GRÉCKOKATOLÍCKA EPARCHIA KOŠICE
Diecézny katechetický úrad sv. prvomučeníka Štefana

DODATOK PRE VÝCHODNÝ OBRAD
k metodickej príručke pre 5. ročník ZŠ

„Poznávanie cez dialóg“

Dodatok spracovala: Mgr. Tatiana Cmoriaková
Liturgická kontrola: o. Milan Mojžiš
Dodatok neprešiel jazykovou úpravou.
Vydané pre vnútornú potrebu.

ZOZNAM TÉM DODATKU:
1 Boh hovorí k človeku
1.3
Misia sv. Cyrila a Metoda – nový jazyk – DOPLNENIE (obrad, moleben, akatist k CaM)
1.4
Otče náš v staroslovienčine – DOPLNENIE (záverečná doxológia)
Kto sme my – gréckokatolíci? – NOVÁ (Slovo č. 3/2006)
Cyril a Metod I. – život svätcov pre misiou na Veľkej Morave - NOVÁ
Cyril a Metod II. – misia na Veľkej Morave - NOVÁ
2 Dialóg Boha a človeka
2.3
Cez Máriu k Otcovi. Plniť vôľu Otca
Cez Matku k Otcovi (ikona Oranty, gréckokatolícke mariánske pútnické miesta)
3 Moja modlitba
3.1
Modlitba svätých – sv. Bazil Veľký – OPRAVA (modlitba anafory)
3.2
Druhy modlitby – OPRAVA (k druhom modlitby:akatisty, molebeny, modlitby časoslova)
Ježišova modlitba – NOVÁ
4 Náš dialóg s Bohom
4.2
Liturgické úkony, postoje, gestá, farby – OPRAVA (poklony, úcta k ikone, obetné sviece,
okiadzanie, prežehnanie sa. Liturgické farby)
4.3
Svätý dar slávenia – liturgický rok – OPRAVA
4.4
Chrám. Porovnanie cerkov – Jeruzalemský chrám. Čo používame pri slávení (liturgické predmety)
Boží dom (drevené gréckokatolícke chrámy)
5 Obeta Božieho ľudu
5.2
Nebeský pelikán – DOPLNENIE
Obetoval sa za nás (zameranie na kríž - ikona, liturgické texty ku krížu, predobrazy zo Starého
zákona, chápanie kríža u cirkevných otcov východu ...)
5.3
Boží Baránok – OPRAVA
5.4
Moja obeta – OPRAVA (sv. liturgia = oslava; proskomídia, Eucharistia = vďakyvzdávanie)
6 Dialóg cez službu
6.1
Som chlapec, som dievča, slúžim rodine – OPRAVA (komentáre k sv. tajomstvám)
6.2
Sluha sluhov Božích. Kňaz – služobník všetkých – OPRAVA (fotografie našich vladykov)
6.3
Slúžim chorým – OPRAVA (Bazil Veľký a jeho služba chorým a trpiacim – výstavba nemocníc,
vysluhovanie podľa Trebníka, komentáre k sviatostiam)
7 Služba modlitbou
7.1
Modlitba za najbližších. Vrchol modlitby – sv. liturgia – OPRAVA (jekténie, obetné sviečky,
liturgia katechumenov a veriacich, proskomídia, modlitby za mŕtvych, panachída, parastas)
Modlím sa za najbližších – OPRAVA
7.2
Môj patrón – môj ochranca – OPRAVA (sv. Katarínu Alexandrijskú, Nedeľa všetkých svätých)
Odporúčaná a použitá literatúra:
Liturgikon.
Trebník na vysluhovanie svätých tajomstiev.
Hore srdcia. Vydavateľstvo Petra, Prešov 2002.
BOHÁČ, V.: Liturgika II. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, Prešov, 1994.
BOHÁČ, V.: Liturgika III. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, Prešov, 1995.
ŠPIDLÍK, T.: Spiritualita kresťanského východu.
Spomienky pútnika. Byzant, Košice 1994.
SENDLER, E.: Byzantské ikony Božej Matky. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2006.
ŠPIDLÍK, T. – RUPNIK, I.M.: Viera vo svetle ikon. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2004.
ČÍŽEK, A.: Synaxár. Životy svätých. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, Prešov 1998.
TRUCH, A.J.G.: Život svätých. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2003.

GAJDOŠ, M.: Kto vlastne sme? In: Slovo, č. 3/2006, s. 10 – 11.
GAJDOŠ, M.: Svätá veľkomučeníca Katarína Alexandrijská. In: Slovo, č. ......
www.grkat.nfo.sk
www.drevenechramy.sk
www.grkatke.sk
www.grkatpo.sk
www.pravoverni.wz.sk

Všeobecné poznámky k dodatku:
- dodatok vychádza z Metodickej príručky (MP) pre 5. ročník ZŠ „Poznávanie cez dialóg“ 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 obrázkov: internet, archív DKÚ
- v každej téme MP si opravte terminológiu!!!

1 BOH HOVORÍ K ČLOVEKU
Základná podtéma – doplnenie, oprava

► 1.3 Misia sv. Cyrila a Metoda – nový jazyk
- v téme zdôrazniť prínos východného OBRADU na naše územie.
- na hodine sa môže použiť ako modlitba tropár a kondák sviatku sv. Cyrila a Metoda, úryvok
z molebenu alebo akatistu k svätcom.
- odporúčame pre učiteľa: encykliku Jána Pavla II. Slavorum Apostoli
- oboznámiť sa a pracovať s akatistom k sv. Cyrilovi a Metodovi (napr. vybrať časti – ikosy
a kondáky, ktoré hovoria o podstatných momentoch ich života a pôsobenia, rozdeliť žiakov do
skupín tak, aby každý skupina spracovala niektorý z vybraných momentov...)
- práca s ikonami Mikuláša Klimčáka z Veľkomoravského cyklu (možno prepojiť s akatistom).
- vhodný materiál aj CD I. a II. Zo života solúnskych bratov (Katolícke noviny): narozprávané:
Život Konštantína Cyrila, Život Metoda, Progas, Otče náš v staroslovienčine

Príloha komentárov - NOVÁ
Tropár a kondák svätých, apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov Slovanov, spolupatrónov Európy
(5. júl)
Tropár, 4 hlas: Svätí Cyril a Metod, - horliví a Bohu oddaní apoštoli, - učitelia slovanských národov, proste nášho Vládu, - aby s Cirkvou zjednotil všetkých Slovanov – a upevnil ich v pravej viere. – Nech dá
mier svetu a spasí naše duše.
Kondár, 3 hlas: Vzdajme úctu našim dvom učiteľom. – Oni nám preložili Sväté písmo – a odkryli pramene
poznania Boha. – Hojne z neho dnes čerpáme – a vás, svätí Cyril a Metod, velebíme. – Vrúcne orodujte za
naše duše, - lebo stojíte blízko prestola Najvyššieho.
Konštantín Filozof: Proglas (úryvok)
Evanjeliu svätému som Predslovom: ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať
národy, pretože svieti svetlom svetu celému...
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia, a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné.A
preto čujte, čujte toto, Slovieni: dar tento drahý vám Boh z lásky daroval, dar Boží darom spravodlivej
čiastky je, dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí, dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho.Matúš i Marek
s ním a s Lukášom i Ján národy všetky takto učia hovoriac: Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť, a
všetci po radosti túžiaci, túžiaci temno hriechu navždy zapudiť i rajský život pre seba zas objaviť, počujte
všetci, celý národ sloviensky, počujte Slovo, od Boha vám zoslané, Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní, Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.

