježiš  a klope,  si  však  neotvoril...  Ježiš  ti  hovorí:  „Uč  sa  odo  mňa,  lebo  som tichý 
a pokorný  srdcom.“  Doma  máš  hŕbu  kníh,  časopisov,  encyklopédií,  čítaš,  vzdelávaš  sa, 
sleduješ TV, počúvaš rozhlas, dennodenne si v kontakte s ľuďmi. Aj ty túžiš po novom živote, 



lebo ťa trápi doterajší spôsob života? Ježiš to v tebe dokáže. Tým, že ho prijmeš, staneš sa 
Kristovým – s ním zjednoteným. Potom už nekráčame sami, nekonáme sami, ale ide a koná 
s nami On. Hovoríš: „Ježišu, chcem byť lepší.“ Zistíš, že Ježiš je ten najlepší Učiteľ. Naučí ťa 
v tichu a pokore konať Božiu vôľu.
Domáca úloha: vedieť správne vymaľovať ikonu Krista.
Modlitba: chvíľku v tichosti stojíme pred ikonou, pri ktorej je zapálená svieca. Každý môže 
povedať Ježišovi  svoju prosbu, akým priateľom chce byť  pre druhých.  Počas modlitby je 
pustená meditatívna hudba.

Spracovala: Mgr. sr. Jozefka Helena Maníková, SNPM
 

  

NOVÁ prehlbujúca podtéma
► Blažený biskup Pavol Peter Gojdič, OSBM – človek zlatého srdca

- tému odporúčame preberať v druhom polroku, keď už deti poznajú písmenká alebo na konci šk. roka. 

Ciele:  jednoducho  vysvetliť  kto  to  bol  vladyka  Gojdič  a aký  bol.  Vedieť  spamäti  jeho 
biskupské heslo.  Vnímať v jeho živote  Božiu  lásku.  Povzbudiť sa  jeho príkladom v láske 
k Bohu i blížnym.

Motivácia: rozhovor
Na hodinu prineste papierové srdce v zlatej farbe a ukážte ho deťom. 

Naším ročníkovým symbolom je srdce a celý rok si hovoríme o ceste lásky – lásky 
Boha k nám i našej láske. Toto srdce, je však iné – v čom? – je zlaté. 



- Môže mať niekto zlaté srdce?
- Čo by ste vedeli povedať o človekovi so zlatým srdcom?  Aký je? 
- Myslíte, že taký človek by mohol existovať? 

Dnes sa dozvieme o niekom, kto mal takého srdce a o kom ľudia hovorili, že je 
človekom zlatého srdca. Bol ním náš blažený biskup Pavol Peter Gojdič.

Expozícia: výklad s demonštráciou 
Narodil sa 17. júla 1888. Pochádzal z dediny Ruské Pekľany a jeho ocko bol kňazom. 

Bol veľmi zbožným, miloval Boha a     dobre sa učil.   Keď vyrástol a vyštudoval, stal sa kňazom 
a slúžil  ľuďom rôznym  spôsobom:  modlitbou,  vysluhovaním  sv.  tajomstiev,  vyučovaním 
náboženstva, chodil na misie po dedinách... Všetci ho mali radi. V jeho dobrom srdci však 
bola ešte jedna túžba – stať sa rehoľníkom, mníchom, preto odišiel do monastiera k mestu 
Mukačevo. 

Boh s ním mal však iné plány – stal sa biskupom v Prešove. Za svoje biskupské heslo 
si zvolil: Boh je Láska, milujme ho! Ako biskup vynikal skromnosťou, pokorou a     úprimnou   
láskou. Veľa sa modlil. Šíril  úctu k Eucharistii,  Božskému srdcu Ježišovmu, Bohorodičke. 
Staral  sa  o     kňazov  i     veriacich.  Podporoval  chudobných,  siroty   –  pre  ktoré  dal  postaviť 
sirotinec,  pomáhal  nájsť  robotníkom prácu.  Preto  si  vyslúžil  pomenovanie  človek  zlatého 
srdca a otec chudobných a sirôt.

