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Metodický pokyn:

Doplnkové pracovné listy pre 2. roč. SŠ sú spracované na základe pracovných listov 
pre 2. 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 2. 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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Srdce – miesto výberu hodnôt

„Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6,21)
K duchovnosti kresťanského Východu, zvlášť u Slovanov, patrí teológia srdca. S pojmom srdce sa vo 
východnej spiritualite stretávame často. Hovorí sa o strážení srdca, o pozornosti zameranej na srdce, 
o čistote srdca, o túžbach a rozhodnutiach srdca, o modlitbe srdca, o Božej prítomnosti v srdci a pod.  
V duchovnej slovanskej literatúre srdce predstavuje to, čo predstavuje aj v Biblii – celého človeka (gr. 
„kardia“, hebr. „levav“). Je znakom duševnej celistvosti, teda znakom človeka takého, aký naozaj je, 
nielen znakom toho, čo robí a ako sa ukazuje navonok.  Tie najväčšie zmeny sa odohrávajú v srdci. Ak 
niekto hovorí,  že sa zmenili  naše  myšlienky,  slová a skutky,  v skutočnosti  sa  zmenilo  naše srdce. 
Srdce je „miesto“, stav, z ktorého pramenia naše skutky a kde sa rodia naše hodnoty. Je sídlom lásky 
a práve cez srdce je možné vstupovať do vzťahu so všetkými okolo nás. Je miestom, kde sa človek 
v láske stretáva s Bohom, ale aj s človekom. 

Úloha: Nakresli srdce, do ktorého vpíš hodnoty blízke tvojmu srdcu.



Poznámka k metodickému pokynu: s. 9,17,18 v Pracovnom zošite – prácu s mandalou  
vynechať!
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sv. Bazil Veľký (?329 – 379) – biskup v Cézarei kapadóckej, cirkevný otec, 
ktorý výrazne ovplyvnil mníšstvo na kresťanskom Východe. 

Vo svojom diele Hexaémeron sa zaoberá v 9 homíliách dielom šiestich dní 
stvorenstva. Cieľom spisu bolo dokazovanie, že nebo a zem majú svoj pôvod 
v Bohu.  V diele  vyjadruje  údiv  nad  Božou  múdrosťou  a krásou  Božieho 
stvorenia.

Úloha: V úryvku z diela  Hexaemeron  nájdite,  ako sv.  Bazil  vníma správu 
o stvorení sveta, a teda jeho samotné stvorenie:  

Tento výklad chce vytvorenie neba a zeme predstaviť nie ako samočinné stretnutie prvkov, 
ako si to podaktorí vo fantázii predstavujú, ale ako čin, ktorý má svoju príčinu v Bohu. 

„Na počiatku stvoril Boh nebo a zem...“ (Gn 1,1) Počiatok, arché, postavil ako prvý bod, aby 
si nikto nenamýšľal, že tento svet nemá počiatok. Potom pripojil výraz stvoril, aby ukázal, že stvorené 
predstavuje tú najmenšiu časť Tvorcovej  moci.  Lebo ako hrnčiar  vyformuje nespočetné množstvo  
nádob tým istým umením a nevyčerpá tým ani svoje umenie ani silu, takisto to platí o Tvorcovi tohto 
všetkého, ktorého stvoriteľská moc sa nedá merať jedným kozmom... Aby sa teda ukázalo, že svet je 
umeleckým výtvorom, ktorý leží všetkým pred očami, aby ho pozorovali, a tak skrze výtvor poznávali 
múdrosť Tvorcu povedal: „Na počiatku stvoril...“ Nepovedal vyrobil, ani vystaval, ale stvoril... 

Svet, kozmos, nebol vymyslený neplánovite ani naslepo, ale tak, aby mal nejaký užitočný cieľ 
a prinášal bytostiam veľký osoh, ak je to skutočne tak, že pre rozumné duše je učebňou a miestom 
vzdelávania, kde môžu poznávať Boha. Svet núka mysli svoje vedenie, aby cez viditeľné veci dospela 
k uvažovaniu o veciach neviditeľných. 
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Paradox človeka
Vysvetlite paradox človeka v nasledovných výrokoch:

„Človek je niekto, kto nosí v sebe väčšiu BYTOSŤ ako on 
sám.“ (Saint Exupéry)

„Malosť a veľkosť človeka, jeho slabosť a sila, neznalosť  
a poznanie seba v Bohu sa vyjadruje jedným 
jednoduchým slovom: pokora. Tá je podľa výroku sv.  
Gregora Nysského „zostup do výšky“.  

„Ktorá z bytostí obývajúcich zem bola stvorená k obrazu 
Stvoriteľa? Dostal si dušu chápajúcu..., všetky zvieratá 
zeme ti slúžia..., pre teba zostúpil Boh medzi ľudí, Svätý  
Duch rozlieva svoje hojné dary...“ (sv. Bazil Veľký)

„Človek, ako Boží obraz, má v sebe niečo z božskej 
podstaty a jeho poslaním je stať sa podobným Bohu.“ 
(Sergej Bulgakov)

„Boh sám musí mať rád oveľa viac ako ostatné stvorenia  
živého človeka, najkrajšiu bytosť, ktorú stvoril.“ 
(Klement Alexandrijský)

„Tým, že som poznal seba, naučil som sa nekonečnej  
múdrosti, ktorá je v tebe.“ (sv. Bazil Veľký)

„Ak chceš pochopiť, kto vlastne si, nehľaď na to, akým si  
bol, ale akým si bol stvorený na počiatku.“ (Evagrios  
Pontský)

Sv. Gregor 
Nysský (332 
– asi 395)
Bol  mladším 
bratom  sv. 
Bazila 
Veľkého.  Vo 
svete  sa 
venoval 
rétorike. 

Neskôr  pod  vplyvom  svojej 
rodiny  slúžil v cirkvi a utiahol na 
10 rokov do samoty. V roku 371 
bol  vysvätený  za  biskupa  pre 
mesto  Nyssa,  kde  bojoval 
s herézou arianizmu. Zúčastnil sa 
II.  ekumenického  snemu 
v Konštantínopole,  kde  bol 
pokladaný  za  toho,  ktorý  sa 
najviac  zaslúžil  o úpadok 
arianizmu a o prijatie  Nicejsko  – 
konštantínopolského  vyznania 
viery.  Zanechal  po  sebe  bohaté 
literárne  dedičstvo.   Bol 
mystikom, filozofom  a obhajcom 
právd viery.  Siedmy ekumenický 
koncil  v Nicei  mu  priznal  titul 
Otec otcov. 

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

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

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

.....................................................................................................................................................................................
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SRDCE – stred človeka

Východná spiritualita hovorí o srdci človeka ako o jeho strede.
     Srdce je prirodzeným stredom človeka – nachádza sa uprostred tela. Ale srdce je aj moje „ja“,  
žriedlo všetkých ľudských skutkov, krb všetkých ľudských síl. Je to hĺbka a podstata duše, stred alebo 
koreň  života,  kde  sa  sústreďujú  všetky  schopnosti.  Je  miestom,  kde  sa  človek  v láske  stretáva 
s Bohom, ale aj s človekom. Jeho poslaním je spájať Stvoriteľa so stvorením:  „Ak je srdce stredom 
ľudskej osoby, tak srdcom prichádzame do styku so všetkým, čo existuje.“, hovorí Teofan Zatvorník.
      Svätci  čítali  v srdciach  ľudí  ako  v otvorenej  knihe.  K takým patrili  povestní  „ruskí  starci“ 
(asketický muži, mnísi), či Páter Pio. Do istej miery majú túto schopnosť aj matky voči svojim deťom 
alebo ľudia, ktorí sa majú naozaj radi.

Srdce – duchovný boj   
 Srdce je však potrebné strážiť, byť bdelý. „Buď strážcom pri dverách svojho srdca, aby tam  
nevnikol cudzinec...“, hovorí Evagrios Pontský. 

Úloha: Nakresli srdce a k nemu napíš to, čo tvoje srdce oberá o pokoj. Pomôže ti 8 zlých myšlienok 
od Evagria Ponského. K jednotlivým zlým myšlienkam napíš (nakresli), ako sa proti ním dá bojovať – 
ako je možné strážiť svoje srdce, svoj stred:

Osem zlých myšlienok, ktoré útočia na našu dušu:  
▪ ústupok bruchu (zanechanie pôstnych predsavzatí v jedení a pití), 
▪ smilstvo (vyvoláva telesnú žiadostivosť a popiera zmysel zdržanlivosti), 
▪ láska k peniazom (túžba po zabezpečení kvôli chudobe, starobe a nevládnosti), 
▪ smútok (z dôvodu neprítomnosti toho, čo je žiadúce, závisť), 
▪ hnev (je najrýchlejšia vášeň, robí dušu krutejšou), 
▪ duchovná znechutenosť (je najťažšia a prichádza na poludnie, smútok a nespokojnosť z prítomnosti), 
▪ márna sláva (je najjemnejšia, túžba po uznaní a pochvale), 
▪  pýcha  (namyslenosť  a vyvyšovanie  sa,  je  príčinou  najžalostnejšieho  stavu  duše,  keď  človek 
nevyznáva, že Boh je jej pomocníkom). 