Textová príloha v MP – oprava

♦ POTVRDIŤ SLÁVENIE SVÄTEJ LITURGIE
V STAROSLOVIENČINE
♦ VYSVÄTIŤ KŇAZOV
♦ USTANOVIŤ SAMOSTATNÉ BISKUPSTVO

Základná podtéma – doplnenie, oprava

► 1.4 Otčenáš v staroslovienčine
- možno poukázať aj na rozdiel medzi staroslovienčinou a cirkevnou slovančinou
- možno doplniť úryvok z obhajoby staroslovienčiny.
Príloha komentárov – NOVÁ
Moravsko-panónska legenda / Život Konštantína
Keď bol v Benátkach, zišli sa proti nemu latinskí biskupi, kňazi a mnísi ako havrany na sokola a pozdvihli
trojjazyčný blud, hovoriac: „Človeče, povedz nám, prečo si teraz vytvoril pre Slovienov písmená a učíš
ich, hoci ich nikto iný nevynašiel skôr, ani apoštol, ani rímsky pápež, ani Gregor Bohoslovec, ani
Hieroným, ani Augustín? My však vieme iba o troch jazykoch, ktorými sa patrí v knihách sláviť Boha: po
hebrejsky, po grécky a po latinsky." Odvetil im Filozof: „Či neprichádza dážď od Boha na všetkých
rovnako? Či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či hádam nedýchame na vzduchu všetci rovnako? Tak vy
sa nehanbíte len tri jazyky spomínať a všetkým ostatným národom a kmeňom prikazovať, aby boli slepé a
hluché? Povedzte mi, prečo robíte Boha bezmocným, akoby to nemohol dať, alebo závistlivým, že to
nechce dopriať? My však poznáme mnoho národov, ktoré ovládajú umenie písma a vzdávajú slávu Bohu
svojím jazykom. Ako je známe, sú to Arméni, Peržania, Abasgovia, Iberi, Sugdi, Góti, Avari, Turci,
Kozári, Arabi, Egypťania, Sýrčania a mnoho iných. Ak však nechcete porozumieť podľa tohto, vedzte, čo
o tejto veci hovorí Písmo. Veď Dávid volá hovoriac: Spievajte Pánovi všetky zeme, spievajte Pánovi novú
pieseň. A ešte: Zvolajte Pánovi všetky zeme. Spievajte, veseľte sa a zaspievajte. A inde zasa: Celá zem
nech sa pokloní a nech ti spieva, nech spievajú tvoje meno, Najvyšší. A ešte: Chváľte Boha, všetky národy,
velebte ho, všetci ľudia a všetko, Čo dýcha, nech chváli Pána. V evanjeliu sa zasa hovorí: Koľkokoľvek z
nich ho prijalo, dal im moc, aby sa stali dietkami Božími. A zasa ten istý: Nielen za týchto sa prihováram,
ale aj za tých, ktorí vo mňa uveria, aby všetci boli jedno, rovnako ako i ty, Otče, si vo mne a ja v tebe.
Matúš tiež predsa povedal: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy a
krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a učte ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Amen. Marek tiež hovorí: Choďte do celého
sveta a hlásajte evanjelium všetkému tvorstvu. Ten, kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Ale ten, kto
neuverí, bude zatratený. A pre tých, ktorí uveria, sa objavia tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať
zlých duchov a novými jazykmi budú hovoriť. A hovorí aj k vám, učiteľom zákona: Beda vám, zákonníci,
farizeji a pokrytci, že zatvárate kráľovstvo nebeské pred ľuďmi, pretože vy nevstupujete a tým, ktorí by
chceli vstúpiť, nedovolíte. A ešte: Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania. Sami ste nevošli a
tým, ktorí chceli vojsť, ste zabránili. Korinťanom však Pavol povedal: Chcem, aby ste všetci hovorili
jazykmi a navyše, aby ste prorokovali. Ten totiž, čo prorokuje, je väčší než ten, čo hovorí jazykmi, iba ak
by vysvetľoval, aby sa cirkev poučila. Teraz však, bratia, Čím by som vám bol osožný, ak by som k vám
prišiel a hovoril jazykmi, a nie slovami zjavenia alebo vedomosti, proroctva alebo náuky. Veď aj bezduché
a bezhlasne nástroje, čo vydávajú zvuk, či je to píšťala alebo husle, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako
by sa poznalo to, Čo sa píska, alebo to, čo sa hrá. A keby poľnica vydávala neistý zvuk, kto by sa hotovil
do boja? Tak aj vy, ak jazykom nevydáte zrozumiteľné slová, ktože bude vedieť, čo hovoríte? Do vetra
budete hovoriť. Veď je toľko rozmanitých rečí na svete a ani jedna z nich nie je bez hlasu. Ak teda
nepoznám moc hlasu, budem cudzincom pre toho, čo hovorí, a ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa.
Tak aj vy, pretože ste horliví obrancovia vecí duchovných, proste, nech ich máte hojnosť pri budovaní
cirkvi. Pretože ten, kto hovorí (cudzím) jazykom, nech sa modlí, aby mohol aj vykladať. Lebo keby som sa
modlil cudzím jazykom, modlí sa môj duch, ale rozum to nevníma. Čo teda? Pomodlím sa duchom,
pomodlím sa aj rozumom. Zaspievam duchom, zaspievam i rozumom. Lebo ak by si dobrorečil duchom,
ako ten, kto zaberá miesto nevedomého, povie po tvojej chvále amen? Veď nevie, čo hovoríš. Ty zaiste
dobre blahorečíš, lenže ten druhý sa nevzdeláva. Chvalabohu, že hovorím viacerými (cudzími) jazykmi,
ako vy všetci, ale v cirkvi chcem radšej povedať päť slov svojím rozumom, aby som poučil iných, než
desaťtisíc slov jazykom. Bratia, nebuďte deti mysľou, ale buďte mladučkí v zlobe. Rozumom však buďte
dospelí. V zákone je, ako viete, napísané: Cudzími jazykmi a cudzími ústami budem hovoriť k tomuto
ľudu, a ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. Preto jazyky nie sú znamenie pre neveriacich, lež pre veriacich,
ale ani proroctvo pre neveriacich, lež veriacich. Keby sa tak celá cirkev zišla pospolu a všetci by hovorili
(cudzími) jazykmi a keby prišiel niekto nechápavý alebo neveriaci, či by nepovedal, že bláznite? Ak však
budú všetci prorokovať a vojde iný neveriaci alebo nepoučený, odhalí sa pred všetkými, všetci ho budú

odsudzovať a tajomstvo jeho srdca sa stane zjavným. Padol by na tvár, vzdal poklonu Bohu a vyznal: Iste
je Boh medzi vami. Čo to teda znamená, bratia? Keď sa schádzate, každý z vás má žalm či náuku, či
zjavenie, či dar jazyka, či dar vysvetľovania. Toto všetko nech slúži vzdelávaniu". Týmito slovami a ešte
mnohými ďalšími ich zahanbil a odišiel a nechal ich.

NOVÁ prehlbujúca podtéma
► Kto sme my – gréckokatolíci?
Kľúčové pojmy: gréckokatolícka cirkev, obrad
Ciele – kognitívny: definovať pojem obrad, určiť 5 rozdielov medzi východnými a západnými
obradmi
- afektívny: uvedomiť si svoju príslušnosť k byzantsko – slovanskému obradu a oceniť
hodnotu obradov
- psychomotorický: uplatňovať prvky východného obradu vo svojom živote
Pomôcky: obrázok lúky, plagát s vypísanými obradmi, plagát s predkreslenými V a Z cirkvami,
obrázky
Metódy: práca s obrázkom, rozhovor, výklad, práca s plagátom
Stratégia: kombinovaná
Priebeh:
Úvod
Modlitba, opakovanie, kontrola domácej úlohy
Predstavenie témy
Skôr, ako budeme pokračovať v tom ako sa Sväté písmo dostalo k nám na Slovensko, povieme si
niečo o nás – gréckokatolíkoch. Kto sme, aký je náš obrad. Pretože Cyril a Metod na územie Veľkej
Moravy priniesli aj východný obrad.
Demonštrácia a rozhovor
Deťom ukážeme obrázok lúky (s rôznymi kvetmi, trávami, kríkmi, stromami...), resp. ak obrázok
nemáme povieme, aby si zatvorili oči a predstavili lúku v mysli.
Čo sa na nej nachádza? Čo je na nej pekné? Boli by lúky pekné, keby tam bol iba jeden druh
rastlín?
Hlavná časť
Výklad s ukážkou plagátu
Tak, ako sa na lúke nachádzajú rôzne kvety, rastliny a dávajú jej pestrosť, živosť, zaujímavosť,
užitočnosť pre zver i ľudí (liečivé byliny...) a hlavne BOH JU CHCE! Tak aj v cirkvi sa prejavuje
pestrosť. Ináč to vyzerá u rímskokatolíkov a ináč u gréckokatolíkov (deti s tým majú skúsenosť)... ale
pritom sme jedna Kristov Cirkev.
Keď Pán Ježiš založil Cirkev, apoštoli išli do celého sveta, ohlasovali a oslavovali Boha v rôznych
kútoch sveta. Keďže apoštoli mali rôzne povahy a tým dávali dôraz na rôzne skutočnosti a krajiny,
kde pôsobili mali rôzne kultúry, históriu, zemepisnú polohu, či odlišné potreby, odzrkadlila sa
oslava Boha rôzne. Tak vznikli rôzne cirkvi na východe a na západe. V každej z nich sa rozvinulo
niekoľko tradícií a obradov - jednoducho povedané niekoľko spôsobov oslavy Boha. Každý
z týchto obradov je iný, jedinečný v oslave jedného Boha a sú si rovné pred Bohom. To, čo je
spoločné je učenie, pravdy viery, Sv. písmo, ... Rozdiely sú v liturgických sláveniach, sviatkoch,
disciplíne, terminológii, svätcoch, umení. Tu možno uviesť príklady...
Môžeme deťom (informatívne) predstaviť na plagáte tieto obrady a poukážeme na 2, ktoré sa
nachádzajú na našom území (podľa prílohy komentárov)

Na našom území je západná cirkev, latinskej tradície, rímskeho obradu = rímskokatolícka cirkev a
východná cirkev, konštantinopolskej tradície, byzantsko – slovanského obradu = gréckokatolícka
cirkev.
Práca s plagátom a obrázkami
Deti priraďujú obrázky typické pre východné a západné cirkvi (pre východné napr. ikony, liturgické
rúcha, chrámy, terminologické výrazy, modlitba „Raduj sa...“, jazyk..., pre západné napr. sochy,
liturgické rúcha, terminologické výrazy, architektúra, vysluhovanie sviatostí, modlitba „Zdravas...“)
a obrázky toho, čo je pre obe cirkvi spoločné (Sv. písmo, rímsky pápež, Desatoro...). Tu
poukážeme na to, že tých rozdielov je viac.
Splneniu úlohy skontrolujeme, prípadne upravíme a okomentujeme.
Záver: Do zošita si deti napíšu aká sme cirkev a môžu si nakresliť niečo typické na gréckokatolíkov
(napr. chrám, trojramenný kríž, lampadu, vyfarbia a nalepia ikonku...)
Príloha komentárov - NOVÁ
Obrad – je liturgické, teologické, duchovné a literárne vlastníctvo/dedičstvo s vlastnou históriou
a kultúrou, ktorým sa každá cirkev vyznačuje. Je to duchovná cesta, spôsob určitého spoločenstva
(miestnej cirkvi), ako žije, kráča s Bohom a k Bohu. Je to akoby jazyk, ktorým určité spoločenstvo
vyjadruje svoj vzťah k Bohu.
Západná cirkev
- Latinská tradícia:
obrad gálsky (územie dnešného Francúzska ),
keltský (územie dnešného Írska, Škótska a čiastočne Anglicka),
mozarabský (územie južného Španielska),
amborziánsky (v meste Miláno v Taliansku – udržal sa vo všetkých kostoloch dodnes),
RÍMSKY – ostal ako jediný existujúci obrad na západe.
Výchovné cirkvi
- Alexandrijská tradícia:
obrad koptský (používajú Kopci, čiže nearabskí obyvatelia
Egypta)
etiópsky (kresťania z Etiópie a Eritrey)
- Antiochijská tradícia:
obrad sýrsky (kresťania zo Sýrie, Libanonu a Izraela),
maronitský (potomkovia Feničanov, bývajúci v Libanone),
malankarský (kresťania v Indii)
- Arménska tradícia:
obrad arménsky (kresťania v Arménsku a Gruzínsku)
- Chaldejská tradícia:
obrad chaldejský ( potomkovia starých Asýrčanov, Chaldejčanov a Peržanov, teda hlavne nemoslivskí
obyvatelia Iránu a Iraku)
malabarský (kresťania pochádzajúci z Indie – „kresťania sv. apoštola Tomáša“)
- Konštantinopolská tradícia:
obrad byzantský (byzantsko – grécky, BYZANTSKO – SLOVANSKÝ, ktorý sa formoval v dnešnom
Grécku a na území Malej Ázie, v neskoršom období aj medzi Slovanmi. Svoju vieru v ňom slávia Gréci,
približne poloviac slovanských národov a Rumuni a iní. Spomedzi východných obradov je vo svete
najrozšírenejší. Sem patrí aj Gréckokatolícka cirkev v SR, lebo práve v tomto obrade priniesli kresťanskú
vieru na naše územie sv. Cyril a Metod)
Podľa článku „Kto sme my, gréckokatolíci?“ od o.M. Gajdoša uverejnené v In: Slovo