Keď sa v krajine dostali k moci ľudia, ktorí nemali radi Ježiša, začali biskupa Gojdiča 
prenasledovať a spolu s ním aj celú Cirkev. Zatkli ho, krivo obvinili, mučili (napr. nemohol si 
vo väzenskej cele sadnúť ani ľahnúť). Aj  vo väzení sa modlil, tajne slávil sv. liturgiu a     žil   
v     odovzdanosti do Božej vôle. Na svojich nepriateľov sa nehneval.   Nakoniec 17. júla 1960 
zomrel  v Leopoldovskom  väzení  v chýre  svätosti,  ako  muž  zlatého  srdca,  v deň  svojich 
narodenín. 

Svätý otec Jána Pavol II. ho v Ríme v roku 2001 vyhlásil sa blahoslaveného – teda, že 
je v nebi. Jeho pozostatky sa nachádzajú v katedrálnom chráme v Prešove.

   

Viac obrázkov viď:  http://www.gojdic.wbl.sk/Fotogaleria---zo-zivota-bl-Pavla_.html 

Aplikácia: Vystrihovačka
Jeho zlaté srdce bolo živené Božou láskou. A táto Láska sa v jeho živote prejavila tým, 

že bol šťastný, pokojný, slobodný, verný Bohu i Cirkvi, svätý, usmievavý...
Pre všetky deti pripravíme zlaté srdcia (môžu si ich vystrihnúť), hnedý tenký špagát 

alebo tenké šnúrky, farebné kruhy z papiera (pre každé dieťa 6-7), lep, nožnice. 

http://www.gojdic.wbl.sk/Fotogaleria---zo-zivota-bl-Pavla_.html


Do zlatého srdca vpíšeme meno bl. biskupa Gojdiča a jeho heslo, resp. ich tam vlepíme (ak to 
máme vytlačené na papieri). Prípadne si môžu do srdca vlepiť obrázok bl. biskupa.

bl. Pavol Peter Gojdič
Boh je Láska, milujme ho!
Boh Ľubov – ľubim jeho!

Zo srdca  budú vychádzať  akoby „lúče“  –  šnúrky,  na  konci  ktorých  budú vlepené 
farebné kruhy. Do nich vkreslíme symboly - ovocie lásky: úsmev (symbol ), pokoj (symbol 
sviečka),  sloboda  (krídla  holubice),  svätosť  (postava  so  svätožiarou),  šťastie  (kvietok), 
vernosť (skala), viera (kríž)... Hotové srdce si môžu deti zobrať domov a zavesiť na viditeľné 
miesto. 

Nech sa takto stane pre nás vladyka Gojdič vzorom a povzbudením k láske – voči 
Bohu i blížnym. 

Fixácia: skladačka hesla
Deti rozdelíme na malé skupiny. Každá skupinka dostane na kartičkách napísané heslo 

biskupa Gojdiča (na každej kartičke jedno slovo). Úlohou skupiniek je v čo najkratšom čase 
správne poskladať heslo. Skupinka, ktorá heslo poskladá správne ako prvý, vyhráva.

HO LÁSKA JE MILUJME BOH



Zhrnutie: Vladyka  P.  P.  Gojdič  bol  biskupom  v Prešove.  Miloval  Boha  a ľudí.  Zomrel  
mučeníckou smrťou a je v nebi. Bol biskupom zlatého srdca. Jeho biskupské heslo je: „Boh je  
Láska, milujme ho!“

Záver: 
Ak máte k dispozícii obrázky – ikonky bl. biskupa Gojdiča, môžete ich deťom rozdať. Deti 
povzbudíme k osobnej modlitbe k vladykovi Gojdičovi, ktorý je v nebi a prihovára sa za nás. 
Modlitba k biskupovi Gojdičovi za „zlaté srdce“ – vlastnými slovami. 