To, či tieto myšlienky budú alebo nebudú  znepokojovať dušu, nezávisí od nás, ale to, či v  nás 
budú alebo nebudú nadlho zostávať, či rozhýbu alebo nerozhýbu vášne, to od nás závisí. 
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Človek – bytosť hľadajúca vzťah

Eva bola stvorená z Adamovho boku (Gn 2, 21-24). Od tej chvíle bude Adam stále hľadať svoje rebro,  
lebo bez neho už nebude celý. Eva je však utvorená z už stvoreného Adama. Dych života jej nebol 
udelený nejakým zvláštnym spôsobom, ako to bolo u Adama. Život Evy nie je „autonómny“,  tkvie 
v Adamovi.  Eva  je  prítomná  už  v adamovskom  duchu  a tele.  Na  tomto  tajomstve  sa  zakladá 
manželstvo: dvaja sa stanú „jedným telom“. Preto pomoc, ktorú Eva Adamovi prináša, spočíva v tom, 
že muž sa bude snažiť vyjsť sám zo seba, aby našiel svoje rebro. Je to duchovná pomoc, v ktorej mu 
bude Eva pripomínať Boha, vzťah a osobu a bude mu zabraňovať uzavrieť sa do izolovanosti medzi 
predmety. Ale aj Eva nachádza svoj život a pokoj len po boku toho, z ktorého bola vzatá. Muž a žena 
sa hľadajú: v tomto spočíva obraz Boží. Vzťahovosť je v človeku oveľa hlbšia než uzavretosť, či smrť. 
Eva bude hľadať svoje miesto po boku toho, z ktorého bola vzatá, a Adam bude  hľadať svoje rebro. 
V tomto zmysle sú muž a žena svojím zjednotením obrazom Boha, lebo Boh je láska, spoločenstvo 
Osôb. 

Úloha: V texte z knihy I. M. Rupnika „Adam a jeho rebro“ podčiarkni, čo vo svojej podstate hľadá 
muž (modrou) a čo hľadá žena (červenou). 

Napíšte, čo spôsobilo stratu pôvodnej komunikácie medzi mužom a ženou na počiatku: 

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

Čo túto komunikáciu obnovuje? Pomôžu vám tropáre a kondáky z ôsmych hlasov na nedeľu, 
v ktorých sa spomína Adam a Eva: 

......................................................................................................................................................
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Hodnota čistoty

Svätý  Mojžiš  Uhorský  (983?-1043)–  pochádzal  zo  slovanských  rodov 
pridržiavajúcich  sa  byzantského  obradu  na  území  Uhorska.  V  mladosti 
opustil rodný kraj a dal sa do služieb kniežaťa Borisa. Po prehratej vojne 
Borisa s Boleslavom Chrabrým sa dostal do zajatia v Poľsku, kde prežil 
päť rokov. Keďže vynikal silou a telesnou krásou, zamilovala sa do neho 
istá  bohatá  kňažná,  mladá  vdova,  ktorá  ho  chcela  zviesť.  No  ani  jej 
lichotenie,  prísľub  vykúpenia  z otroctva,  lákanie  majetkom,  hladomor, 
vyhrážky,  bitky,  či  zmrzačenie,  nezlomili  pevnú vôľu Mojžiša,  ktorý si 
svoju čistotu zachoval do konca. Po náhlej smrti kňažnej sa Mojžiš dostal 
na slobodu, vrátil sa do Kyjeva, kde vstúpil do monastiera. Tam prežil ešte 
10 rokov v modlitbách a pôstoch. Upriamuje našu pozornosť na hodnotu 
čistoty  a panenstva.  Liturgické  texty  ho  prirovnávajú  k starozákonnému 
Jozefovi. 

Úloha: Ak poznáte ďalších svätcov, ktorí sa stali mučeníkmi čistoty, uveďte  ich mená: ...................... 

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

Čo motivovalo týchto ľudí  pestovať čnosť čistoty a zachovať si  ju aj za cenu utrpenia a smrti?

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

Akými prostriedkami môžeme chrániť svoju čistotu? ...............................................................................

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

25  Manželstvo z pohľadu štátu a Cirkvi  (doplnenie Kánona východných cirkví) 

Manželská  zmluva,  založená  Stvoriteľom  a vybavená  jeho  zákonmi,  ktorou  muž  a žena 
neodvolateľným osobným súhlasom ustanovujú medzi  sebou spoločenstvo na celý život,  je svojou 
prirodzenou povahou zameraná na dobro manželom a na plodenie a východu detí.
Z Kristovho ustanovenia platné manželstvo medzi pokrstenými je tým samým sväté tajomstvo, ktorým 
sa  manželia  na  obraz  bezchybnej  jednoty  Krista  s Cirkvou  spájajú  s Bohom  a milosťou  svätého 
tajomstva sú akoby zasvätení a posilňovaní.

Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v manželstve medzi 
pokrstenými nadobúdajú zvláštnu pevnosť z dôvodu svätého tajomstva. 

(Kódex kánonov východných cirkví, kánon 776, § 1-3)
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Úloha: V liturgických  textoch  sobáša  vyhľadajte  a podčiarknite  prvky  a znaky  kresťanského 
manželstva: 

Tam, kde je to zvykom, si ženích a nevesta podajú pravé ruky, ktoré kňaz zviaže epitrachilom na spôsob kríža a  
pridrží rukou. A ženích hovorí nahlas prísahu:

Ja,  povie  meno,  beriem  si  teba,  povie  meno,  za  manželku  a 
sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neopustím až 
do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo svätej Trojici, a všetci 
svätí.

Potom hovorí nevesta:

Ja, povie meno, beriem si teba, povie meno, za manžela a sľubujem 
ti lásku, vernosť, manželskú úctu, manželskú poslušnosť a že ťa 
neopustím až do smrti.  Tak mi  pomáhaj,  Bože,  jediný vo svätej 
Trojici, a všetci svätí.

Potom kňaz rozviaže ich ruky, požehnáva ich na spôsob kríža a pritom hovorí:

Čo Boh spojil, nech človek nerozlučuje!

Kňaz berie vence (koruny) a korunuje najprv ženícha, pričom hovorí:

Korunuje sa Boží služobník povie meno pre Božiu služobníčku povie meno v mene Otca i Syna i 
Svätého Ducha. Amen.

Potom korunuje aj nevestu, pričom hovorí:

Korunuje sa Božia služobníčka  povie meno pre Božieho služobníka  povie meno v mene Otca i 
Syna i Svätého Ducha. Amen.

Potom ich tri razy žehná, pričom tri razy hovorí:

Pane, Bože náš, korunuj ich slávou a cťou.

Potom kňaz sníme veniec (korunu) ženíchovi a povie:

Buď zvelebený, ženích, ako Abrahám, buď požehnaný ako Izák, rozmnož sa ako Jakub! Kráčaj 
v pokoji a zachovávaj v spravodlivosti Božie prikázania!

A keď sníme veniec (korunu) neveste, povie:

A ty, nevesta, buď zvelebená ako Sára, veseľ sa ako Rebeka a rozmnož sa ako Ráchel! Raduj sa  
zo svojho muža a zachovávaj ustanovenia Zákona, lebo tak sa páčilo Bohu. 

Kňaz hovorí modlitbu:

Bože, Bože náš, ty si prišiel do galilejskej Kány a požehnal si tamojšie manželstvo. Požehnaj aj 
týchto svojich služobníkov, ktorí z tvojej prozreteľnosti vstúpili do manželského spoločenstva. 
Požehnaj  ich  zámery,  naplň  ich  život  dobrom,  prijmi  ich  vence  (alebo koruny)  vo  svojom 
kráľovstve, zachovávajúc ich nepoškvrnené, neporušené a nedotknuté na veky vekov.

Ľud: Amen. 



Pracovný list  s. 24 

 Ikona „Pomocníčka pri pôrode“

Úloha: Pokúste sa vlastnými slovami opísať ikonu Bohorodičky 
– Pomocníčky pri pôrode. O čom hovorí? Čo vyjadruje? Čím vás 
oslovila?

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

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

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

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

Výroky cirkevných otcov o potrate

„... nezabiješ nenarodené ani narodené dieťa...“ (Didaché, II,2)

„... kto sa nehlási k svojmu Tvorcovi, kto zabíja deti; kto ničí Boží zárodok... Deti, varujte sa všetkých 
takýchto ľudí.“ (Didaché, V.)

Rovnako nachádzame u starých cirkevných otcov: „Nezabiješ zárodok potratom a nenecháš zahynúť 
novorodenca.“

Úloha: Napíš vlastný výrok o ochrane života pred narodením: 

....................................................................................................................................................................
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Byzantion / Byzancia 

Mesto,  ktoré  založil  cisár  sv.  Konštantín  Veľký  na  mieste  niekdajšieho  mestečka  Byzantion,  sa 
spočiatku volalo „Nový Rím“,  neskôr  „Konštantínovo mesto“,  teda Konštantínopol  (dnes  Istanbul 
v Turecku). Už v roku 330 bolo toto nové hlavné mesto Rímskej ríše dostavané. Je to mesto medzi  
Čiernym a Stredozemným morom, ktoré bolo významným obchodným strediskom pre svoju výhodnú 
geografickú  polohu.  Dodnes  je  sídlom  najvyššie  postaveného východného  patriarchu,  prvého  po 
rímskom pápežovi.  Východorímska ríša sa neskôr nazývala pod vplyvom nemeckých historikov aj 
Byzantská ríša. V roku 1453 si ju podmanili Turci. 

Úloha:  V Byzantskej  ríši  vznikol  v cirkvi  aj  byzantský  obrad.  Na  internete  vyhľadaj  o ňom 
informácie.  

Byzantská  ríša bola  zmesou  rímskeho  štátnictva,  gréckej  kultúry  a  kresťanského  náboženstva.  Cisár  bol 
fakticky neobmedzeným vládcom ríše a cirkvi (cézaropapizmus). Až do stredného stredoveku bola ríša kultúrne 
najvyspelejším  štátom Európy  aj  islamského  sveta.  Základnými  dvoma  hodnotami  ríše  bolo  kresťanstvo  a 
„rímske“ občianstvo.

