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Metodický pokyn:

Doplnkové pracovné listy pre 1. roč. SŠ sú spracované na základe pracovných listov pre 
1. roč. SŠ  vydaných KPKC, n. o.  Obsahujú úpravy textov a obrazov na východný (byzantský) 
obrad a doplnenia informácií týkajúcich sa východného obradu. 

Pri ich používaní je nutné pracovať s pracovnými listami pre 1. roč. SŠ (KPKC) a taktiež 
s Metodickou príručkou (KPKC) a Dodatkami pre východný obrad k metodickej príručke (DKÚ 
Košice). 

Tieto listy nie sú záväzné, majú odporúčajúci charakter, resp. sú návrhom a pomôckou 
pre učiteľov NV/N - gréckokatolíckej!
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Zmysel života - ZBOŽŠTENIE

Cieľom nášho kresťanského života je zbožštenie, tj. pripodobnenie sa Bohu. Je to účasť človeka 
na  živote  Presvätej  Trojice.  Zbožštenie  človeka  znamená  bytostné  zjednotenie  a  spojenie  s 
Bohom (nie však splynutie v jedno bytie), postavenie človeka k Bohu. Zbožštenie znamená stať 
sa krásnym, zreteľným a čistým Božím obrazom, živou ikonou Krista vo svete. Je to proces, 
ktorý začína už teraz počas pozemského života. Táto náuka existuje v cirkvi od prvých storočí 
a má základy v Biblii i v učení cirkevných otcov.
Ježiš povedal: „Zostaňte vo mne ako ja zostávam v Otcovi. A vaša radosť bude úplná.“ (paraf. Jn 
15, 4.7-11). Zotrvávanie s Ježišom v Otcovej láske nazýva východná cirkev zbožštením. Grécke 
slovo  „menein“ –  zotrvať,   znamená  existenciálne  puto.  Je  to  proces,  v ktorom  sa  človek 
pretvára  na Božiu  podobu (Gn 1,26).  Svätý  Irenej  Lyonský  píše:  „Syn Boha sa stal  Synom 
človeka, aby sa človek stal synom Boha.“ 
Zbožštenie  je  dielom  Svätého  Ducha  v nás,  je  jeho  darom,  nie  je  výsledkom  nášho  úsilia, 
nemôžeme  si  ho  sami  „vyrobiť“.  Ale  naša  spolupráca  a  snaha  je,  samozrejme,  nevyhnutná. 
Prvým a najdostupnejším prostriedkom nášho zbožštenia je modlitba, ďalšími prostriedkami sú 
čítanie Svätého písma, sväté tajomstvá (sviatosti), pôst, askéza, stráženie srdca, almužna a služba 
blížnym – teda všetko, čo v nás podporuje a roznecuje lásku.

Porovnaj Ježišov deň v Kafarnaume Mk 1,21-39. 
Aké sú jeho postoje a skutky?
Vo Svätom písme nájdite texty, ktoré hovoria o zbožstvení: 2Pt 1,4; Ef 5, 1-2;  Hebr 12,10; Mt  
5,48; Jn 10, 32-38 
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Metafory v liturgických textoch 

Metafory sa nachádzajú aj v liturgických textoch a spevoch. Medzi nasledovnými príkladmi 
určte, či ide o metaforu z Filipovky, Vianoc, Sv. Štyridsiatnice alebo Paschy a vysvetlite ich.

▪  Vyjdi zo zeme Charan, vyjdi z hriechu, duša...
▪  Priprav sa, Betlehem, a vyzdob sa Efrata... 
▪  Večné Svetlo z hrobu všetkým zažiarilo...
▪  Osvieť sa, osvieť sa, Nový Jeruzalem... 
▪  Napodobnil som priestupok prvostvoreného Adama a spoznal som sa vyzlečený z Boha...
▪  Zem ako dar Neprístupnému ponúkla jaskyňu...
▪  Ja som tá kráľovská drachma, Spasiteľu, ktorú si kedysi stratil... hľadaj a nájdi svoj obraz... 
▪  Adama si vzkriesil z hrobu...
▪  Dnes Panna nebom sa stala a žijúcim  v temnotách Svetlo darovala...
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sv. Ján Zlatoústy (340-402) 