NOVÁ prehlbujúca podtéma

► Cyril a Metod I. – život svätých do príchodu na Veľkú Moravu
Ciele: reprodukovať životopis sv. Cyrila a Metoda do veľkomoravskej misie; povzbudiť sa horlivosťou
a čnosťami bratov; formovať návyk služby Bohu.
Priebeh:
Motivácia: Spôsoby služby Bohu A BC
Žiaci ku každému písmenu abecedy vpisujú podľa začiatočného písmena spôsob, akým môžeme slúžiť Bohu
(mladším deťom môžeme ukázať obrazy rôznych služieb, ktoré len pomenujú: modlitba, starostlivosť
o chorých, vyučovanie, úsmev...). Po vypracovaní úlohy môžu žiaci niektoré spôsoby prečítať. Na dnešnom
stretnutí sa dozvieme, ako slúžili Bohu naši vierozvestcovia sv. Cyril a Metod ešte predtým, ako prišli na
Veľkú Moravu.

A ................................................................
B .................................................................
C .................................................................
D .................................................................
E .................................................................
F .................................................................
G .................................................................
H .................................................................
I .................................................................
J .................................................................
K .................................................................
.

L .................................................................
M .................................................................
N .................................................................
O .................................................................
P .................................................................
R .................................................................
S .................................................................
T .................................................................
U .................................................................
V .................................................................
Z ...............................................................

Výklad / Práca s textom: Služba sv. Konštantína a Metoda
Uvedený text môže učiteľ voľne prerozprávať, alebo starším žiakom rozdať vytlačené texty. Žiaci po
jednotlivých častiach písomne odpovedajú na otázky (mladší žiaci môžu odpovede nakresliť).
Rodina, Solún, postavenie
Bratia pochádzali z gréckej rodiny, ktorá vychovala sedem detí. Narodili sa v meste Solún, hlavnom meste
Tessalónie. Ich otec Lev, bol vysokým vojenským hodnostárom - pomocníkom stratéga, najvyššieho
vojenského úradníka v Byzantskej ríši. Bola to majetná rodina, ktorá patrila medzi prvé v meste Solún.
Najcennejším pokladom rodiny však bola kresťanská viera. Príklad úprimnej bázne Božej u rodičov
udržiaval srdcia ich detí v Božej atmosfére. Metod sa narodil medzi rokmi 815 – 820 a Konštantín v roku
827 alebo 828. Čakala ich skvelá kariéra, život vo vplyvnej spoločnosti, materiálne zabezpečenie... avšak ich
nasmerovanie bolo iné.
V meste Solún žili ako sluhovia zámožných gréckych rodín mnohí Slovania (možno aj v ich rodine), alebo
bývali v okolí Solúna a prinášali na trhy do mesta svoje ovocie a zeleninu, produkty. Už tu mali bratia
kontakt so Slovanmi, ich jazykom, zvykmi i problémami. Tu sa v Konštantínovom srdci zrodila túžba
pracovať medzi Slovanmi a ohlasovať im Krista – Ukrižovaného i Vzkrieseného.
- Túžby a sny solúnskych bratov: ..............................................................................................
- Moje koníčky, túžby, sny: .......................................................................................................
....................................................................................................................................................
Vzdelávanie sa – úsilie o čnosť múdrosti
K dobrej kresťanskej výchove pridali rodičia aj vysoké vzdelanie. O sv. Konštantínovi sa rozpráva, že keď
mal 7 rokov mal sen. Snívalo sa mu, že ich stragég, predstavený jeho otca, pozbieral všetky solúnske
dievčatá a povedal mu: „Vyber si jednu z nich, ktorá sa ti najviac páči za manželku a pomocnicu.“
Konštantín sa rozhliadol po všetkých a jeho zrak sa pristavil pri jednej, ktorá sa mu najviac páčila, volala sa
Sofia, čo znamená múdrosť. Túto Sofiu si vybral Konštantín. Keď chlapček rozpovedal tento sen rodičom,

radili mu, aby si vybral za životnú družku múdrosť, lebo tá ho zachráni v živote pred rôznymi
nepríjemnosťami.
V čase, keď svet v podobe pekných dievčat ho vábil k ľahkomyseľnému životu, usmievajúc sa na neho ako
na bohatého šľachtica, zatúžil a rozhodol sa stať anjelom, svojimi ústami oslavovať Boha a osvecovať svet
vyučovaním pravej viery.
Po otcovej smrti sa Konštantín začal vzdelávať v Konštantinopole na vyššej nádvornej škole, na ktorej
pôsobili významné osobnosti. Konštantín sa celým srdcom oddal vede. Aj tu našiel Konštantín mnohých
Slovanov, ktorí tam slúžili vo vojsku, kupcov, pracujúcich. Vo svojom štúdiu však nehľadal len svetské
vzdelanie, ale čnosť múdrosti: „Filozofia je poznávanie vecí Božích a ľudských, nakoľko človek sa môže
priblížiť k Bohu. Ona učí človeka skrze skutky rovnakým spôsobom byť podobným nášmu Stvoriteľovi.“
- Čnosti bratov: ............................................................................................................................
- Moja „milovaná“ čnosť: ............................................................................................................
....................................................................................................................................................... (múdrosť,
láska, viera, nádej, statočnosť, odvaha, miernosť... – mladším žiakom ich môžeme vymenovať, aby si vybrali tú
„svoju“)

Práca, misie a poslušnosť
Keďže Konštantín kvôli túžbe po službe Bohu, odmietol život v manželstve, bol vysvätený za kňaza a stal sa
„chartofilaxom“ v chráme Sv. Sofie (pisárom patriarchu sv. Ignáca). Mal na starosti archív a knižnicu
patriarchu, mal veľký vplyv na patriarchalom súde. V tom čase mal okolo 20 rokov. Avšak to vysoké
postavenie mu neprinieslo uspokojenie. Opustil Carihrad a skryl sa v kláštore na Bospore.
Nie však nadlho. Stal sa profesorom na vysokej škole v Konštantinopole. Keďže v susedstve Byzantskej ríše
sa nachádzal mohamedánsko – arabský (saracénsky) kalifát, s vysoko rozvinutou kultúrou, vedou
i školstvom, poslali saracéni k cisárovi Michalovi prosbu – výzvu, aby im poslal na dišputu o Svätej Trojici
zodpovedných mužov. Cisár vyslal k saracénom do Bagdadu Konštantína. To malo v jeho živote veľký
význam – bola to skúsenosť pre jeho ďalšie misie a taktiež sa tu stretol so Slovanmi, ktorí sa stávali
mohamedánmi, čo ešte viac rozpálilo jeho túžbu priviesť Slovanov ku Kristovi. Po návrate sa znova utiahol
do istého prímestského kláštora.
Metod bol menovaný za správcu akejsi slovanskej zeme (asi Macedónia), kde pôsobil približne 10 rokov.
Bol diplomatom. Život medzi Slovanmi dal Metodovi dobrú príležitosť k lepšiemu poznaniu ich zvykov,
reči, života. Podobne ako Konštantín, zriekol sa úspechov vysokého cisárskeho úradníka a vstúpil do kláštora
na hore Olymp. Keď sa Metod dopočul, že Konštantín opustil nepokojný Konštantinopol po návrate zo
saracénskej misie, zavolal ho k sebe do kláštora na Olympe.
Na žiadosť cisára Michala III. šli obaja bratia na svoju ďalšiu misiu – k Charazom, kde bolo rozšírené
kresťanstvo, ale aj pohanstvo, židovstvo a islam. Do tejto oblasti boli rímskymi cisármi posielaní do
vyhnanstva mnohí kresťania. Konštantín bol vodcom tejto misie, Metod sa v nej zúčastňoval ako diplomat
a doprevádzal svojho brata modlitbami. Usadili sa v meste Korsun, kde našli sv. evanjelium a žaltár napísané
v reči kyjevských Slovanov. Na misiu sa pripravovali štúdiom jazykov, Sv. písma i Koránu. Výsledkom ich
misie bol krst mnohých obyvateľov tohto kraja a vďaka od chazarského kahana: „Ty si, cisár, nám poslal
tohto muža, ktorý nám dokázal svojom a dielom, že viera kresťanská je svätá. Presvedčili sme sa o tom, že je
to viera pravdivá, a rozkázali sme pokrstiť sa každému, kto chce, dúfajúc, že i my sami k tomu dospejeme.“
Význam charazskej misie spočíval v tom, že Konštantín položil dobrý základ v obrátením Chazarov, ktorí
prijali Kristovu vieru o pár desaťročí neskôr (zdržiavali sa aj v Kyjeve, kde sa malé kresťanské spoločenstvo
rozrástlo a v roku 989 mohol knieža Vladimír prehlásiť kresťanstvo za štátne náboženstvo) – bola to
skúsenosť, ktorá sa im neskôr zišla. S pobytom v Korsune sa spája aj nájdenie ostatkov sv. Klimenta,
rímskeho pápeža, ktorý tu údajne zomrel vo vyhnanstve. Po skončení misie Metod sa stal igumenom
v kláštore Polychron (odmietol biskupskú hodnosť) a Konštantín ostal pri cirkvi sv. apoštolov v Carihrade,
kde viedol tichý a pokojný život. Ich odpočinok však netrval dlho. Boli povolaní na novú misiu
k moravským Slovanom.
- Misia bratov: ..............................................................................................................................
- Moja služba, povinnosti, misia: .................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Modlitba, dôvera
Dôvera a láska k Bohu mali prvoradé miesto v živote sv. bratov. Bratia sa niekoľko krát utiahli z ruchu
života a kolotoča povinností a práce do monastiera, kde žili, modlili sa k Bohu, viedli prísny mníšsky život,
čítali knihy a pripravovať sa na misiu medzi Slovanmi – prekladom kníh do slovanského jazyka.
- Môj „útek zo sveta“: ..................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(modlitba, duchovné cvičenia, sv. liturgia, čas v chráme, púť... )