Za Herakleia došlo ku grécizácii ríše - o. i. sa úradným jazykom stala gréčtina namiesto latinčiny -, no 
národná identita obyvateľstva bola už aj predtým, najmä od konca 6. stor. , v podstate grécka (jazyk literatúry,  

cirkvi  a  obchodu).  Hoci  na  území  ríše  žilo  veľa 
národov (Gréci, Arménci, Židia, Egypťania, Sýrčania, 
Ilýri  a  Slovania)  bolo  územie  ríše  už  po  stáročia 
helenizované  (t.  j.  patriace  do  gréckeho  kultúrneho 
okruhu).  Významnými  mestami  boli  Konštantinopol 
(Carihrad),  Antiochea,  Efezos,  Solún  a  Alexandria. 
Najväčší rozmach a kultúrny rozkvet dosiahla ríša za 
cisára  Justiniána  I.  (527-565),  ktorý  sa  pokúsil 
obnoviť Rímsku ríšu v jej bývalých hraniciach. Tento 
cisár  dal  vystaviť  významný  chrám  Hagie  Sofie 
v Konštantinopole.  Dobytím Konštantinopolu (1453) 
osmanskými  Turkami  sa  definitívne  skončila 
Byzantská ríša.

Byzantské umenie 
-  Nadviazalo  na  starú  grécku  kultúru,  avšak  v  sochárstve,  a  najmä  v  rezbárstve  a  zlatníctve  prevládla 
ornamentálna výzdoba s rastlinami a geometrickými prvkami
-  dominovala  najmä  mozaika  –  výzdoba  interiérov  chrámov 
drobnými farebnými kamienkami
- V maliarstve sa rozvinula maľba na dreve – ikony, z iných techník 
najmä mozaika
-  Umelci  zobrazovali  svätých,  a  to  v  slávnostných  a  meravých 
postojoch na zlatom pozadí
- v architektúre dominuje najmä bazilika 
- Vysokú úroveň dosiahla i knižná maľba
- Z umeleckých remesiel vynikli práce zo zlata, rezby zo slonoviny a 
vychýrené boli zlatom a striebrom pretkávané a vyšívané látky.
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Apoštol Pavol
Apoštol národov, stĺp Cirkvi, mučeník.  

„Kto opíše tvoje utrpenia na všetkých cestách, slávny apoštol? Kto si vie  
predstaviť všetky námahy, ktoré si znášal pre Kristovo evanjelium, aby si len  

všetkých získal a uviedol ich do Cirkvi? Pros za ňu, aby si udržala pravú vieru,  
tú, ktorú si jej vštepoval až do posledného dychu, apoštol Pavol, učiteľ Cirkvi.“ 

                                (stichira sviatku)

Mučeníctvo – smrť za pravé hodnoty

Je to najvyššie svedectvo o pravde viery; označuje svedectvo, ktoré siaha až po smrť. Mučeník 
vydáva svedectvo zosnulému a vzkriesenému Kristovi, s ktorým je spojený láskou. Prvým mučeníkom 
bol sv. Štefan, diakon. Atribútmi mučeníkov v ikonografii sú kríž, nástroje mučenia a pod.

„Nič mi nebudú osožné končiny sveta ani kráľovstvá tohto veku. Pre mňa je lepšie zomrieť pre  
Krista Ježiša ako vládnuť nad končinami zeme. Hľadám toho, ktorý za nás zomrel; chcem toho, ktorý  
pre nás vstal z mŕtvych. Blíži sa moje narodenie...“ (sv. Ignác Antiochijský)

Úloha: Vyberte si  jedného z uvedených veľkomučeníkov a prečítaj si  jeho 
životopis: sv. Barbora, sv. Demeter, sv. Eufémia, sv. Marína, sv. Nikita, sv. 
Panteleimon, sv. Paraskeva z Ikónia, sebastejskí mučeníci, sv. Teodor Tirón, 
sv. Teodor Stratilát. 
             
Spoločne diskutujte o význame mučeníctva. 
- Ako by ste sa zachovali vy v podobnej situácii? 
- Existuje takáto skutočnosť aj v dnešnej dobe? 
- V akých podobách sa vyskytuje dnes mučeníctvo? 
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Na križovatke dejín
Kresťanské spoločenstvo na začiatku svojej histórie tvorili  iba Židia, ktorí uverili  v Krista. 

Zničením chrámu i celého Jeruzalema rímskymi vojskami, stratili Židia svoju vlasť i svoj stred a žili – 
podobne  ako  kresťania  –  len  ako  menšina  v rámci  Rímskej  ríše.  Kresťania  boli  z roka  na  rok 
sebestačnejší a rozdiely medzi Židmi a kresťanmi sa prehlbovali. 

Jednou z najväčších rán pre Židov bolo ich vyhladzovanie počas 2. svetovej vojny.  V tomto 
čase našli niektorí Židia pomoc u niektorých kresťanov. Pre nás kresťanov je dôležité uvedomiť si, že 
máme so Židmi spoločné korene a sú našimi „staršími bratmi.“ 

Chassid Umot HaOlam - Spravodlivý medzi národmi. 

Je  to  ocenenie  štátu  Izrael  za  záchranu  Židov  počas  holokaustu.  Medzi 
ocenených  patrí  aj  bl.  Peter  Pavol  Gojdič,  prešovský 
biskup. 

Blažený biskup Peter Pavol Gojdič, OSBM sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch. V roku 1911 bol v 
Prešove vysvätený za kňaza a v roku 1922 vstúpil do Rádu sv. Bazila Veľkého na Černečej Hore pri Mukačeve,  
kde prijal meno Pavol. Božia vôľa však bola iná a tá ho predurčila na dušpastiersku úlohu v službe biskupa 
prešovskej  eparchie.  Pri  svojom nástupe ohlásil  program svojho apoštolátu:  „S pomocou Božou chcem byť 
otcom sirôt, pomocníkom chudobných a tešiteľom zarmútených“. Jeho biskupským heslom bolo: „Boh je láska,  
milujme ho!“ 
Ako  biskup  sa  zaslúžil  o  povznesenie  duchovného  života  kňazov  a  veriacich.  Dbal  na  správne  slávenie 
bohoslužieb, zriaďoval nové farností, založil sirotinec, cirkevné školy, podporoval učiteľskú akadémiu, seminár, 
staral sa o vydávanie duchovnej literatúry. Za jeho láskavý, pozorný a dobročinný vzťah k ľuďom sa mu dostalo  
uznania, keď ho nazývali „mužom zlatého srdca“. 
    Nástupom komunizmu v roku 1948 sa začala jeho krížová cesta. Odmietol komunistickou stranou a štátnou 
mocou podporovanú snahu o prestup gréckokatolíkov na pravoslávie. Hoci bol vystavený veľkému tlaku, aby sa  
zriekol  katolíckej  viery a  pretrhol  jednotu s  pápežom, všetky lákavé ponuky odmietol.  28.  apríla  1950 bol 
zatknutý  a  internovaný.  Začala  sa  jeho  cesta  mnohými  väznicami  bývalého  Československa,  z  ktorých  ho 
oslobodila až smrť 17. júla 1960 v Leopoldovskej väznici. V roku 2001 ho Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil za 
blaženého.
Komisia pre menovanie Spravodlivých v Yad Vashem sa rozhodla udeliť mu titul Spravodlivý medzi národmi za 
pomoc poskytnutú židovským osobám počas obdobia holokaustu, a to aj za cenu vlastného života. V pastierskom 
liste upozorňoval na strašné dôsledky diskriminačnej politiky a pripomínal ľuďom základné princípy viery, že 
všetci ľudia sú si pred Bohom rovní. Varoval pred šírením nacistickej ideológie, šovinizmu a rasizmu. Neostal  
iba pri verejných protestoch, ale aj osobne v rámci svojich možností pomáhal a tým mnohých zachránil. Kňazom 
vydal pokyn, aby Židom pomáhali udeľovaním krstu alebo vystavovaním falošných krstných listov, alebo aj  
poskytovaním úkrytu.  Vybavoval prezidentské výnimky a ukrýval deti v inštitúciách biskupstva, akou bol aj  
dievčenský internát v kláštore sestier baziliánok. Vo svedectvách zachránených môžeme čítať, že to bol človek 
odvážny,  neohrozený,  ktorý  rešpektoval  dôstojnosť  každého  človeka.  Popri  neľudskej  tvári  vtedajšej  doby 
ukazuje aj tvár plnú ľudskosti a skutočného človečenstva a svedčí, že sa to dalo, že tu niet miesta na výhovorky,  
keď ide o základné práva človeka. Na medaile, ktorá bola odovzdaná pri príležitosti udelenia titulu Spravodlivý 
medzi národmi, sú vyrazené slová z Talmudu: „Ten, kto zachráni jeden ľudský život, zachráni svet“.
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V kresťanskej tradícii poznáme sv. Katarínu Alexandrijskú znázorňovanú s kolesom ako nástrojom 
umučenia.

Svätá Katarína (24. november)

Žila na prelome 3. a 4. storočia v egyptskej Alexandrii a 
vynikala  telesnou  krásou.  Jej  najväčšou  prednosťou  však  bola 
vzdelanosť. Hoci v tých časoch to nebolo zvykom, vyznala sa vo 
filozofii, poézii, lekárstve, rečníctve a ovládala niekoľko cudzích 
jazykov.

Keď dovŕšila osemnásť  rokov,  zoznámila  sa  so starcom, 
ktorý jej zvestoval Krista. Pod jeho vplyvom prijala svätý krst.

Neskôr  navštívil  mesto  cisár  Maximián.  Pohanskí  kňazi 
spaľovali desiatky obetných zvierat, takže po celom meste sa šíril 
zápach.  Vtedy  Katarína  predstúpila  pred  cisára  a  cez  diela 
filozofov mu vysvetľovala, že modloslužba je nezmysel a klaňať sa 
treba  jedinému  Bohu.  Keďže  cisár  nedokázal  tejto  vzdelanej 
mladej  žene  dostatočne  argumentovať,  po  skončení  slávnosti 
zhromaždil  päťdesiatich filozofov a  usporiadal  verejnú  diskusiu. 
Napriek všeobecnému presvedčeniu, že žena, navyše samotná, nemá v tomto zápase nijakú šancu, na 
záver bolo celkom jasné, že zvíťazila. Pod vplyvom týchto udalostí sa nielen mnohí poslucháči, ale  
dokonca aj všetci päťdesiati spomínaní vzdelanci stali kresťanmi a neskôr podstúpili mučenícku smrť.