Spočiatku  bol  advokátom,  neskôr  mníchom,  kňazom,  biskupom 
a patriarchom v Konštantínopole.  Pre svoje kázne si  vyslúžil  prímeno 
Zlatoústy.  Bol  veľmi  obľúbený  u ľudu,  vynikal  starostlivosťou 
o chudobných  a zakladal  charitatívne  inštitúcie.  Sám  pritom  žil 
v skromnosti a prísnom zachovávaní askézy. Ako biskup hlavného mesta 
impéria mal nepretržité kontakty s občianskymi predstaviteľmi, a preto 
ho  často  zaťahovali  do  politických  sporov a intríg.   Ján  sa  nezmieril 
s luxusom v patriarchálnom paláci  a s porušovania zásad kresťanského 
života  na  cisárskom  dvore.  Keď  videl,  ako  zámožní  utláčajú 
chudobných, kázal o sebectve a chamtivosti. Kvôli svojim postojom bol 
tŕňom  v oku  veľmožom  a zvlášť  cisárovnej  Eudoxii.  Po  kritike 
cisárovnej  a proteste  proti  slávnostiam  na  jej  počesť,  ktoré  považoval  za  pohanské  a príliš 
prepychové, si dvakrát vyslúžil vyhnanstvo.  Po krutom zaobchádzaní vo vyhnanstve zomrel. 

„Cisárovná chce, aby som bol ako mŕtvy a nevidel neprávosti,
nepočul som hlas zarmútených... a nič nehovoril páchajúcim hriechy.

No pretože som biskup, Bohom mi je zverené starať sa o duše...
Nech sa cisárovná hnevá, ja pravdu hovoriť neprestanem.

Pretože je mi lepšie pohnevať si ľudí, ako Boha...“

Úloha: Poznáte nejakú osobnosť (z histórie alebo súčasnosti, prípadne zo svojho okolia), ktorá 
sa nekompromisne riadi svojím svedomím a Božím zákonom, podobne ako sv. Ján Zlatoústy? 
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Ikona Krista - Pantokrator 

Čo na ikone Krista symbolizuje jeho ľudskú a čo jeho božskú 
prirodzenosť? 

.......................................................................................

.......................................................................................

Čo v sebe odráža ikona vzhľadom na osobu človeka?
 
.....................................................................................

Akatist k Ježišovi Kristovi 

V úryvku z Akatistu k Ježišovi Kristovi podčiarknite tie časti, ktoré sa týkajú výlučne osoby 
Ježiša Krista (červenou) a ktoré sa týkajú človeka - nás (modrou). 
Vysvetlite, prečo sa Boh - Syn stal človekom? 
Vyberte verš, ktorý vás najviac oslovil a zdôvodnite svoj výber.

3. KONDÁK  
Pozval si mýtnikov a hriešnikov a neveriacich, veď v tebe, Ježišu, je bohatstvo milosrdenstva.  
Neprehliadni teraz ani mňa, ktorý som ako oni, ale prijmi sťa drahocenný olej túto pieseň:

3. IKOS
 
Ježišu, sila nepremožiteľná! 
Ježišu, milota nekonečná! 
Ježišu, krása úžasná! 
Ježišu, láska nevýslovná! 
Ježišu, Syn Boha živého! 
Ježišu, nado mnou hriešnym zmiluj sa! 
Ježišu, počuj ma, v neprávostiach počatého!
Ježišu, očisť ma, v hriechoch narodeného! 
Ježišu, vyuč ma nepotrebného! 
Ježišu, osvieť ma zatemneného!
Ježišu, očisť ma poškvrneného! 
Ježišu, vyveď ma zblúdeného! 
Ježišu, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou!
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Duchovné dozrievanie 

K rozvoju  osobnosti  patrí  aj  vyzrievanie  v duchovnom  živote, 
ktorým sa vo svojom diele zaoberá sv. Ján Klimak.