Upevnenie: Plagát
Starší žiaci môžu vytvoriť plagát o sv. Cyrilovi a Metodovi, na
ktorom môžu byť pri ikone svätcov vypísané/vyznačené miesta
ich pôsobenia pred veľkomoravskou misiou: Solún,
Konštantinopol (Istanbul), Bagdad, Korsun (Cherson),
Macedónia, monastiere na Olympe, Bospore..., kde môžu žiaci
vpisovať ich činnosť na danom mieste, prípadne vlepovať
fotografie súčasného vzhľadu uvedených miest, vpisovať k nim
zaujímavosti, čo ich oslovilo... Plagát sa môže vyvesiť na
nástenku.
Mladší žiaci môžu vyfarbiť perokresbu svätých bratov a vpísať do
nej čnosť, ktorá bola pre sv. Cyrila a Metoda charakteristická
(múdrosť, zbožnosť, horlivosť a odvaha...).
Záver: Aj my sme pozvaní k službe Bohu, Cirkvi a blížnym,
ktorá má byť doprevádzaná a živená modlitbou. Nech sú nám
Cyril a Metod vzorom a povzbudením.
Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi (napr. z molebenu, tropár a kondák...)
Spracovala: T. Cmoriaková; Zdroje: TRUCH, A.J.: Život svätých. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 2003.
ČÍŽEK, A.: Synaxár. Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, Prešov, 1998.

NOVÁ prehlbujúca podtéma

► Cyril a Metod II. – život svätých na Veľkej Morave
Ciele: reprodukovať príbeh sv. Cyrila a Metoda v období misie na Veľkej Morave; oceniť ich
službu pre Slovanov; uvedomiť si, ako je cez ich život, postoje a skutky oslávený Boh; pestovať
cyrilometodské povedomie.
Priebeh:
Opakovanie života sv. bratov pred veľkomoravskou misiou.
Motivácia: práca so Svätým písmom a rozhovor o symboloch
Žiaci nájdu vo Svätom písme súradnice Mt 5,13-16.
„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia
pošliapali. Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú
a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.
Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý
je na nebesiach.“

▪ O čom hovorí text? Čo je jeho spoločnou myšlienkou?
▪ Na čo je dobrá soľ, svetlo, lampa...? A ako súvisia s nami?
▪ Poznáte niekoho, kto je takou „soľou“, „svetlom“... a cez koho je oslavovaný Boh?
Dnes si povieme o mužoch, na ktorých sa splnilo toto Božie slovo, ktorých skutky dodnes
svietia pred ľuďmi a slúžia na Božiu oslavu.
Demonštrácia a výklad:
Stručné prerozprávania života Konštantína a Metoda na Veľkej Morave doprevádzané
demonštráciou obrazov (viď nižšie, prípadne možnosť pracovať aj s cyklom malieb/ikon M.Klimčáka)
Misia sv. Cyrila a Metoda na Veľkej Morave
Bratia prišli na Veľkú Moravu roku 863 alebo 864 (podľa tradície 5. júla 863). Na účely misie
vytvoril Konštantín nové písmo - hlaholiku. Ďalej spolu s Metodom pred odchodom na Veľkú Moravu aj po
ňom zhotovili viacero prekladov a vlastných textov; tzv. staroslovienčina, bola zvolená za jazyk, ktorý sa
bude počas misie a na preklady používať. Staroslovienčina počas veľkomoravskej misie získala veľa prvkov
západoslovanských nárečí používaných na Veľkej Morave. Vďaka tejto činnosti sa bratia považujú za
zakladateľov slovanskej literatúry. Okrem toho Konštantín možno priniesol so sebou na Veľkú Moravu
symbol byzantského dvojkríža (ktorý je dnes v slovenskom znaku).
Od začiatku svojho pobytu na Veľkej Morave museli čeliť kritike bavorských (čiže
východofranských) kňazov, ktorí sa obávali, že stratia v krajine vplyv. Roku 863 Konštantín založil tzv.
Veľkomoravské učilište, v ktorom sa vychovávali budúci slovanskí kňazi a administratívni pracovníci, a
ktoré sa stalo centrom slovanskej literatúry. Vedúcim učilišťa bol Konštantín.
Keďže obaja bratia pochádzali z Byzantskej ríše, no Veľká Morava spadala do cirkevnej sféry Ríma
(pápeža), vybrali sa roku 867 do Ríma, aby získali súhlas pápeža k používaniu staroslovienčiny ako
liturgického jazyka. Cestou do Ríma sa v lete zastavili v Blatenskom kniežatstve kniežaťa Koceľa,
Pribinovho syna, a krátku dobu tam vyučovali.
Úspechom cyrilo-metodskej práce je dišputa solúnskych bratov s trojjazyčníkmi v Benátkach
koncom roku 867 a obrana slovanského jazyka a bohoslužby. V tomto konflikte sa prejavujú Konštantínove
vlastnosti – bohoslovecká odbornosť, vedecké znalosti, rečnícke majstrovstvo, humanizmus a obavy o osud
národa.
Pozícia jeho protivníkov je neoblomná: „Človeče, povedz nám, prečo si zostavil teraz Slovanom
písmená a učíš ich, ktoré nikto iný predtým nevynašiel, ani apoštolovia, ani rímsky pápež, ani Gregor
Bohoslovec, ani Hieronym, ani Augustín. My totiž poznáme len tri jazyky, ktorými sa patrí v knihách
chváliť Boha: hebrejský, grécky, latinský...“ (ŽK, kap. XVI.).
Na tieto argumenty Filozof reaguje: „Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko nesvieti
takisto na všetkých? Či rovnako nedýchame na vzduchu všetci? To sa vy nehanbíte uznávať iba tri jazyky a
prikazovať, aby všetky ostatné národy a kmene boli slepé a hluché? Povedzte mi, či robíte Boha
bezmocným, že to nemôže dať, alebo závistlivým, že to nechce?“ (ŽK, kap. XVI.).
Potom, ako v dišpute bratia porazili trojjazyčníkov, smerovali do Ríma, aby pápežovi Hadriánovi II.,
ktorý ich prijíma, odovzdali relikvie sv. Klimenta Rímskeho a súčasne si nechali vysvätiť svojich žiakov za
kňazov a posvätiť slovanské knihy. Pápež roku 867 celú ich veľkomoravskú misiu schválil. Na Vianoce boli
Konštantínom zostavené slovanské knihy slávnostne položené na oltár baziliky sv. Petra a bohoslužobné
knihy na hlavný oltár baziliky Santa Maria Maggiore. Vo februári 868 v Ríme vysvätil biskup Formozus za
kňazov Metoda a troch žiakov solúnskych bratov (z dnešného Slovenska pochádzajúceho Gorazda a
Juhoslovanov Klimenta a Nauma) a dvoch z nich urobili diakonmi. V marci 868 pápež napokon povolil aj
slovanský liturgický jazyk (staroslovienčinu) ako štvrtý jazyk Západnej cirkvi popri latinčine, gréčtine a
hebrejčine, čo neskôr žiaden pápež až do 20. storočia nezopakoval.
Vo februári 869 Konštantín v Ríme zomrel a krátko predtým azda prijal rehoľné meno „Cyril“. Pochovaný
bol v Ríme v bazilike sv. Klimenta napravo od oltára, kde leží dodnes.