Katarína bola bitá kovovými tyčami a vrhnutá do väznice, kde priviedla ku kresťanskej viere  
jednak cisárovu manželku, ktorá ju ta prišla navštíviť, jednak svojich vlastných strážcov. Po mnohých 
mučeniach, z ktorých treba spomenúť najmä lámanie na kolese, ju za mestom sťali mečom. 

Katarína je krásnym príkladom spojenia telesnej krásy, duševnej múdrosti a duchovnej hĺbky.
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Modlitba
Prvou povinnosťou mníchov bola a je 
modlitba  –  za  seba  i za  celý  svet. 
Byzantský  cisár  Alexios  Komnénos 
povedal:  „Myslím,  že  som  nikdy  
nesplnil  Božiu  vôľu,   a preto  som 
presvedčený,  že  všetko,  čo  mi  Boh  
v tomto prítomnom živote dal, mi 
udelil vďaka zbožným modlitbám 
mojich svätých mníchov a vďaka 
dôvere, ktorú k ním prechováva.“

Hospodárstvo
V mníšskom  živote  zohrávala 
manuálna  práca  jednu  z dôležitých 
úloh,  nakoľko  bola  formou  askézy, 
ochrany  duše  a nadobúdania  čností. 
Mnísi sa venovali najmä
poľnohospodárstvu  (pestovanie 
plodín, včelárstvo, chov dobytka, zber 
bylín)  a  remeselnej  výrobe 
(košikárstvo, tkáčstvo, stolárstvo). 

Umenie
Súčasťou  mníšskej  práce  bolo 
ikonopisectvo,  rozvoj   cirkevného 
spevu, či literárna tvora. 

Charita
Monastiere  vykonávali  praktické 
skutky  lásky  službou  chorým 
a cestujúcim, starostlivosťou
o  chudobných  a siroty  zakladaním 
hospicov,  či  útulkov.  Sám  Bazil 
Veľký založil pri Cezarei celé 
mesto  dobročinných  ústavov, 
nemocníc  a útulkov,  ktoré  ľudia 
nazývali „Baziliada“. 

Kultúra a zachovávanie tradície
Monastiere boli hlavnými centrami 
kultúrneho  života  kresťanských 
národov.  Zaoberali  odpisovaním 
rukopisov  a  kníh,  a to  nielen 
náboženských, ale aj svetských. 
V monastieroch boli knižnice a neskôr 
aj  tlačiarne  pre šírenie  náboženských 
kníh. 

Vzdelanie a výchova
V monastieroch  sa  poskytovalo 
vzdelanie  –  a nie  iba  budúcim 
mníchom.  Zakladali  školy 
a spravovali  ich,  ale  položili  aj 
základy univerzít. Zohrávali tiež 
dôležitú  úlohu  pri  výchove.  Napr. 
v škole  studitov  bolo  vychovávaných 
mnoho členov cisárskej rodiny. 

Za čo vďačíme mníchom a rehoľníkom?

   

  

Sv. Bazil Veľký
Je  považovaný  za  zakladateľa  mníšstva,  no  medzi  jeho  veľkých 
predchodcov v mníšskom živote patrili: sv. Anton Veľký, sv. Pachómios 
Veľký,  či  sv.  Pavol  Tébsky.  Zo ženských  predstaviteliek  mníšskeho 
života  vyniká  najmä  sv.  Makrína,  sestra  Bazila  Veľkého.  Podľa 
Bazilových „Pravidiel  rehoľného života“  zostavil  pravidlá  pre  západné 
mníšstvo  sv.  Benedikt,  ktorý  sa  považuje  za  zakladateľa  mníšstva  na 
Západe.

    

Úloha:  „Poslaním mníchov nie je ani štúdium, ani žiadna určitá práca;  
ich poslaním je spievať časoslov, žiť pre dobro svojej duše a činiť pokánie  
za svet.“ 
„Mnísi majú spolupracovať na spáse sveta nie činnosťou, ale svojou  
dokonalosťou, totiž tým, že bytostne sú.“

Na základe uvedených citátov, skúste vysvetliť význam mníšstva pre 
dnešný svet. Má vôbec v 21. storočí mníšstvo alebo rehoľný spôsob 
života zmysel? 

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

.......................................................................................................................
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Východné mníšstvo  a rehoľný spôsob života
V západnej  Európe  sa  z mníšstva  vyvinuli  rehole,  ktoré  sa 

špecializovali  na  určité  charizmy:  starostlivosť  o chorých,  či  chudobných, 
výchova a vzdelávanie detí  a mládeže,  misijná činnosť,  či  kontemplatívna 
modlitba v klauzúre. Neskôr sa aj mníšstvo pod ich vplyvom vo viacerých 
východných cirkvách pretransformovalo na rehole.  

Avšak východné mníšstvo vo svojej čistej forme malo za cieľ jediné: 
spásu duše. Vo východnej cirkvi boli mníchmi tí, ktorí odchádzali zo sveta 
a zasväcovali  život  Bohu.  Nebolo  to  spojené  so  špeciálnou  činnosťou, 
charizmou. Bola to jednoducho potreba duše zrieknuť sa tohto sveta, jeho 
zmýšľania, a žiť radikálnejšie Kristovo evanjelium. 

„Sme povolaní byť takými, aby ľudia, ktorí nás stretávajú, stretávali sa s odbleskom Božej slávy,  
a poznávajúc nás, odkrývali v sebe obraz Boží. Sme povolaní stať sa živou ikonou Boha podľa slov  
Otcov púšte: ‘Kto uvidel svojho brata, uvidel Boha‘.“  (Jeromonach Benedikt V. Alexijčuk)

Poznáte miesta, kde sa žije takýto spôsob života? .....................................................................................

Gréckokatolícke rehole na Slovensku: 
Ktoré gréckokatolícke rehole na Slovensku poznáte?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Na mape označte kláštory, kde sa v rámci tvojej archi/eparchie nachádzajú gréckokatolícke rády 
a kongregácie: 
 

                                  
                                            
                                              ▪  PO

              
                                         KE▪

                                         
  
        
           ▪ BA

 Nasledovné otázky prediskutujte v skupine alebo vypracujte ako domácu úlohu:
- Ak máte možnosť navštíviť mníchov alebo rehoľníkov, opýtajte sa ich na cestu k tomuto povolaniu.
- Viete, čo robia mnísi alebo rehoľníci počas celého dňa?
- Aké sú názory alebo predsudky nájdete vo svojom prostredí o ľuďoch, ktorí žijú v kláštore?
- Súhlasíte s nimi, alebo máte iný názor?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Hnutia a komunity
V Cirkvi sa za posledné storočie zrodilo množstvo nových hnutí a komunít, ktoré rímsky pápež Ján 
Pavol II. nazval novou jarou pre Cirkev. Ak ste sa s nimi stretli, napíšte názvy aspoň niekoľkých: 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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Ku koreňom súčasnej kultúry
Po období veľkolepého rozmachu evanjelizácie, 
ktorá sa v priebehu prvého tisícročia dostala takmer 
do všetkých európskych krajín, prišiel stredovek 
so svojím kresťanským univerzalizmom; stredovek 
románskych i gotických katedrál (na Západe).

Prvým krokom k úpadku kultúry bolo ikonoborectvo, 
ktoré v 8. storočí (726 – 842) postihlo Byzantskú ríšu. 
Šlo o boj proti ikonám a zobrazovaniu Krista, Bohorodičky 
a svätých. Došlo k masovému ničeniu ikon, kde hlavnými
iniciárotmi boli byzantskí cisári.  

Od roku 1054 vyspelá Európa niesla ....
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Slovania a ich miesto v Európe 

Nie je dôležitá len identita človeka, ale aj identita národa, do ktorého človek patrí. Tak ako človek, aj 
národ má svoje poslanie. Slovania prišli do Európy v čase, kedy sa Východ a Západ začal vzďaľovať.  
Keďže sa usadili uprostred týchto dvoch celkov, od začiatku sa odohrával zápas o to, či sa pripoja k 
Východu, alebo k Západu. Podľa kardinála  Špidlíka sa pápež snažil, aby sa Slovania stali mostom 
medzi Východom a Západom. Ale k tomu už nedostali príležitosť, dokonca aj oni sami sa rozdelili.  
Napriek  tomu  ich  rozdelenie  a  skutočnosť,  že  časť  z  nich  si  osvojila  východné  a  časť  západné  
kresťanstvo,  je dobrým východiskom pre sprostredkovanie dialógu medzi  východným a západným 
kresťanstvom.  Toto  ich  poslanie  je  dané,  jedinečné  a  získané  ich  zemepisnou  polohou. 
Ale nie je jediným prvkom, o ktorý môžu Slovania obohatiť svet. Z európskych národov boli Slovania 
pokrstení ako poslední a ešte nedostali príležitosť obohatiť svet. Solovjov píše, že vieme čo dali svetu 
Židia, Gréci, Rimania, ale hodina Slovanov ešte len príde, podľa neho by mali mať Slovania posledné 
slovo pri celkovom (duchovnom) utváraní Európy. Tento prínos bude duchovný a prejaví sa v ňom 
duša  národa.  Táto  predstava  však  musí  zápasiť  o  svoj  život. 
Okrem ekumenizmu môžu Slovania obohatiť svet o ortodoxný personalizmus, ktorý je ich spoločným 
dedičstvom a tiež o modlitbu srdca. 