Sv.  Ján  Klimak (6.stor.)  bol  mních,  ktorý  žil  v Sinajskom 
monastieri,  neskôr ako pustovník na púšti.  Po istom čase sa stal 
igumenom  (predstaveným)  tohto  monastiera.  Vynikal 
v poslušnosti,  modlitbe,  bdelosti  srdca  i v duchovných 
ponaučeniach, ktoré dával ľuďom. 

Znázornite,  akým  symbolom  sv.  Ján  Klimak  znázorňuje 
dozrievanie v duchovnom živote. Do obrázka dopíšte na správne 
miesto,  čím podľa  sv.  Jána  Klimaka  začína  proces  duchovného 
života a čo dáva na vrchol duchovného života. 

Aj keď tento spis bol pôvodne určený mníchom a pustovníkom žijúcim pre 1400 rokmi, môže 
byť aktuálny aj pre nás. V čom spočíva aktuálnosť tohto diela pre nás –  ľudí 21. storočia? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
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Ikona Najsvätejšej Trojice

Ikona pôvodne predstavovala biblickú udalosť návštevy 
troch cudzincov u Abraháma a Sáry. Prvá a najzrejmejšia vec, 
ktorá preniká z tejto ikony, je že Boh je spoločenstvo, láska, 
ktorá  skracuje  vzdialenosti  a to  aj  tie  najväčšie  a ktorá  sa 
v pokore stáva hosťom.  Tu vidíme, čo robí Boh, aby vyšiel 
v ústrety človekovi, ktorý sa tak veľmi sústreďuje na svoj pád. 
Prichádza ako hosť, aby ho vyviedol z tohto tmavého tunela.  

V strede  ikony  je  Kristus,  odetý  do  červeného 
a modrého rúcha. Červená farba predstavuje božskosť a modrá 
ľudskú  prirodzenosť.  Je  úplne  obrátený  k anjelovi  po  jeho 
pravici, ktorý zobrazuje Otca v zlatom rúchu. Zlato predstavuje 
svetlo,  ktoré  nezapadá,  vernosť  Boha.  Cez  svätosť  Boha 
presvitá modrá farba, ktorú On nesie v hrudi. Predstavuje to, čo 
má  Boh  v srdci:  ľudstvo.  Obraz  Otca  vyjadruje  tajomstvo, 
ktoré sa ukrýva v srdci Otca: spasiť človeka, privinúť si ho k srdcu. Na Otcovo srdce – ľudstvo – 
hľadia oči Krista (prostredného anjela). Za Otcom je vidieť dom, „dom Otca“, kde nás očakáva. 
Za Synom je strom, je to strom života - kríž.

Tretí  anjel na pravej strane ikony je Svätý Duch. Je najviac zohnutý k zemi,  je odetý 
v modrom a prekrytý pozláteným zeleným odevom. Je to Boží Duch, ktorý zvnútra hýbe všetko 
stvorenie (zelená farba) smerom k Stvoriteľovi. Sv. Duch je odetý v modrom, čo znamená, že je 
darovaný  človekovi  a že  prebýva  v jeho  srdci.  Je  to  teda  vnútorný  hosť,  ktorý  neprestajne 
človekovi pripomína pravdu, že je synom.

Podľa  iných  výkladov  Otca  predstavuje  anjel  po  Kristovej  ľavici  a skala  za  ním  je 
symbolom trvácnosti, teda večnosti otca ako prameňa celého božstva. Anjel po Kristovej pravici 
je Svätý Duch, za ktorým je dom ako symbol ľudského tela, v ktorom má prebývať. 

Úloha: V texte podčiarknite 5 kľúčových slov týkajúcich sa vzťahu Boh a človek. Určte, čo je 
spájajúcim článok všetkých vzťahov.
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Sväté tajomstvá

Vyplňte tabuľku. Aký význam majú sväté tajomstvá v našom živote?