Pápež začiatkom roka 870 Metoda vymenoval (nielen za biskupa ale za) arcibiskupa Panónie a
Veľkej Moravy, čím Veľkú Moravu vyňal spod cirkevnej sféry Bavorska a podriadil ju priamo Rímu. Na
Veľkej Morave takto vzniklo prvé slovanské arcibiskupstvo a Metod bol jeho prvým biskupom.
Svetskí a cirkevní predstavitelia Východofranskej ríše nesúhlasili s vytvorením pápežovi podriadenej
panónskej cirkevnej provincie. Metoda považovali za rušiteľa ich práv a podozrievali ho aj z herézy. Cestou
späť na Veľkú Moravu na jar roku 870 však nového arcibiskupa Metoda na rozkaz bavorských biskupov
zajali, na synodálnom sneme v Rezne odsúdili na doživotné väzenie, uväznili a mučili v kláštore v Bavorsku
– Východofranskej ríši. Až keď Veľká Morava roku 872 porazila Východofranskú ríšu, odvážil sa Rím
Metodovi pomôcť. Nový pápež Ján VIII. poslal listy výchdodofranským biskupom a panovníkom
Ľudovítovi Nemcovi a Karolmanovi, synovi Ľudovíta Nemca, v ktorých odsudzuje postup bavorskej cirkvi a
nariaďuje prepustenie Metoda. V máji 873 Metoda prepustili, vrátil sa na Veľkú Moravu a bolo mu zaručené,
že bude môcť nerušene pracovať najmenej do konca roku 877. Veľkomoravské učilište začalo pod
Metodovým vedením opäť pracovať.
V roku 873 sa potom ujal správy cirkvi na Veľkej Morave, obnovil a spravoval veľkomoravské
učilište, na ktorom sa okrem výchovy kléru pestovala literárna činnosť. So svojimi žiakmi pokračoval v
prekladaní náboženských spisov, ale aj v pôvodnej tvorbe, najmä v kázňach.
Po roku 874 často Metoda u Svätopluka a pápeža ohovárali vodcovia latinského kléru pôsobiaceho vo
Veľkej Morave. Vyvolali tak početné spory. Roku 880 sa Metod vybral do Ríma, aby sa očistil od vyššie
uvedených ohováračiek. Pápežské skúšky bezchybne zvládol a Wiching, ktorý ho sprevádzal, bol vysvätený
za biskupa. Naspäť na Veľkej Morave Metod (881) zosadil Wichinga ako nitrianskeho biskupa, pretože sa
dozvedel, že Wiching Svätoplukovi napísal falšovaný „pápežský“ list, podľa ktorého sa má Metod vyhnať z
Veľkej Moravy.
Metod ďalej spolu so svojimi žiakmi zasväcuje svoju činnosť prekladateľskej práci (dokončenie
prekladu Biblie, omšových textov západnej Petrovej liturgie a homílií na celý rok, podieľal sa na biografii o
Konštantínovi), takže na konci jeho života (6. mája 885) majú už vzdelanci na Veľkej Morave značné
množstvo prekladov a pôvodných diel. Niekedy v 80. rokoch 9. stor. pokrstil Metod na Veľkej Morave
vládcu Čiech Bořivoja I. a Ľudmilu.
Spory medzi Metodom a Svätoplukom sa vyhrotili v roku 885, keď Metod navrhol za svojho
nástupcu kňaza Gorazda. Skôr, ako sa mohol spor vyriešiť, arcibiskup Metod zomrel. Na smrteľnej posteli
určil (neskôr svätého) Gorazda pochádzajúceho z dnešného Slovenska za svojho nástupcu vo
Veľkomoravskom učilišti a 6. apríla 885 Metod zomrel na Veľkej Morave, kde bol pochovaný v (dnes
neznámom) hlavnom chráme štátu. Po Metodovej smrti sa dostal na čelo veľkomoravského duchovenstva
Wiching, ktorý so Svätoplukovým súhlasom dal uväzniť Metodových žiakov a neskôr ich vypovedal
z krajiny . Ich odchodom však organizácia veľkomoravskej cirkvi nezanikla, udržala sa až do pádu Veľkej
Moravy. (www.wikipedia.org)

Úlohy pre žiakov:
▪ Usporiadajte obrazy chronologicky.
▪ Pomenujte osoby na obrázkoch.
▪ Vyberte jeden z obrazov - moment, ktorý je najzaujímavejší, prípadne ťažisko témy.
▪ Aké obrazy by sa z ich misie na Veľkej Morave ešte dali namaľovať? Skúste takýto obrázok
nakresliť.
▪ Vypíšte, čo bratia urobili pre náš národ – prínos ich misie a ako sa tento prínos udržal, resp.
rozšíril v neskoršom období a dnes (čo z ich misie ostalo?)
▪ Navrhnite, ako možno ich misiu udržiavať a rozvíjať (ja vo svojom živote, rodine, farnosti,
cirkvi...)
▪ Napíšte, ako by ste chceli pomôcť sv. Cyrilovi a Metodovi, keby ste žili v ich dobe?
▪ Vyrobte darček pre sv. bratov k príležitosti ich privítania na Veľkej Morave.
▪ Vymyslite krátku scénku, prípadne pantomímu z ich pôsobenia na našom území.

Obrazová príloha:

Michal prijíma posolstvo z Veľkej Moravy

Pápež Hadrián kladie slovanské knihy
na oltár v bazilike Santa Maria Maggiore

Sv. Metod krstí Bořivoja a Ľudmilu

Rastislav víta solúnskych bratov

Pápež Hadrián ustanovuje Metoda za
prvého arcibiskupa na Veľkej Morave

Sv. Metod učí v škole

Sv. Metod vysviaca nových kňazov

Sv. Metod vo väzení

Spracovala: T. Cmoriaková, foto: J. Ducár - biskupská kaplnka, Košice

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16)

Autor obrazov: Mikuláš Klimčák

2 DIALÓG BOHA A ČLOVEKA
2.3 Cez Máriu k Otcovi. Plniť vôľu Otca.
- namiesto názvu Magnifikát používať názov Zvelebovanie alebo Veličanie
- možno doplniť pri predstavovaní Márie udalosť jej Narodenia a Vovedenia do chrámu
s demonštráciou ikon uvedených udalostí.
Panna Znamenie – Oranta

Ikony zo života Bohorodičky

Vladimírska Bohorodička

Prehlbujúca podtéma – doplnenie, oprava

► Cez Matku k Otcovi
- možno použiť aj ikonu Božia Matka Znamenie(Oranta) - je zameraná na modlitbu.
- ak Vladimírsku Bohorodičku, tak použiť verziu ikony nie od p. Németha, ale pôvodnú verziu z 12.
storočia (v obrazovej) prílohe vyššie.
- odporúčame väčšiu časť hodiny venovať ikone
Prehlbujúce aktivity:
1. Akatisty k Presvätej Bohorodičke, Moleben k Presvätej Bohorodičke, Paraklis k Presvätej
Bohorodičke
2. Mariánske modlitby
- Dôstojné je velebiť ťa/Dostojno jesť..., Pod tvoju ochranu/Pod tvoju milost..., Bohorodičníky, ...
3. Práca s obrazom
- použiť ikony zo života Presvätej Bohorodičky alebo z tzv. akatistových ikon – obrazová príloha
4. Mariánske pútnické miesta: Gréckokatolícke:
- Ľutina, Čirč, Rafajovce, Krásny Brod, Levoča, Litmanová, Šašová,... – www.grkatpo.sk
- Klokočov, Košice, Sečovce, Slovinky – www.grkatke.sk
- Bratislava, Štaštín – www.grkatba.sk
- Zahraničné: Mariapócs (HU), Univ (UA), Zarvanica (UA), Velehrad (CZ) ...

Príloha komentárov - NOVÁ
Ikona Božia Matka Znamenie – „Oranta“
Oranta z katakomb – stojaca žena s otvoreným náručím, dlane obrátené k nebesiam - je symbolom
kresťanskej duše, ktorá chváli Boha a klania sa mu, avšak veľmi rýchlo, len čo ju začnú zobrazovať
s Dieťatkom na hrudi, predstavuje Máriu.
Ikona Matky Znamenia patrila medzi najuctievanejšie ruské ikony a považuje sa za najstaršie
a najvýznamnejšie dielo vladimírsko-suzdalskej školy. Jej dejiny sú späté s dedinami mesta Novgorod,
ktoré malo svoje palladium, znak zvláštnej ochrany Božej Matky. Ikona bola známa od 12. storočia vďaka
rôznym divom (napr. ochránenie mesta Novgorod pre nepriateľskými vojskami, ochrana mesta pred
požiarom, či inými nebezpečenstvami keď sa jeho obyvatelia sa utiekali pod ochranu Božej Matky).
Momentálne sa nachádza v Treťjakovskej galérii v Moskve.
Vďaka svojmu monumentálnemu štýlu nepochybne má spojenie s byzantskými mozaikami. Na
zlatom pozadí stojí Panna na bohato zdobenom podklade, dvíha ruky ako tá, ktorá sa modlí a ukazuje
božieho Syna, ktorý je umiestnený na hrudi Panny v medailóne, ktorý žiari svetlom. Panna má oblečené
tmavé zeleno-modré rúcho, prísnosť maľby záhybov, ako aj pevná červená omoforu, ktoré sú dôsledkom
zlátených pásov, jej dodávajú pôvab a ušľachtilosť. Na jej žiarivej tvári dominujú doširoka otvorené oči,
ktorých pohľad diváka očaruje. Ikona obsahuje symbolickú myšlienku blízku cirkevným otcov: ako Božia
Matka je Mária tiež obrazom cirkvi. „Stala si sa chrámom Boha, úplne nepoškvrnená, v ktorom on
posvätne prebýval, zbožštil prirodzenosť smrteľníkov a urobil z veriacich svoje chrámy.“
Na počiatku tohto mariánskeho obrazu sú bezpochyby postavy modliacich sa, známe v antickom
svete, ktoré sa zobrazovali aj v rímskych katakombách. Vyjadrovali celé napätie vzťahu človeka ako
Bohom stvoreného bytia, ktorý preto smeruje k Bohu. Vyjadrovali tak aj bohatstvo pravej zbožnosti, čiže
modlitby. Preto mohli byť ľahko považované za symbol cirkvi alebo modliacej sa Márie. „Keď sa chceš
modliť ku Kráľovnej, Božej Matke“ – píše ruský divotvorca Ján Krondštadský – „buď silne presvedčený,
že neodídeš bez prijatia milosti. Takto myslieť a takto byť presvedčený, keď ide o ňu, je dôstojné
a spravodlivé.“ Tento obraz modliacej sa Márie nesie v Rusku meno Znamenie, div, znak, odvolávajúc sa
na verš Iz 7,14: „Sám Pán vám dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna.“
Je to ikona, ktorá je urobená podľa mozaiky Oranty nachádzajúcej sa v Chráme sv. Sofie v Kyjeve.
Postoj a pozícia, ktorú zaujíma Oranta v Chráme sv. Sofie, je identický s postojom Oranty na ikone. Medzi
týmito dvomi obrazmi je hlboké spojenie. Oranta je chápaná ako jednota medzi božským a stvoreným.
Bohorodička je miestom tohto stretnutia. V nej sa Slovo stalo človekom. Samotná modlitba sa umiestňuje
do tejto dialogickej bohoľudskej skutočnosti. Modlitba je univerzálna skutočnosť, ktorá však v kresťanstve
dostáva zvláštny význam: je svojou podstatou kristologická, k Otcovi vystupuje prostredníctvom Krista.
„Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dá vám to“ (Jn 16,23). V mene Krista, prostredníctvom
Krista: nie je to nejaké čisto právnické vonkajšie vzývanie. Pre hebrejov bolo „meno“ intímne spojené
s osobou. Naša modlitba v Ježišovom mene je účasťou na modlitbe Krista. On sám sa modlí v nás a týmto
spôsobom sme vtiahnutí do dialógu, ktorý on vedie s Otcom. Na ikone je v Márii zobrazené Božie Slovo,
ako modliaca sa postava, ktorá však súčasne požehnáva. Týmto spôsobom sa zdôrazňuje, že odkedy
Theotokos prijala Slovo a začala ho nosiť, aj ona sa stáva podobnou tomu, ktorého nosí v lone. Mária sa
modlí v Kristovi, čiže je účastná na jeho modlitbe, a tak sa stáva jemu podobná. Modlitba robí človeka
podobným Kristovi. Postoj Bohorodičky je rovnaký ako postoj Syna: On určuje jej postoj a jej pozíciu.
Modlitba Márie je celá v Kristovi a skrze Krista, preto je nepochybne vypočutá. Z tohto dôvodu sa
kresťanský ľud v každom trápení obracia s modlitbou na Božiu Matku. Modlitba sa však nevyčerpá len
v otázkach adresovaných Bohu. Ďalšie tradičná definícia modlitby hovorí, že ide po pozdvihnutie mysle
k Bohu, čiže o kontempláciu. Človek je pozorný voči Bohu a Boh zostúpi do srdca človeka. Hovorí sa
o Božej prítomnosti „prostredníctvom jeho moci“. Tá zodpovedá biblickým zjaveniam: miesto Boha je to,
kde cítime, že pôsobí jeho sila. Gréckemu mysleniu lepšie zodpovedá to, čo sa nazýva „intencionálna
prítomnosť“. Prostredníctvom myšlienky alebo spomienky si sprítomníme to, od čoho nás oddeľuje
priestor a čas. V liturgickej anamnéze sa tieto dva pohľady spájajú a „spomienka“ získava sviatostne
účinnú silu. Lámaním chleba si pripomíname Kristovu smrť a slávu. On je prítomný na našej
eucharistickej obeti ako ten, ktorého si pripomíname a ako ten, ktorý nám sám seba pripomína tým, že žije
uprostred nás.
Táto ikona nám ukazuje, ako sa podobný proces deje v Márii. Mariológovia hovoria, že
Bohorodička počala najskôr v srdci, kde má miesto celá jej pozornosť voči Slovu a potom v tlel. Jej
„spomienka“ Boha sa silou Ducha stala telom. Ona je teda prototypom tajomstiev, ktoré sa slávia v cirkvi.