Úloha: V texte podčiarknite, čím môžu obohatiť Slovania Európu. 

Napíšte, čím môžete obohatiť vy svoje okolie: .........................................................................................

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

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

Kardinál Špidlík
Jeho Eminencia, Prof. ThDr. Tomáš Josef kardinál Špidlík (1919, Boskovice – 
2010,  Rím)  bol  český  katolícky  teológ,  kňaz,  jezuita  a  kardinál  (nebol  však 
biskupom).  Bol  považovaný  za  odborníka  na  kresťanský  Východ  a  jeho 
spiritualitu.
Kardinál Špidlík patrí k najvšestrannejším kresťanským orientalistom. V centre 
jeho  pozornosti  je  otázka  mentálnych  vzťahov  medzi  Východom  a Západom, 
v celom  rozsahu  ich  historicko  –  kultúrnych  vzťahov  a antropologických 
predpokladov.  Myšlienkovo  nadväzuje  predovšetkým  na  koncept  Vladimíra 
Solovjova. Jeho tolerancia ho robila vyhľadávaným partnerom k dialógu nie len 
pre  teológov  pravoslávnych  a protestantských,  ale  aj  pre  stúpencov  iných 
svetových náboženstiev. 

Vladimir Sergejevič Solovjov (1853, Moskva – 1900, Uzkoje pri Moskve) bol vplyvný 
ruský  filozof,  publicita,  univerzitný  profesor,  teológ  a mystik,  blízky  priateľ  F.  M. 
Dostojevského.
Jeho hlavným cieľom bolo podporiť ekumenické  zblíženie kresťanských  cirkví,  zvlášť 
pravoslávia  a katolicizmu.  Postupne  ovplyvnil  celú  ruskú  spirituálnu  renesanciu  na 
prelome  19.  a 20.  storočia.  Z jeho  žiakov  vynikali  N.  Berďajev,  S.  Bulgakov,  P. 
Florenskij.  Švajčiarsky  teológ  Hans  Urs  von  Balthasar  mu  venoval  rozsiahlu  štúdiu 
a pápež Jána Pavol II. ho nazval jedným z veľkých priekopníkov dialógu. 
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ŠTÁT - CIRKEV 

Cirkev a štát v ponímaní kresťanského Východu
Podľa  byzantskej  politickej  teórie  cieľom bolo  dosiahnuť  harmonickú  spoluprácu  a  zhodu medzi  
panovníkom  a  patriarchom  (štátom  a  cirkvou)  pre  blaho  ríše.  Moc  cisára  voči  cirkvi  nebola 
neobmedzená, mal síce chrániť čistotu viery, ale nemohol meniť jej princípy. To bolo v rukách cirkvi  
a duchovenstva. A tak patriarcha mal predovšetkým dbať, na zachovanie tradície a čistotu dogiem.  
Cirkev má štát zdokonaľovať, pre Božie kráľovstvo.
Podľa Vyšeslavceva sa musíme zmieriť s tým, že cirkev predstavuje ideál slobody v Kristovi a že štát  
svoju moc vykonáva pomocou sily.  Ale to neznamená, že nemôže medzi nimi existovať dohoda o  
spolupráci  v  oblastiach,  kde  sa  prelínajú  ich  záujmy.  Ak nie  je  možná  súhra  medzi  cirkevnou a 
svetskou mocou, potom vzniká otázka, ako sa zachovať, ak sa dostanú do protikladu ich záujmy. V 
takých chvíľach sa máme nechať viesť Božím Duchom.
Ukážkou negatívneho zasahovania panovníka do vecí cirkevných je napr. ikonoborectvo. 

Ikonoborectvo: sv. Teodor Studita
Ikonoborectvo  bola  takmer  100-ročná,  v dvoch  etapách  prebiehajúca  vojna,  proti  uctievaniu  ikon 
a tým, ktorý tieto ikony bránili. Rozhodnutia vychádzali  zo strany byzantských cisárov. Byzantský 
cisár Lev V. Arménsky obnovil  v roku 813 ikonoborecké prenasledovanie. Vtedy  Teodor Studita, 
reformátor mníšskeho života a zástanca svätých ikon, neohrozene vystúpil a obvinil cisára, že sa mieša 
do cirkevných záležitostí, aj napriek tomu, že k tomu nie je kompetentný, pretože je len svetským 
panovníkom. Cisár vyhnal  zhromaždených kňazov. Teodor s bratmi vzali sväté ikony a usporiadali 
sprievod okolo monastiera,  pričom spievali  „Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu Dobrotivý...“ 
(tropár  Rukou  neutvoreného  obrazu  16.8.)  a iné  víťazné  piesne.  Preto  bol  poslaný  cisárom  do 
vyhnanstva, a keďže ani tam neutíchol, bol mučený a väznený. Všeobecný snem v Nicei ešte v roku 
787 potvrdil oprávnenosť úcty k ikonám.

Na obrázku je chrám Božej Múdrosti (Hagia Sofia) v dnešom 
Turecku, v ktorej sa od VI. storočia konali korunovácie 
byzantských cisárov a iné významné udalosti. 

      Nachádza sa v meste .................................................................... 

Chrám Božej Múdrosti
Je to jedna z najznámejších sakrálnych stavieb sveta, v súčasnosti je z nej múzeum. Mal mimoriadny 

vplyv na architektúru kresťanských chrámov byzantského obradu.
Hagia Sofia bola postavená na podnet byzantského cisára Justiniána a posvätená 26. decembra 537 na mieste, 
kde stál  predtým menší  chrám rovnakého mena,  postavený Konštantínom Veľkým.  Architektmi  stavby boli 
Isidor z Milétu a Anthemios z Trallu. Chrám je najvýznamnejšou pamiatkou byzantskej architektúry. Kopula 
Chrámu Svätej Múdrosti bola až do stavby kopuly nového chrámu sv. Petra v Ríme (1590) najväčšou na svete.  

Chrám bol aj sídelným chrámom konštantínopolského patriarchu. Po 
dobytí Konštantínopola štvrtou križiackou výpravou bol Chrám Svätej 
Múdrosti  istý  čas  sídlom  latinského  patriarchu  Konštantínopola. 
Byzantská ríša postupne strácala svoj vplyv, až celkom zanikla roku 
1453 pri masívnom útoku elitných tureckých jednotiek, ktoré dobyli 
za  vlády  sultána  Mehmeda  II.  Konštantínopol.  Hagiu  Sofiu 
prebudovali na mešitu a kresťanské mozaiky zakryli.  Chrám sa stal 
hlavnou – teraz už istanbulskou mešitou.  Roku 1934 bola Hagia Sofia 
prebudovaná na múzeum. V roku 1993 inšpekcia UNESCO zistila, že 
budova chátra, preto prebehla jej rekonštrukcia.
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Ruský pútnik
Prečítajte  si  úryvok  z knihy  Rozprávania  ruského  pútnika.  Nájdite  v texte,  čo  je  pre  modlitbu 
podstatné a aké ovocie priniesla modlitba pútnikovi. Porozprávajte sa o skúsenosti s vlastnou osobnou 
modlitbou alebo Ježišovou modlitbou.

Božou  milosťou  som  človek  a kresťan,  svojimi 
skutkami veľký hriešnik a zamestnaním pútnik bez strechy nad 
hlavou,  ten  najúbohejší  z úbohých,  potulujúci  sa  vždy  na 
cestách z krajiny do krajiny.  Mojím bohatstvom je vrece na 
pleciach, troška suchého chleba, svätá Biblia vo vrecku a to je 
všetko. Na dvadsiatu štvrtú nedeľu po Sv. Päťdesiatnici som 
vstúpil do chrámu modliť sa práve vtedy, keď sa ľudia modlili 
hodinky.  Čítal  sa list  apoštola  Pavla Solúnčanom,  práve ten 
úryvok,  v ktorom sa hovorí:  „Bez prestania sa modlite“ (Sol 
5,17). Tieto slová sa mi vryli  hlboko do duše. Pýtal som sa, 
ako by bolo možné modliť sa bez prestania, keďže každý z nás 
sa  musí  zamestnávať  toľkými  prácami,  aby  sa  udržal  pri 
živote. Hľadal som pomoc v Biblii. Oči mi padli práve na to, 
čo som hľadal: „Rozpovedal im podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať“ (Lk 18,1) a 
„Vo  všetkých modlitbách  a prosbách sa  modlite  v každom čase  v Duchu.“  (Ef  6,18)...Dobre  som 
o tom pouvažoval. „Čo robiť? Kde by som našiel niekoho, kto by mi pomohol vysvetliť tieto slová?  
Pôjdem do chrámov, kde kážu slávni kazatelia, možno tam nájdem, čo hľadám.“ 

Vydal  som  sa  na  cestu.  Počul  som  mnoho  vznešených  kázní  o modlitbe.  Boli  to  však 
všeobecné  poučenia  o modlitbe:  čo  je  modlitba,  prečo  je  potrebné  modliť  sa,  aké  ovocie  prináša 
modlitba.  Ale  ako  dôjsť  k tomu,  aby  sme  sa  naozaj  modlili,  o tom  mi  nikto  nepovedal  ani 
slova...Rozhodol som sa s Božou pomocou hľadať nejakého múdreho a skúseného človeka, ktorý by 
mi  vedel  vysvetliť  to tajomstvo,  ku ktorému bol  môj  duch neodolateľne priťahovaný.  Čo som sa 
nachodil!...

Konečne jedného večera som stretol istého starčeka, ktorý vyzeral ako mních. Na moju otázku 
odpovedal, že je naozaj mníchom a že s niekoľkými spolubratmi žije v pustovni; pozval ma, aby som 
ich navštívil. „U nás,“ povedal mi, „prijímame pútnikov, dáme im prístrešie a čosi zajesť v útulku pre 
pocestných.“ Nemal som veľkú chuť tam ísť. Povedal som mu: „Môj pokoj nezávisí od prístrešia, ale 
od duchovnej náuky. Nehľadám nijakú stravu, veď mám dosť chleba vo vreci.“ „Akú náuku to hľadáš. 
Čo by si chcel lepšie pochopiť?...