Názov Matéria Forma 
(slová) Účinok

  
Vysluhovateľ

Krst

Myropomazanie

Eucharistia

Spoveď

Pomazanie 
chorých

Manželstvo

Kňazstvo
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sv. Teodóz Pečerský (zač. 11.stor.)

Považuje sa za zakladateľa spoločného mníšskeho života na Rusi. Bol igumenom 
(predstaveným)  Pečerského  monastiera  (dnešná  Ukrajina).  Voči  nešťastným 
ľuďom bol vždy milosrdný. Neďaleko monastiera vystaval dom s chrámom pre 
biednych a mrzákov. Utláčaných a trpiacich potešoval modlitbami a každú sobotu 
posielal z monastiera celý voz chleba pre väzňov. 
 

bl. Jozafata Hordaševská (1869-1919) 

Spoluzakladateľka Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie 
na  Ukrajine.  Prejavovala  lásku  k ľuďom  cez  úprimnú  túžbu  povzniesť  ich 
morálne  a duchovne:  učila  deti,  mládež  a ženy,  obsluhovala  chorých, 
navštevovala  biednych  a núdznych,  učila  liturgický  spev  a dbala  o krásu 
chrámov.  Jej túžbou bolo  „vychovávať srdce národa a pomáhať tam, kde je  
najväčšia potreba“.  

bl. Emilián Kovč  (1884 –  1944) 

Ukrajinský  gréckokatolícky  kňaz.  Počas  nacistického  prenasledovania  vo 
veľkom krstil Židov, aby zachránil deportovaných. Dostal sa do koncentračného 
tábora, kde pokračoval vo vysluhovaní svätých tajomstiev spoluväzňom. V liste 
príbuzným  napísal,  že  toto  je  jediné  miesto,  kde  si  želal  byť.  Pred  svojou 
smrťou napísal svojej rodine:  „Dnes odsúdili 50 väzňov. Ak by som tam teraz  
nebol, kto iný by im pomohol podstúpiť tento najťažší moment života?…“

bl. Metod Dominik Trčka(1886 – 1959)

Pochádzal z Moravy, no väčšinu svojho života prežil medzi gréckokatolíkmi 
na  východnom  Slovensku.  Podieľal  sa  na  založení  kláštora  o. 
redemptoristov  v Stropkove  i v Michalovciach.  Neskôr  sa  stal 
protoigumenom slovenskej viceprovincie redemptoristov. Jeho snahou bolo 
slúžiť  Božiemu  ľudu,  posilňovať  zápas  o  mravnú  i  národnú  obrodu, 
posilňovať  katolícke  povedomie  medzi  gréckokatolíkmi,  pretože  boli 
častokrát  podceňovaní.  Ľudové  misie,  ktoré  konal  o.  Metod  so  svojimi 
spolubratmi,  mali  ohromný  úspech.  Mal  stále  oči  otvorené  pre  najviac 
opustené  duše.  To bol  dôvod,  prečo  sa pokúšal  v  Michalovciach  založiť 
spolok pre slúžky, keďže ony boli takýmito dušami.



IKONA HODIGITRIA – Ukazovateľka Cesty
„Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2,5)

Na  ikone  Hodigitrie  tento  Máriin  postoj  zvýrazňuje  jej  pravá  ruka  (z  nášho  pohľadu  ľavá) 
ukazujúca na Ježiša, ktorý je Cesta, Pravda a Život. 
Prečítajte  si  úryvok z kánonu k Bohorodičke Hodigitrii  a porozmýšľajte,  v ktorých situáciách 
vášho života je potrebné toto Máriino gesto a jej sprevádzanie. 

          

„Raduj sa, raduj sa, Bohorodička, Vodkyňa, 
vždy svojich verných vedieš k tomu,

 aby kráčali iba po spasiteľnej ceste. 
Raduj sa, Vládkyňa, s tvojou pomocou sa stále oslobodzujeme 

od hroziaceho nebezpečenstva.“

(z kánonu Bohorodičky Hodigitrie)

Nech vás na vašej životnej CESTE 
sprevádza Presvätá Bohorodička. 
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