Kristus sa sprítomňuje a prebýva v cirkvi až do chvíle, keď príde ako viditeľné splnenie nádeje tých, ktorí
sa počas storočí naňho obracajú v modlitbách, kým nebude všetko vo všetkých. Preto sa pod nohami
Panny nachádza červená poduška. Ide o podušku, ktorá bola pri tróne panovníka v Konštantinopole, čím sa
naznačuje kráľovská dôstojnosť. V tejto poduške však Otcovia videli vesmír, stvorený svet: celý vesmír sa
stane malým pred postavou Panny, ktorá je už obrazom nového sveta, ktorý nesie v sebe Krista a je podľa
neho formovaný. Preto jedna byzantská modlitba hovorí, že Mária je rozsiahlejšia než nebesia, lebo nosila
v lone toho, ktorého ani nebesia nemohli obsiahnuť.
Keď sa Boh stane hosťom u človeka, nezničí ho ani ho neumenší, ale ho umiestni na jeho pravé
miesto, na miesto vládcu vesmíru. Človek je väčší než vesmír, vesmír ho nedeterminuje. Determinuje ho
Slovo. Človek patrí Bohu, nie zemi.
Byzantské ikony Božej Matky
+ text z www.ikona.sk - zaujímavosti
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MOJA MODLITBA

Základná podtéma - oprava

► 3.1 Modlitba svätých – svätý Bazil Veľký
Úvod
1. Motivácia: starostlivosť o kvet
... dnes si predstavíme svätca, ktorý miloval a obdivoval Božie stvorenstvo – prírodu a obdivoval
v nej Božiu múdrosť a lásku. Napísal dokonca dielo „Hexameron“ o stvorení sveta, v ktorom
prejavuje tento obdiv – sv. Bazil Veľký. On videl v pozorovaní prírody, v jej obdive spôsob
modlitby („Najjednoduchšia forma kontemplácie je zážitok krásy spojený so spomienkou na Tvorcu“ – sv. Bazil
Veľký).
Nie len biblické postavy odpovedali Bohu modlitbou, ale modlitba je súčasťou života Cirkvi – od
apoštolov, cez mučeníkov, svätcov až dodnes. Sv. Bazil mám môže byť vzorom v tejto modlitbe.
Hlavná časť
1. Životopis
- podľa rozdaných obrázkov skúste o ňom niečo povedať (mních, biskup, spisovateľ, plný Sv.
Ducha...)
- prerozprávanie životopisu (detstvo, mladosť, štúdia, zamestnanie, rodina, krst, mníšstvo, po
prijatie kňazstva – dôraz na modlitbu, askézu, pôst, štúdium písma, spev žalmov...)

2. Modlitba z anafory Bazila Veľkého
- spoločné prečítanie
- možnosť podčiarknuť za čo Boha chváli:
Pred tebou, Vládca, Pane, Bože Otče všemohúci,
sa všetko skláňa, lebo naozaj je dôstojné,
spravodlivé a správne pre tvoju nesmiernu
veľkolepú svätosť chváliť ťa, ospevovať, požehnávať...
Vládca, Pane neba i zeme a všetkého viditeľného
i neviditeľného stvorenia, ty sedíš na prestole slávy,
prenikáš bezodné priepasti, nemáš počiatok,
si neviditeľný, neobsiahnuteľný, neopísateľný a nemeniteľný....

Veď teba chvália anjeli, archanjeli, tróny, panstvá,
kniežatstvá, mocnosti, sily a mnohookí cherubíni...
S týmito blaženými mocnosťami, láskavý Vládca,
aj my spievame a voláme: Naozaj, svätý si a presvätý
a nezmerateľne veľkolepá je tvoja svätosť,
ktorá sa zračí vo všetkých tvojich dielach,
lebo podľa pravdy a podľa svojej prozreteľnosti
všetko si pre nás učinil. Človeka si stvoril z hliny zeme,
poctil si ho svojim obrazom, Bože, a odovzdal si mu
rajský pokrm, nesmrteľný život a potešenie z večnej
blaženosti, ak zachová tvoje prikázania.
Ale on neposlúchol teba pravého Boha... a svojím
vlastným hriechom si privodil smrť. A hoci si ho,
Bože, podľa svojho spravodlivého rozhodnutia
vyhnal z raja do tohto sveta a vrátil si ho do zeme,
z ktorej bol vzatý, pripravil si mu spásu v znovuzrodení
skrze svojho Pomazaného...
3. Znaky Bazilovej modlitby
- Aká bola jeho modlitba? Kedy, ako, kde sa modlil?
Bazil hovorí, že „modlitba je prosba k Bohu o to, čo je pre nás potrebné.“ Jeho modlitby nás
vyzývajú k pravidelnosti, vytrvalosti (rozsiahlosť).
Obsahuje modlitbu chvály a oslavy Boha – to, že je a to aký je, čo pre nás urobil.
Všetky Božie stvorenia ho oslavujú a jeho svätosť sa odzrkadľuje vo všetkých jeho dielach.
- Je možné spomenúť Časoslov.
3a. Zápis do zošita
- nakreslia si ručičkové hodiny s vyznačením základných čísel (3,6,9,12) a namiesto hodinových
ručičiek vpisujú pravidlá modlitby Bazila Veľkého (vytrvalá, pravidelná, úprimná, ďakovná,
prosebná, pokorná....)
4. Práca s PL
Formácia a upevnenie
- na kartičky znázorniť jednu časť modlitby anafory, ktorá každého zaujala a kartičku vlepiť do
rámčeka na pripravený plagát s vypísanou modlitbou.
- koláž – moja oslavná/prosebná modlitba
- písanie modlitby vlastnými slovami
Záver
Zadanie DÚ
Príloha komentárov
Životopis sv. Bazila Veľkého (TRUCH. A.: Život svätých. Vydavateľstvo Michala Vaška. Prešov, 2003)

Prehlbujúca podtéma - oprava

► Modlitba? Prečo? Zmysel modlitby
Úvod
- Motivácia: príbeh podľa MP (Milan a Heňo)
- alternatíva: V spleti čiar

Hlavná časť
- diskusia – aký zmysel má modlitba
- alternatíva k obrazu sv. Lucie č. 1: prečítať biblické citáty alebo výroky svätcov o modlitbe