Príloha komentárov pre učiteľa
Bl. Pavol Peter Gojdič (1888 - 1960)

        Biskup Pavol  Gojdič, OSBM sa radí k najvýznamnejším postávam slovenského kresťanského 
sveta. Celý svoj život staval na láske k Bohu, ktorá sa odzrkadľovala v láske k blížnemu. To konal 
v duchu svojho biskupského hesla: „Boh je láska, milujme ho!” A s takouto láskou v srdci viedol viac 
ako štvrťstoročie v neľahkých dobách prešovské gréckokatolícke biskupstvo. Preto, keď 29. októbra 
1968 na leopoldovskom väzenskom cintoríne exhumovali jeho telesné pozostatky, právom položili na 
jeho telo červený epitrachil. Bol vyjadrením mnohorakého utrpenia v jeho živote, ktoré priniesol za 
svoju vernosť Bohu a Cirkvi.
        Otec  biskup  sa  narodil  17.  júla  1888  v Ruských  Pekľanoch,  neďaleko  Prešova,  v  rodine 
gréckokatolíckeho  kňaza.  Pri  krste  dostal  meno  Peter.  Rodinná  atmosféra  vytváraná  hlbokou 
nábožnosťou a vernosťou kresťanským tradíciám bola veľmi priaznivá na jeho formovanie. Po získaní 
základného vzdelania študoval na gymnáziu v Prešove. Po maturite vstúpil do kňazského seminára a 
teologické  štúdia  absolvoval  v Prešove  a  Budapešti.  Vysvätený  na  kňaza  bol  27.  augusta  1911 
v katedrálnom chráme  v Prešove.  Ako  mladý  kňaz  pôsobil  najprv  ako  kaplán  pri  svojom otcovi 
v Cigeľke,  ďalej  v Prešove  ako  katechéta  a  pedagóg  na  meštianskej  škole  a  neskôr  ako  riaditeľ 
biskupskej kancelárie. Hoci pre jeho zodpovedný vzťah k úlohám sa o ňom hovorilo ako o možnom 
kandidátovi na biskupa, on túto myšlienku odmietal. Chcel žiť v tichosti a preto vstúpil do kláštora 
baziliánov na Černečej Hore pri Mukačeve, kde prijal rehoľné meno Pavol, pod ktorým ho poznáme.  
Aj napriek túžbe žiť v tichu kláštorných múrov bol menovaný za apoštolského administrátora a krátko 
na to aj vysvätený na biskupa. Stalo sa to 25. marca 1927 v bazilike sv. Klimenta v Ríme. Celé svoje 
pôsobenie ako biskup riadil v duchu už spomínaného biskupského hesla až do roku 1950. Bez rozdielu 
spoločenského postavenia, národnosti, či náboženstva a obradu pomáhal nezištne každému s láskou. 
Zakladal a podporoval školy a internáty. Jeho životným dielom bolo založenie eparchiálneho sirotinca 
v Prešove v roku 1936. Navštevoval chorých, prihováral sa za uväznených. Podporoval chudobných a 
kláštory. S otcovskou starostlivosťou dbal o duchovný rast kňazov a veriacich. Pritom všetkom ostal 
pokojným a skromným rehoľníkom.  Za jeho láskavý a dobročinný vzťah k ľuďom sa mu dostalo 
uznania, keď ho nazývali „mužom zlatého srdca” a „otcom trpiacich”.
        Pri  násilnej  likvidácii  Gréckokatolíckej  cirkvi  v Československu v roku 1950 sa  prejavil  ako 
skutočný pastier svojich veriacich a priniesol za vernosť Cirkvi a Svätému Otcovi obetu vlastného 
života. Po mnohých rokoch strávených v najťažších väzeniach, či v Leopoldove, Prahe-Ruzyni alebo 
v Ilave zomrel dňa 17. júla 1960 v deň svojich 72. narodenín vo väzení v Leopoldove.