„Vidíte,  otče,“ začal  som svoje rozprávanie,  „už je  to  rok,  čo som počul  na večierni  toto 
prikázanie  apoštola:  Bez  prestania  sa  modlite!...  Nemohol  som pochopiť,  ako  je  to  možné  a aké 
prostriedky  treba  používať,  aby  sme  sa  k tomu  dopracovali.  Prebudila  sa  vo  mne  horúca  túžba 
a zvedavosť:  tieto  slová  mi  už  viac  nedali  pokoja  ani  vo  dne,  ani  v noci...Ale  nikto  mi  nevedel 
povedať,  ako sa treba modliť bez prestania a čo vlastne znamená takáto modlitba... Nuž od tých čias 
bývam akýsi neistý a nespokojný.“ 

Starec sa prežehnal  a začal vysvetľovať:  „Poďakuj sa Pánu Bohu,  pretože ti  dal  takú živú 
príležitosť  k ustavičnej  vnútornej  modlitbe.  Viď v tom Božie  volanie.  On  ti  dal  pochopiť,  že  ani 
múdrosť tohto sveta, ani márnivá túžba po poznaní nemôžu viesť k nebeskému svetlu... k ustavičnej 
vnútornej modlitbe, ale iba chudoba ducha a činná skúsenosť v jednoduchosti  srdca. O modlitbe sa 
naozaj veľa káže a je veľa novších prác o tomto predmete, ale všetky úsudky autorov sa zakladajú na 
rozumovanej špekulácii, na pojmoch prirodzeného rozumu, a nie na skúsenosti živenej činnosťou... 
Mnohí sa dopúšťajú veľkého omylu, keď si myslia, že prípravné prostriedky a dobré skutky dávajú 
zrod modlitbe, kým v skutočnosti práve modlitba je prameňom skutkov a všetkých čností. Od kresťana 
sa  vyžaduje  veľa  dobrých skutkov,  ale  skutok  modlitby má  byť  na  prvom mieste  pred  všetkými  
ostatnými,  pretože  bez  modlitby  nemožno  nájsť  cestu,  čo  vedie  k Pánovi,  nemožno  poznať 



Pravdu...Ale tí, čo sa dostatočne neoboznámili s učením a tajomnou praxou cirkevných otcov, veru zle 
poznajú tieto otázky a len málo môžu o nich povedať. 

Ako sme sa tak rozprávali cestou, prišli sme do pustovne. Povedal som: „Prosím vás, ctihodný 
otče, vysvetlite mi, čo je ustavičná vnútorná modlitba a ako by som sa ju mohol naučiť. Vidím, že vy 
máte hlbokú a istú skúsenosť s touto modlitbou.“ Starec ma vypočul a vyzval,  aby som ostal uňho. 
„Poď ku mne, ukážem ti knihu otcov; tá ti pomôže porozumieť celkom jasne, čo je modlitba a  ako by 
si  sa  ju  mohol  s Božou  pomocou  naučiť.  Vnútorná  a ustavičná  Ježišova  modlitba  je  ustavičné 
a neprerušené vzývanie Ježišovho mena ústami, srdcom a rozumom s neochvejnou istotou, že on je 
prítomný na každom mieste, v každom čase, dokonca ešte aj vo sne. Vyjadruje sa týmito slovami: 
„Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou!“ Kto si osvojí tento vzdych, zakúsi veľkú útechu a potrebu 
znova opakovať túto modlitbu; po nejakom čase bez nej vôbec nebude môcť žiť, bude mu vychádzať 
celkom spontánne zo srdca. Či už chápeš, čo je ustavičná modlitba?“ „Chápem to veľmi dobre, otče. 
V mene Božom naučte ma teraz, ako by som sa mohol dostať k takejto modlitbe,“ zvolal som plný 
radosti. „V tejto knižočke s nadpisom Filokalia uvidíme, ako by si sa mohol naučiť túto modlitbu. 
Obsahuje  vedu  o ustavičnej  vnútornej  modlitbe  vo  výklade  dvadsiatich  piatich  cirkevných  otcov. 
Starec otvoril knihu a vybral z nej úseky od sv. Simeona Nového Teológa, sv. Gregora Sinajského... 
Všetko, čo sme čítali, mi starec vysvetľoval svojimi vlastnými slovami. Ja som pozorne počúval a  bol 
som priam uchvátený... Potom sa starec so mnou rozlúčil, požehnal ma a povzbudil, aby som sa ešte 
k nemu vrátil. 

Našiel som si miesto záhradníka u jedného sedliaka pod podmienkou, že prežijem leto celkom 
sám utiahnutý v chatrči vzadu v zeleninovej záhrade. Celý týždeň som sa cvičil  v štúdiu vnútornej 
modlitby. Spočiatku som mal dojem, že všetko ide dobre. Ale potom som zacítil v sebe veľkú ťarchu 
lenivosti, nudy a nepretržitej ospalosti. Oborili sa na mňa všelijaké myšlienky. Plný zármutku som sa  
vybral k starcovi a vyložil  som mu svoj duševný stav. Veľmi milo ma prijal a povedal mi. „Drahý 
bratku, to je boj, ktorý vedie proti tebe temný svet, lebo ničoho sa tak veľmi nebojí ako modlitby 
srdca. Ale nepriateľ to robí len podľa vôle a dovolenia Pána Boha, v miere, ako nám to slúži na osoh. 
Nepochybne je ešte treba,  aby sa vyskúšala tvoja poníženosť.  Vieš,  že rozum každého človeka je  
v prsiach... Tomuto rozumu odním teda každú myšlienku a opakuj: „Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado 
mnou!“ Usiluj sa týmto vnútorným vzdychom nahradiť každú myšlienku a po všetkom sa ti iste podarí 
otvoriť prah srdca. Hľa, tu máš čotky (šnúrka s uzlíkmi), ktoré ti na začiatku pomôžu vysloviť tisíc 
modlitieb. Hovor teda ustavične, či sedíš, stojíš, ležíš alebo kráčaš. Opakuj to tichučko a pomaly, bez 
náhlenia. Denne odriekaj presne tisíc modlitieb.“ S radosťou som prijal tieto starcove slová a vrátil sa 
domov. Potom som sa verne pustil do toho, čo som sa naučil. Porozprával som sa o tom so starcom, 
ktorý mi hneď nariadil odriekať šesťtisíc, neskôr dvanásťtisíc modlitieb každý deň. Nakoniec mi starec 
povedal. „Pán Boh ti dal túžbu po modlitbe a modliť sa bez ťažkostí... Toto je dar, ktorý dostávajú len 
tí, ktorí hľadajú Pána v jednoduchosti srdca, prekypujúceho láskou. Odteraz ti dovoľujem odriekať 
toľko modlitieb,  koľko chceš.  Usiluj  sa posvätiť všetok čas modlitbe a vzývaj  Ježišovo meno bez 
rátania, oddávajúc sa ponížene do Božej vôle a skladajúc dôveru v jeho pomoc.“ 

Poslúchol som túto radu a tak som prežil leto v ustavičnom odriekaní Ježišovej modlitby. Bol 
som celkom spokojný. V spánku sa mi zavše snívalo, že som odriekal svoju modlitbu. A cez deň, keď 
som sa stretol s ľuďmi, zdalo sa mi, že sú takí milí, ako by boli z mojej rodiny. Keď sa mi stalo, že 
som vstúpil  do  chrámu,  dlhá  liturgia  samoty  sa  mi  zdala  celkom krátkou  a neunavovala  ma  ako 
predtým. Ale nemohol som dlho užívať vedenie svojho milovaného múdreho starca. Koncom toho leta 
totiž umrel. Leto sa skončilo, ovocie zo záhrady pozbierali. Nemal som už viac strechu nad hlavou.  
Znova som pokračoval vo svojom blúdivom živote. 

Vzývanie Pána Ježiša Krista mi bolo útechou na ceste. Zavše prejdem aj vyše sedemdesiat  
verst (približne 75 km) za deň a ani necítim, že kráčam. Cítim iba to, že sa modlím. Keď sa ma zmocní 
silná zima, odriekam modlitbu s väčšou pozornosťou a čoskoro sa celý zohrejem. Keď zacítim hlad, 
začnem častejšie vzývať meno Ježiša Krista a vôbec si už nespomeniem, že som hladný. Zo zvyku 
cítim už len jednu potrebu: neprestajne sa modliť. Sú to, pravdaže, iba prirodzené citové dojmy, alebo 
– ako hovorieval starec – účinky prírody z nadobudnutého zvyku; ale ešte sa neodvážim študovať 
duchovnú  modlitbu  vo  vnútri  srdca.  Ešte  som  sa  nedostal  k duchovnej,  spontánnej  a ustavičnej 
modlitbe srdca. Ale s Božou milosťou teraz už jasne chápem, čo znamenajú slová apoštola, ktoré som 
kedysi počul: „Bez prestania sa modlite!“



Výroky otcov o modlitbe 

„Aby si sa mohol modliť k Bohu, nič nepotrebuješ: nech si kdekoľvek, nech ho kdekoľvek vzývaš, on ťa  
počuje. Nepotrebuješ nijakých sprostredkovateľov. Jednoducho povedz: Zmiluj sa nado mnou! A Boh 
okamžite bude prítomný. Nečaká na koniec modlitby: obdržíš dar skôr, ako dokončíš modlitbu.“ (sv.  
Ján Zlatoústy)

Bratia  sa  pýtali  abbu  Agatóna:  „Ktorá  je  spomedzi  všetkých  praktík  tá,  čo  vyžaduje  najväčšiu 
námahu?“ Odpovedal:  „Prepáčte, nemyslím si, že existuje väčšia práca ako modlitba k Bohu. Vždy,  
keď sa človek chce modliť, nepriateľ sa ho snaží vytrhnúť, lebo vie, že mu nič iné tak neprekáža ako  
modlitba k Bohu. A keď sa človek vytrvale cvičí v nejakej životnej zásade, dosiahne odpočinok. Ale  
modlitba, to sú zápasy až do posledného dychu.“ 

Nejaký brat prišiel k starcovi, ktorý mal dar duchovného videnia a prosil ho: „Pomodli sa za mňa, 
otče, som totiž slabý.“ Starec na to tomu bratovi povedal: „Niekto zo svätých povedal: „Kto si dáva na  
ruku olej, aby pomazal chorého, zakúsi kvalitu toho oleja najprv sám.“ Tak i ten, kto sa modlí za 
brata, skôr než prospeje jemu, okúsi pre svoj láskyplný úmysel duchovný prospech sám. Začnime sa 
teda modliť za seba navzájom, aby sme sa uzdravili.
 