Textová príloha
„Jedným z najväčších prejavov skutočnej lásky je schopnosť darovať milovanej osobe čas, byť s ňou.“
„Nenechaj sa odradiť, keď od Boha nedostaneš hneď to, čo žiadaš. Je to preto, že ti chce dať ešte väčšie
dobro ako odmenu za vytrvalosť, za to, že s ním zostávaš pri modlitbe.“ (Evagrius Ponský)
„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)
„Nebolo nám nariadené pracovať, bdieť, postiť sa stále. Ale máme niečo, čo je pre nás ako zákon: modliť
sa bez prestania.“ (Evagrius Ponský)
„Modlitba je povznesenie duše k Bohu alebo prosba k Bohu o vhodné dobrá.“ (sv. Ján Damaský)
Bratia sa pýtali otca Agathona: „Ktorá čnosť medzi všetkými našimi čnosťami vyžaduje najväčšie úsilie?“
„Odpusťte“, odpovedal otec, „ale ja si myslím, že nie je nič namáhavejšie ako modlitba k Bohu.
Zakaždým, keď sa človek chce modliť, podrobujú ho jeho nepriatelia démoni skúške v snahe zabrániť mu
v tom. Vedia totiž, že nič im tak nezatvára cestu ako modlitba k bohu. Vo všetkom ostatnom, čo človek
podniká, dosiahne cieľ, ak vytrvá, iba s modlitbou zápasí až do poslednej chvíle.“
„Volaj ku mne a vyslyším ťa a oznámim ti veľké, nevystihnuteľné veci, o ktorých nevieš.“ (Jer 33,3)
„...Mojžiš nevedel, že mu žiari tvár od rozhovoru, ktorý s ním mal... Izraeliti zakaždým videli Mojžišovu
tvár a Mojžišovi tvár žiarila.“ (Ex 34, 29b.35)
„O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje
žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle
v Kristovi Ježišovi.“ (Flp 4,6-7)

Základná podtéma - oprava

► 3.2 Druhy modlitby. Modlitba ako studňa
Hlavná časť
2. Aktivita: oddychujem – vynechať a venovať viac času druhom modlitby
4. Tvorba plagátu: druhy modlitby
- možno doplniť (informatívne) stupne modlitby (ústna – nakresliť na tabuľu ústa, rozum – nakresliť
„bublinku“, srdce – nakresliť srdce, kontemplácia/rozjímanie – nakresliť holubicu)
- k druhom modlitby – vynechať modlitby typické pre Z obrad (litánie...) a doplniť: akatisty,
molebeny, Ježišova modlitba, ...
Textová príloha – oprava

1

Blažený človek, čo nekráča podľa rady
bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
2
ale v zákone Pánovom má záľubu
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
3
Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť
prichádza!
Raduj sa, lebo skrze teba pominie
prekliatie!
Raduj sa , lebo si pozdvihla padnutého
Adama!
Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!
... Raduj sa, panenská Nevesta!

Ak lásku v srdci chceš mať,
lásku, ktorá večne trvá.
/: Pred trón Boha príď
a chváľ jeho slávu :/
a moc, slávu a moc.

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
zachráň nás od
pekelného ohňa, priveď do neba všetky
duše, najmä tie,
ktoré najviac potrebujú tvoje
milosrdenstvo.

„VEZMITE A JEDZTE, TOTO JE
MOJE TELO, KTORÉ SA ZA VÁS
LÁME NA ODPUSTENIE
HRIECHOV...
PITE Z NEJ VŠETCI, TOTO JE MOJA
KRV NOVEJ ZMLUVY, KTORÁ SA
VYLIEVA ZA VÁS I ZA MNOHÝCH
NA ODPUSTENIE HRIECHOV.“

Pane mocný, buď vždy s nami,
lebo iného pomocníka
okrem teba v súžení nemáme.
Pane mocný, ostaň s nami.

Pane, prosím ťa za uzdravenie
mojej mamy.

Dobrotivý, trpezlivý a najmilostivejší Bože,
tebe sa v každom čase a v každej hodine
všetko klania, ospevuje ťa a oslavuje. Ty
dobrých ľúbiš a hriešnikov miluješ,
všetkých voláš k sebe, lebo si im prisľúbil
svoje budúce blaho...

- modlitby časoslova (podľa možností predstaviť štruktúru a zmysel s dôrazom na večiereň
a utiereň, alebo sa im venovať na samostatnej hodine s použitím hudobných a textových ukážok
z večierne a utierne na CD, zúčastniť sa utierne alebo večierne...,
diskusia: Stačí nám osobná modlitba alebo je potrebné čosi viac? Ako to bolo v Ježišovom živote –
modlil sa len sám alebo aj v spoločenstve? – príloha komentárov)
Príloha komentárov – NOVÁ
Stupne modlitby
Ústna/telesná modlitba – pri nej čítame alebo recitujeme texty, skláňame sa a kľakáme. Je prípravou
k vyššiemu stupňu modlitby. Často je však roztržitá.
Rozumová/mentálna modlitba – uvádza sa do činnosti schopnosť mysle uvažovať. Ide o meditáciu.
Rozumová modlitba má zmysel iba ako príprava na modlitbu srdca. „Meditujeme“ o slovách Pána
s úmysleom, aby sa ich „chutnali“.

Moditba srdca – keď srdce začnú rozohrievať city, modlitba sa stáva vzdychom srdca k Bohu. Modlitba,
ktorá sa stala stavom srdca, obsahuje všetko, čo si môžeme priať k uskutočneniu modlitby.
Moditba ducha/kontemplácia (rozjímanie) – sila ducha preváži všetko, čo je telesné, prekoná myseľ a city
človeka a modlitba sa celá uskutočňuje v hlbine Ducha, v mlčaní všetkých ľudských schopností
(„modlitba mlčania“), v extáze.
Myšlienky k modlitbe utierne a večierne...
● „Každé ráno treba oslavovať a chváliť Pána, podobne aj večer a zakaždým, keď sa budú Pánovi konať
sväté obety.“ (1Krn 23,30)
● „Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na
nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,1920)
● „Treba sa stále modliť a neochabovať.“ (Lk 18,1)
● „Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a s úprimným srdcom
požívali pokrm.“ (Sk 2,46)
● „Pán neustálil čas, kedy sa máme modliť, lebo modliť sa máme bez prestania.“ (Tertulián)
● „Pozri na tých, ktorí deň a noc sa modlia v chráme a neboja sa nevyspatosti, ani nedostatku.“ (sv. Ján
Zlatoústy)
● „Môžeš sa modliť aj doma. Nemôžeš sa však modliť tak ako v chráme, kde sa schádza veľký počet
otcov, kde sa jednomyseľne vysiela volanie k Bohu... Tu je niečo navyše, totiž svornosť a jednomyseľnosť,
puto lásky a modlitby kňazov.“ (sv. Ján Zlatoustý)
● „Ako sa rozvidnieva, jedným hlasom spievajú Pánovi žalmy chvály a viery...“ (sv. Bazil Veľký)
● „Spravodliví a pobožní ľudia vstanú na svitaní na modlitbu, čo nazývame utierňou...“ (sv. Ján
Zlatoustý)
Modlitby Časoslova – liturgia hodín
Liturgické modlitby sa zrodili zo sledovania osoby a činnosti Ježiša Krista. Modlil sa často, v synagóge,
v noci, pred dôležitými udalosťami, ako Žid... Podobne aj prví kresťania mali pod vplyvom židovstva
osobné i spoločné modlitby, ktorých vrcholom bola Eucharistia.
Postupne sa spoločná modlitba ustaľovala, resp. prechádzala určitým procesom. Spočiatku boli záväzné
modlitby ráno a večer, neskôr sa pridali modlitby v noci, na obed, o tretej, šiestej a deviatej hodne. Čas
modlitieb súvisel s prirodzeným rytmom života.
Systém týchto modlitieb bol ustanovovaný hlavne pre mníchov, ale aj pre veriacich.
V tomto procese sa „vykryštalizovali“ tieto modlitby:
Večiereň – v židovstve sa deň začínal večer. Aj kniha Genezis hovorí, „... a bol večer, a bolo ráno,
deň ...“. Nosnou myšlienkou večierne je oslava Boha Stvoriteľa, oslava stvorenia sveta a prosba o pokojnú
noc.
Povečerie – nosnou myšlienkou je spomienka na zosnulých
Polnočnica – nosnou myšlienkou je druhý Kristov príchod, ktorá vychádza zo slov Ježiša „... keby prišiel
Pán aj o polnoci...“ – je potrebné bdieť.
Utiereň – nosnou myšlienkou je vzkriesenie, oslava Trojice, oslava za dar svetla a Božej milosti.
Prvá hodinka – číslovanie/názvy sú podľa starozákonného počítania času. Nosnou myšlienkou je
vyprosovanie milostí na deň, oslava Kristovho utrpenia, výzva na ostražitosť. Prvá hodinka sa modlí ráno
o 6.00 h a vychádza zo skutočnosti, že apoštoli ráno zotrvávali na modlitbe, Krista ráno súdili...
Tretie hodinka – modlí sa o 9.00 h a nosnou myšlienkou je zostúpenie Sv. Ducha. Spomienka na to, ako
Krista odovzdali Pilátovi
Šiesta hodinka – modlí sa o 12.00 h a nosnou myšlienkou je Kristovo ukrižovanie. V tomto čase mal Peter
videnie ohľadom ohlasovania evanjelia a pohanom. V tomto čase tiež najviac pôsobí na ľudí poludňajší
démon (duchovná otupenosť).
Obednica – hneď pred alebo po 9. hodinke. Mala za úlohu pripraviť k sv. prijímaniu
Deviata hodinka – modlí sa o 15.00 h a nosnou myšlienkou je Kristova smrť na kríži. V tomto čase Peter
a Ján vošli na modlitby do Jeruzalemského chrámu.
- Namiesto Eucharistickej poklony a sv. ruženca uvedených v MP dať: liturgia a čotky

NOVÁ prehlbujúca podtéma

► Ježišova modlitba
(pozn. Téma Ježišovej modlitby sa bude preberať aj v 4. roč. ZŠ – predstavenie, základy, čotky.
Tu sa môžete zamerať viac na význam modlitby, jej ovocie, resp. „teológiu“ tejto modlitby v kontexte ročníkovej témy
„Poznávanie cez dialóg“.)