Zdroj: Peter Šturák, www.grkat.nfo.sk 

http://www.grkat.nfo.sk/


TEXTOVÁ PRÍLOHA (piesne)

1. Ó, ktože ctí si Mikuláša, ó, ktože, prosby k nemu vznáša?
/:Tomu svätý Mikuláš, v každej tiesni pomáhaš, Mikuláš, Mikuláš.:/
2. Ó, ktože láskou k nemu horí? Má pomoc na súši i v mori.
/:Telo chráni od nehôd, dušu od nešťastí zlôb, Mikuláš, Mikuláš.:/
3. Ó, ktože má v ňom útočište? Ten pomoc nájde uňho iste. 
/:Ten nebude sklamaný, bude bez hriechu rany, Mikuláš, Mikuláš.:/

1. Keď jasná hviezdička z neba zažiarila,
/: vtedy Panna Požehnaná, Syna porodila.:/
2. Keď ho porodila, pekne mu spievala,
/: na dieťatko zahľadená spánok premáhala.:/
3. Verím v tvoje božstvo, v tvoje človečenstvo
/: ďakujem ti Synu Boží, za svoje materstvo.:/

1. V Betleheme novina, Panna Syna zrodila, 
/:zrodila ho v nevinnosti, Matka Božia plná cnosti, Mária.:/
2. Ticho leží na sene Dieťa Božie zrodené,
/:Jozef jasle pripravuje, svojim slovom potešuje Máriu.:/
3. Sláva Božia aj chvála v biednych jasliach nastala, 
/:anjelský chór zostupuje, zrodeného oslavuje s Máriou.:/

1. Predivná novina, hľa, Panna nevinná,
/: porodila v Betleheme dnes Božieho Syna.:/
2. Neprišiel v zamate, v lesku, ani v zlate,
/: do jaskyne opustenej, tu ho uctievajte.:/
3. Mesiáša Krista, Mária prečistá, 
/: i povíja i pridája, ku spánku ho chystá.:/

1. Koli jasna zvizda z neba zasvitila, 
/:todi Prečistaja Ďiva Syna porodila :/
2. Jak ho porodila, tak Jemu spivala,
 /:ľuľaj, ľuľaj, sam Syn Božij, bo ja by šče spala :/
3. Počekaj mamočko, odnu hodinočku, 
/: doki ja ti neprinesu z raja pelenočku :/
4. Oj Synu, moj Synu, či by Ty to zrobil, 
/:šče lem jedna hodinočka, jak jes sja narodil :/

1. Divnaja novina, nyňi Ďiva Syna, 
/: porodila v Viflejemi Marija jedina :/
2. Ne v carkoj palati, no meždu bydľati 
/:na pustyňi, vo jaskyňi, treba to vsim znati :/
3. Čto to Boha ista, Marija Prečista, 
/:i raždaje i pitaje jeho jak nevista :/

1. Viflejemi novina, Ďiva Syna zrodila. 
/:Porodila v blahodati, neporočna Ďiva Mati, Marija :/
2. Položila na siňi, v Viflejemskom jaskyni. 



/:Josif Ďivu poťišaje, povivati pomahaje Mariji:/
3. Slava Boža i chvala u vertepi nastala. 
/:Z neba anhely zľitajut s Synom Božim proslavľajut Mariju.:/

1. O kto, kto Nikolaja ľubit. O kto, kto Nikolaju služit. 
/:Tomu svjatiyj Nikolaj na vsjkij čas pomahaj, Nikolaj, Nikolaj :/
2. O kto, kto živet v jeho dvori, pomočnik na zemli i v mori. 
/:Izmet jeho od napasti nedasť jemu v hrichi vpasti, Nikolaj, Nikolaj :/
3. O kto, kto k nemu pribihajet, na pomošč jeho prizyvajet. 
/:Toj ne budet ošukanyj, i hrichovnoj ujdet rany, Nikolaj, Nikolaj :/

Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol
a tým, čo sú v hroboch, život daroval.
Christos voskrese iz mertvych, smertiju smerť poprav, 
i suščym vo hrobich život darovav.
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