„Krasnyj  ugol“ –  pekný  kútik  v domácnostiach  kresťanov  Východu  určený  k 
modlitbe. Je to kút, v ktorom sa v dome umiestňuje ikona alebo kríž so zažatou 
sviecou, ozdobený ľanovým vyšívaným plátnom. Je to kútik, ktorý vďaka ikone 
otvára izbu pre iný rozmer, pre Boží svet a umožňuje, aby do tohto nášho priestoru 
prišiel Boží pohľad. To napomáha rozmeru duchovnosti: pracovať, žiť a jesť pod 
Božím pohľadom.  Pred ikonou sa  neodohrávajú len pekné chvíle,  ale aj  ťažké, 
problematické  a hriešne  okamihy.  No  Boh  je  tam,  pozerá  sa  so  svojím 
milosrdenstvom a požehnáva a uzdravuje. Prostredníctvom pohľadu tohto kútika sa 
kresťan učí aj v ťažkostiach života a v zápasoch proti zlu vidieť stálu prítomnosť, 
pôsobenie a spásu Boha. 

Hesychia 
Hesychazmus je dávne hnutie vo východnej kresťanskej cirkvi. Usiluje sa o vonkajší a vnútorný pokoj 
(hésychia) ako prostriedok k dokonalej modlitbe. Je to ticho v našom srdci, v duchu a v tele. Ten, kto 
nikdy nekoná svoju vlastnú vôľu, zostane v tichu pred Bohom. Je to stav bez zlých myšlienok, čo však 
nie je cieľom. Cieľom je stretnutie s Niekým. 

Úloha:  Napíšte, čím je modlitba pre vás, akú skúsenosť máte s 
modlitbou:
……………………………………….………………………………
 
………………………………..………………………………………

………………………………..…………………………….………...

………………………………………..………………………………

……………………………………….……………………………….
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Absurdita alebo paradox kríža?
Osobnosti na obrázkoch už poznáte. Vašou úlohou je nájsť súvis medzi Stromom života a životom 
ľudí na obrázkoch. 

 

……………………………..    ……………………………….        …………………………….

……………………………..    ……………………………….        …………………………….

……………………………..    ……………………………….        …………………………….
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Ikony Ježišových uzdravení

    



Pracovný str. 50

Zázračné (divotvorné) ikony
Pre  ikony  sú  charakteristické  dve  hľadiská 
vykupiteľského diela Kristovho: hlásanie Božej 
pravdy  a udeľovanie  Božej  milosti.  Mnohé 
z ikon  sú  však  označené  ako  „divotvorné“, 
zázračné.  Sú  to  ikony,  pred  ktorými  sa  diali 
alebo  dejú  rôzne  zázraky a  uzdravenia,  alebo 
z ktorých  nevysvetliteľným  spôsobom  vyteká 
voňavý  olej  myro  (myrotočivé),  krv 
(krvotočivé), či slzy. Na Slovensku sú takýmito 
ikonami  Klokočovská  ikona  Bohorodičky 
a Krásnobrodská ikona Bohorodičky. 
Oboznámte sa s ich históriou. 
Poznáte aj iné divotvorné ikony? 

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

Zázračné pozostatky svätých
Mnohé  zázraky  sa  diali  a dejú  aj  pri  ostatkoch  svätých,  z ktorých  tiež  vyteká  voňavé  myro 
s uzdravujúcou mocou. K takýmto svätcom patrí aj napr. sv. Mikuláš, sv. Níl Myrotočivý, kyjevsko-
pečerskí svätí a pod. 
Tieto ostatky svätých sa označujú aj ako „relikvie“ alebo „mošči“. 



Pracovný list  s. 51

Vo svätých tajomstvách Ježiš kladie svoje ruky aj dnes

Z Ježišových rúk vychádzala uzdravujúca sila. Koho sa Ježiš dotkol, ten člověk zažil blízkosť Boha. 
Kristus chce svoju blízkosť darovať aj nám. Aj dnes sa nás dotýka cez ruky vysluhovateľa svätých 
tajomstiev, aj dnes uzdravuje, dáva nový život, poslanie.

Sväté tajomstvo krstu
Rukami, ktoré krstenca ponárajú do vody, prípadne naň lejú 
vodu, sa človeka dotýkajú Ježišove ruky a darujú mu nový 
život.   

Sväté tajomstvo myropomazania
Ruka vysluhovateľa myropomazania je znamením Božej sily, 
ktorou je Svätý Duch a ktorá uschopňuje prijímateľa 
myropomazania na pripodobnenie sa Kristovi.  

Sväté tajomstvo Eucharistie Rukami kňaza, ktorý láme chlieb a dáva chlieb a víno ako 
posilu pre život, láme a rozdáva chlieb a víno sám Ježiš.

Sväté tajomstvo spovede Rukami kňaza sa nás dotýkajú Ježišove ruky, ktoré uzdravujú 
z viny, oslobodzujú a dvíhajú.

Sväté tajomstvo pomazania chorých Rukami kňaza sa chorého dotýkajú Ježišove ruky, ktoré tešia, 
posilňujú a uzdravujú.

Sväté tajomstvo manželstva
V podaných rukách dvoch ľudí k životnému zväzku je 
prítomná Božia láska  (Rukami kňaza požehnáva manželstvo 
sám Ježiš.)

Sväté tajomstvo kňazstva Rukami biskupa kladie Ježiš na človeka svoju ruku a volá ho 
k zvláštnej službe Bohu a ľuďom.

Úloha: Farebne rozlíšte v tabuľke: sväté tajomstvá uvádzania do kresťanského života – modrá farba, 
sväté tajomstvá uzdravenia – zelená farba a sväté tajomstvá poslania – červená farba
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V chorobe alebo v blízkosti smrti

Keď je veriaci človek chorý, alebo zomiera, nezostáva sám. Sprevádzajú ho jeho blízki, je obklopený 
znameniami,  ktoré  vyjadrujú  Božiu  prítomnosť  a blízkosť.  Patrí  medzi  ne  aj  sväté  tajomstvo 
pomazania  chorých.  Existuje  malé  a veľké pomazanie  chorých,  pričom pri  veľkom je  prítomných 
sedem kňazov, ktorí čítajú sedem evanjelií. 
Úloha: V liturgickom texte obradu svätého pomazania chorých vyhľadajte a podčiarknite slová, ktoré 
uisťujú človeka o Božej blízkosti a o večnom živote.

Pomazanie chorých podľa Trebníka
a) zvyčajný začiatok
b) Žalm 142
c) ekténia
d) modlitba nad olejom
e) čítanie Božieho slova
f) pomazanie svätým olejom
Po modlitbe kňaz namočí paličku alebo prst do svätého oleja a na spôsob kríža ním pomaže chorého  
na čele, na nose, na lícach, na ústach, na prstiach a na obidvoch stranách rúk (na očiach, na ušiach,  
na nose, na ústach, na prsiach, na rukách a na nohách), pričom hovorí túto modlitbu:

SVÄTÝ OTČE,  LEKÁR DUŠÍ  A TIEL,  TY SI  POSLAL SVOJHO JEDNORODENÉHO SYNA, 
NÁŠHO  PÁNA  JEŽIŠA  KRISTA,  KTORÝ  UZDRAVUJE  KAŽDÚ  CHOROBU 
A VYSLOBODZUJE  ZO  SMRTI.  (TÝMTO  POMAZANÍM)  UZDRAV  AJ  SVOJHO 
SLUŽOBNÍKA (ALEBO SVOJU SLUŽOBNÍČKU – POVIE MENO) Z TELESNEJ A DUŠEVNEJ 
NEVLÁDNOSTI, KTORÁ NAŇHO (NA ŇU) DOLIEHA, A OŽIV HO (JU) MILOSŤOU SVOJHO 
KRISTA,  NA  PROSBY  NAŠEJ  PRESVÄTEJ  VLÁDKYNE,  BOHORODIČKY  MÁRIE,  VŽDY 
PANNY,  A VŠETKÝCH  TVOJICH  SVÄTÝCH.  LEBO TY SI  PRAMEŇ  UZDRAVENÍ,  BOŽE 
NÁŠ,  A MY  TI  VZDÁVAME  SLÁVU  S TVOJÍM  JEDNORODENÝM  SYNOM  A S TVOJIM 
JEDNOPODSTATNÝM DUCHOM TERAZ I VŽDYCKY I NA VEKY VEKOV. AMEN.

g) položenie evanjeliára na hlavu chorého a modlitba
h) prepustenie

sv. Panteleimón (3. stor.) 

Pochádzal  z Nikomédie.   V mladosti  sa vyučil  lekárskemu umeniu a stal  sa 
známym lekárom v celom meste. Zadarmo liečil chorých a navštevoval väzňov 
v žalároch,  v Ježišovom mene  konal  zázraky.  Po  otcovej  smrti  rozdal  svoj 
majetok chudobným. Za cisára Maximiliána bol pre svoju vieru v Krista sťatý 
mečom. 

bl. Jozafata Hordaševská (1869-1919)  

Spoluzakladateľka  Sestier  služobníc  Nepoškvrnenej  Panny  Márie.  Keď  sa  sestra 
Jozafata dozvedela, že v neďalekej maštali leží staručká žobráčka, ktorá už nemala síl 
žobrať na obživu, priniesla ju do kláštora, položila na svoje lôžko a starala sa o ňu 
dňom i nocou. Umyla ju, vydezinfikovala a postarala sa aj o duchovnú službu. Pred 
smrťou prijala starenka Najsvätejšiu Eucharistiu. Jozafata konkrétne milovala Boha 
v núdznych.                                                                  
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Nádej a viera vo vzkriesenie v kresťanskom pohrebe 

Úloha:  V textoch podčiarknite slová, ktoré vyjadrujú kresťanskú nádej na vzkriesenie. Nasledované 
texty zodpovedajú pohrebným obradom.     

▪  Keď si zostúpil k smrti, Život nesmrteľný, - žiarou svojho božstva premohol si peklo.  – Zosnulých si  
vyviedol z hlbín podsvetia. – Všetky nebeské mocnosti volali: - „Sláva tebe, Darca života, Kriste, Bože  
náš.“ (tropár z nedele 2. hlasu)

▪  Hĺbkou svojej múdrosti všetko riadiš s láskou k človeku – a dávaš každému, Tvorca jediný, čo je  
osožné. – Daruj, Pane, odpočinutie dušiam svojich služobníkov, - lebo svoju nádej vkladali do teba –  
nášho Boha, Stvoriteľa a Pôvodcu. (tropár zo služby za zosnulých)

▪  Medzi svätými, Kriste, - duše svojich služobníkov obdaruj pokojom. – Tam, kde niet bolesti, trápenia  
ani stonu, - iba život nekonečný. (kondák zo služby za zosnulých)

▪  Akáže potecha v živote je bez starostí? Ktorá sláva na zemi zostane nepominuteľná? Všetko je  
slabšie ako tieň. Všetko klamlivejšie ako sen. Pretože toto všetko v okamihu vezme smrť. Ale pre jas  
tvojej tváre, Kriste, a pre radosti z tvojej krásy, toho, ktorého si vyvolil, pre svoju dobrotu obdaruj  
pokojom ako milujúci ľudí.  (pohrebná stichira)

▪  Najčistejšia Bohorodička, Matka nezapadajúceho slnka, pros za tých, čo v teba dôverujú. Upros  
svojimi modlitbami dobrotivého Boha, aby doprial miesto našim zosnulým tam, kde prebývajú duše  
spravodlivých a učinil ich dedičmi Božieho kráľovstva v sieňach spravodlivých na večnú pamiatku,  
Nepoškvrnená.  (pohrebná stichira)                                                                                                     

Zádušné soboty a spomienky za zosnulých

       Vlastným miestom spomienky a modlitieb za našich zosnulých je vo východnej cirkvi byzantsko -
 slovanského obradu päť zádušných sobôt. Zádušné soboty sa slávia každý rok v súvislosti so slávením
 Paschy. To znamená, že prvá zádušná sobota je v predpôstnom období. Druhá, tretia a štvrtá zádušná
 sobota majú svoje miesto vo Veľkom pôste a posledná, piata zádušná sobota, pripadá na sobotu pred
 sviatkami Svätej Päťdesiatnice - Zostúpenia Svätého Ducha. Zádušné soboty v pôste pripravujú
 a oznamujú sobotu Lazárovho vzkriesenia a Svätú a veľkú sobotu strastného týždňa. A práve svetlo
 Lazárovej soboty a radostný pokoj Svätej a veľkej soboty osvetľujú zmysel kresťanskej smrti a našu
 modlitbu za zosnulých. Zároveň sú modlitby za zosnulých podstatným vyjadrením Cirkvi ako lásky.
 Prosíme Boha, aby pamätal na tých, ktorých spomíname a pamätáme na nich, pretože ich milujeme. V
 tieto soboty sa slúžia zádušné sv. liturgie a po nich býva panychída s čítaním hramôt (zoznam mien
 zomrelých členov našich rodín). 
      Panychída je krátka bohoslužba za zomrelých. Je súčasťou pohrebu a často sa modlí aj na konci 
liturgie, resp. po nej, ak bola liturgia slúžená za zosnulých. Štruktúra panychídy: zvyčajný začiatok,
 tropáre, ekténia so zvolaním a prepustenie. Panychída prenesene znamená smútočnú slávnosť vôbec.
      Súčasťou zádušných sobôt môže byť aj parastas. Je to modlitba cirkví byzantského obradu za
 zomrelých. Parastas sa niekedy zvykne nazývať veľká panychída. 

Úloha: zúčastnite sa modlitby panychídy alebo parastasu počas niektorej zo zádušných sobôt. 
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Mníšske cintoríny   

K zaujímavým cintorínom patria  mníšské  cintoríny 
(mníchov Svätouspenskej univskej lavry studitského 
pravidla),  ktoré  vo  svojej  hĺbke  ukrývajú  telá 
zosnulých  mníchov,  svätcov,  „ktorých  svet  nebol 
hoden“  (Hebr  11,  38).  Charakteristikou  týchto 
cintorínov  nie  je  nepríjemný  pocit,  či  strach,  ale 
hlboký pokoj. Čo chcú svojím vzhľadom povedať?
 
................................................................................

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

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

Na tabuľke hlavného kríža univského mníšského cintorína je zaujímavý nápis. Prečítajte si ho a 
uvažujte nad týmto výrokom. 

„Prichádzajúci, ty ešte chodíš, no aj ty zomrieš ako my.

Prisadni si na kameň k nám a odpočiň si.

Odtrhni rastlinku a uvažuj nad osudom:

„My sme doma a ty si hosť“ – pomysli si pre seba.“

Úloha: V skupine uvažujte, čo vyjadrujú náhrobné kamene, resp. vzhľad hrobov na cintoríne v Paríži 
Cimeriére du Monparnasse  (A,B,C viď PL) a na studitskom cintoríne v Unive. Vyberte si jeden 
z obrázkov hrobov a vytvorte k nemu text, ktorý by ho mohol dopĺňať. 

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

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

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

D. 
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Smrť v živote svätých 
           
Mnohí svätí predvídali svoju smrť. Zomierali v pokoji a vyrovnanosti. Bl. biskup Vasiľ Hopko sa už
 tri mesiace pred smrťou zmieňoval, že sa blíži koniec jeho života. Posledný týždeň svojho života sa
 spovedával každý deň. Ešte v posledný deň života ráno slúžil svätú liturgiu. Zomrel pre 15. hodinou
 v piatok 23. júla 1976 vo veku 73 rokov. Usnul sediac vedľa stola pokojne a v tichosti, akoby
 zaspal…

Ikona Zosnutia presvätej Bohorodičky 

Starobylá schéma ikony zobrazuje Bohorodičku na lôžku a Krista, ktorý prenáša jej dušu, podobnú 
novorodencovi  a zabalenú  do  bielej  látky.  Napravo  a naľavo  sú  zobrazení  apoštoli.  Kristus  drží 
v rukách  dušu  svojej  Matky  s takou  istou  nežnosťou,  s akou  ho  ona  držala  v náručí  ako  Dieťa. 
Stredobodom tu nie je Mária, ale Kristus, ktorý na konci vekov zostupuje na zem, so slávou jemu 
vlastnou.  Druhý príchod Krista na zem je budúcnosť,  ktorá nás očakáva.  No pre svätých je vždy 
nejakým spôsobom už  prítomná.  Preto  sa  na  Východe  telá  svätých,  ktoré  sa  zachovali  po  smrti  
neporušené,  pozostatky,  ktoré  robia  zázraky,  uctievajú  s veľkou  úctou. 
Ak hlavnou postavou na ikone Narodenia Pána bola Panna,  tu je ňou Kristus, ktorý drží  v náručí 
Matku ako dievčatko. Všetko, čo je zahrnuté láskou, prechádza do večnosti, lebo je napísané, že láska  
nikdy nezanikne (por. 1Kor 13,8). Do večnosti sa prechádza s každým uskutočneným gestom lásky. 
Gestá, ktoré Matka robila pre Syna, si Syn teraz pamätá a berie ich smrti. Ak ťa milujem a prejavím ti  
nejaké gesto lásky, toto gesto je najkrajšie, aké môžeš vidieť a určite si ho budeš pamätať navždy.  
Lebo láska robí veci večnými. Zosnutie Bohorodičky je veľkým tajomstvom a pre všetky naše malé  
gestá lásky je plným nádeje. 

„Ani hrob ani smrť nezabránili Bohorodičke, aby sa za nás  
ustavične modlila. Stala sa našou pevnou nádejou. Darca  
života ju uviedol do večnej blaženosti, lebo v jej panenskom 
lone prijal telo.“ (tropár sviatku Zosnutia Bohorodičky) 

Úloha: Čo myslíte, čo robia svätí v nebi? 

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

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

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

Výroky svätých: 

„Keď uzriem jeho oslávenú tvár, budem vzývať jeho milosrdenstvo za celý svet..., aby všetci v ňom 
našli odpočinok.“ (Silván Athoský) 

„Často ku mne prichádzajte a prinášajte mi všetky svoje smútky, všetky svoje námahy. Hovorte ku 
mne ako k živému, lebo pre vás som stále živý.“ (sv. Serafím Sarovský) 

„Ak už tu na zemi láska nedokáže zabudnúť na milovaného, o čo viac na nás nezabúdajú svätí v nebi.“ 
(Silván Athoský) 
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