Kľúčové pojmy: Ježišova modlitba, pútnik
Ciele: reprodukovať slová Ježišovej modlitby, vysvetliť jej
význam; oceniť hodnotu Ježišovej modlitby; psychomotorické:
praktizovať Ježišovu modlitbu
Pomôcky: texty k Ježišovej modlitbe, Sv. písmo, čotky
Metódy: príbeh, práca s textom v skupinkách, výklad,
demonštrácia, praktická modlitba
Stratégia: kombinovaná
Priebeh:
Úvod
Modlitba, opakovanie predchádzajúcej témy
Príbeh
Spomienky pútnika (možno skrátiť)
Som pútnikom bez strechy nad hlavou, potulujúci sa vždy na cestách z krajiny do krajiny.
Mojim bohatstvom je vrece na pleciach, trošku suchého chleba, svätá Biblia vo vrecku a to je
všetko. V istú nedeľu som vstúpil do chrámu pomodliť sa a práve vtedy sa čítal list apoštola Pavla
Solúnčanom, v ktorom sa hovorí: „Bez prestania sa modlite“ (1Sol 5,17). Tieto slová sa mi vryli
hlboko do duše. Pýtal som sa, ako by bolo možné modliť sa neprestajne, keďže každý z nás musí sa
zamestnávať toľkými prácami, aby sa udržal pri živote. Hľadal som pomoc v Biblii. Oči mi padlo
práve na to, čo som hľadal: „Treba sa stále modliť a neochabovať“ (Lk 18,1). „Vo všetkých
modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu“ (Ef 6,18). „Ale, čo robiť“ – pýtal som
sa – „kde by som našiel niekoho, kto by mi mohol vysvetliť tieto slová? Pôjdem do chrámov, kde
kážu slávni kazatelia.“ I dal som sa na cestu. Počul som mnoho vznešených kázní o modlitbe, ale
hoci som načúval, nikdy som nepočul, ako sa možno modliť bez prestania. Vždy mi hovorili len
o príprave k modlitbe alebo o jej ovocí. Nikto mi nevedel povedať, ako sa treba modliť bez
prestania a čo vlastne znamená taká modlitba.
Bol som smutný. Po dlhom čase, ako som kráčal po ceste, jedného večera som stretol istého
starčeka, ktorý vyzeral ako mních. Na moju otázku odpovedal, že je naozaj mníchom a že pustovňa,

v ktorej žije s niekoľkými spolubratmi je neďaleko od hlavnej cesty, pozval ma, aby som ich
navštívil. „U nás“ – povedal mi – „prijímame pútnikov, dávame im prístrešie a čosi zajesť.“
Povedal som mu: „Môj pokoj nezávisí od prístrešia, ale od duchovnej náuky.“ Vysvetlil som
starcovi v čom spočíva môj problém. Starec sa prežehnal, zavolal ma do svojej kélie (cely) a začal
vysvetľovať: „Ukážem ti knihu Otcov - Filokaliu, ktorá ti pomôže porozumieť celkom jasne, čo je
modlitba a ako by si sa ju mohol naučiť. Vnútorná a ustavičná modlitba je ustavičné a neprerušené
vzývanie Ježišovho mena ústami, srdcom a rozumom s pevnou istotou, že on je prítomný na
každom mieste, v každom čase, dokonca aj vo sne. Vyjadruje sa týmito slovami: „Pane, Ježišu
Kriste, zmiluj sa nado mnou!“ Kto si osvojí túto modlitbu, zakúsi veľkú útechu a potrebu znova
opakovať ju a po nejakom čase vôbec nebude môcť žiť bez nej.“
Starec mi odporučil modliť sa denne 1000 krát túto modlitbu. Odišiel som od starca a začal
som sa cvičiť vo vnútornej modlitbe. Na začiatku som mal dojem, že všetko ide dobre, ale potom
som zacítil v sebe veľkú ťarchu lenivosti, nudy a nepretržitej ospalosti. Starec ma povzbudil
k vytrvalosti a postupne mi zvyšoval počet odriekania tejto modlitby na 3000, 6000, 12000 krát.
Postupne sa mi modlitba stala samozrejmou, mal som iba jednu túžbu: odriekať Ježišovu modlitbu.
Starec mi povedal. „Odteraz ti dovoľujem odriekať toľko modlitieb, koľko chceš. Usiluj sa zasvätiť
všetok čas modlitbe a vzývaj Ježišovo meno, oddávajúc sa ponížene do Božej vôle a skladajúc
dôveru v jeho pomoc. On ťa neopustí a bude riadiť tvoju cestu...“
Hlavná časť
Výklad s rozhovorom a demonštráciou
Čo si vy myslíte, je možné a potrebné modliť sa ustavične? Dá sa to? Aký to má význam? Nebolo
by lepšie a užitočnejšie ustavične pracovať, učiť sa, hrať sa, zabávať sa....?
Jedným z klenotov nášho východného obradu je práve snaha o ustavičnú modlitbu. Už pútnik po nej
túžil, ako po perle a našiel ju v opakovaní tzv. Ježišovej modlitby, ktorá znie: „Pane, Ježišu Kriste,
Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.“ (csl.: Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja
hrišnaho.) - slová si deti zapíšu do zošita alebo do pracovného listu alebo si vytvoria náramok
s touto modlitbou (podobne ako si mali Židia napísať slová „Šema....“ na ruku, na veraje dverí a do
srdca...).
- je to skôr modlitba k Ježišovi, ktorá v sebe obsahuje
hlavné evanjeliové pravdy: pravdu o Ježišovi - že Ježiš
je Pán a Boh a pravdu o nás – že sme hriešni, ale
dúfame v Božie milosrdenstvo.
- užitočnou pomôckou pri tejto modlitbe sú čotky
(vervica/komboskini), ktoré majú 100 alebo 33 uzlíkov
(podobne ako v západnej cirkvi ruženec). Žiakom
ukážeme ako čotky vyzerajú, prípadne môžeme žiakom
na hodine ukázať ako sa čotky vyrábajú.
Práca s textom v skupinkách
Žiakov rozdelíme do troch skupín. Každá skupina dostane pracovný text. Úlohou prvej skupiny je
v texte nájsť odpoveď na otázku: Kedy sa máme túto modlitbu modliť? Druhá skupina – druhá
otázka: Ako sa máme túto modlitbu modliť? Tretia skupina – tretia otázka: Aké je ovocie/prínos
tejto modlitby?
Po nájdení odpovedí, každá skupinka predloží svoju odpoveď, ktorú si žiaci môžu zapísať do zošita.
1. ČAS – kedykoľvek, vždy
2. MIESTO – kdekoľvek, všade
3. OVOCIE – Božia prítomnosť, pokoj, pomoc v pokušení, rozvíjanie čnosti, ustavičná
modlitba.

Textová príloha – NOVÁ č. II.
ČAS A MIESTO MODLITBY
- Otec Eutemij, aký je účel tejto modlitby?
- Hoci spoločné modlitby v chráme, ako aj tie, ktoré sa modlíme vo svojej izbe, čítané alebo spievané
z modlitebných knižiek, sú veľmi osožné, jednak sú svojou povahou obmedzené časom. Nie vždy máme
poruke knižku a noty. Nemôžeme všetok svoj čas tráviť v chráme alebo v izbe – musíme aj pracovať a plniť
si svoje povinnosti. Nepoznám inú modlitbu ako Ježišovu, ktorá by mohla byť ustavičnou. Táto modlitba
nepotrebuje ani chrám, ani izbu, ani modlitebnú knižku. Možno sa ju modliť kdekoľvek – doma, na ulici, na
ceste, vo väzení i v nemocnici, pri zaspávaní... Stačí sa ju len naučiť.
„Hovor to bez prestania, v chráme, doma, na ulici, pri práci, pri jedle, pri spaní, jedným slovom od okamihu,
keď otvoríš oči až do doby, keď ich zavrieš. Hovorím tomu: vystaviť sa na slnko. Lebo to znamená žiť pred
tvárou Boha, ktorý je Slnko duchovného sveta.“ (Teofan Zatvorník)
SPOSOB MODLITBY
- ... Stačí sa ju len naučiť.
- Ale akým spôsobom?
- To nie je dôležité. Začni si ju opakovať sám, nahlas, podľa svojich schopností, v tvojej izbe, na ceste, keď
pri tebe niekto nie je. Modlitbu treba opakovať pomaly, pozorne, tlmene, tak ako žobráci prosia o almužnu:
Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym. Opakuj ju často, kedykoľvek sa ti naskytne
vhodná príležitosť. Potom túto modlitbu opakuj v mysli vo svojom duchu, ale aj pomaly a pozorne. Neskôr
môžeš túto modlitbu spojiť s rytmom dychu alebo údermi srdca...
... Okrem toho je vhodné, hoci nie nevyhnuté, zladiť jej vyslovovanie s rytmom dýchania, pretože potom sa
stáva modlitbou celého človeka, nie len jeho duše. Ak sa ju modlíme iba mysľou, hovoríme jej prvú časť
(Pane Ježišu Kriste...) pri nádychu a jej druhú časť (...zmiluj sa...) pri výdychu. Ak sa ju modlíme aj perami
hovoríme ju celú na jeden výdych. Zladenie tejto modlitby s dýchaním je spočiatku dosť náročné, no prináša
vnútorné upokojenie.
Dôležité je sústrediť sa nie na jednotlivé slová modlitby, ale na Božiu prítomnosť...
Časom sa modlitba usídli v srdci človeka, stane sa neoddeliteľnou súčasťou jeho osoby a ak Boh dá, raz
možno aj modlitbou ustavičnou...
OVOCIE JEŽIŠOVEJ MODLITBY:
Keď sa Partenij opýtal starca, čo možno rozumieť pod neustálou modlitbou, dostal túto odpoveď:
- Hľa, čo je neustála modlitba: začnem sa modliť pred západom slnka, a keď prídem k sebe, slnko je už
vysoko na oblohe a ja som si to vôbec nevšimol. – To je čistá modlitba.
- Povedzte mi, je čistá modlitba naozaj nevyhnutná v aktívnom živote?
- Je nesmierne užitočná. Človeka, ktorý sa ustavične modlí Ježišovu modlitbu, možno prirovnať, povedzme,
ku kvitnúcej lipe. Keď na lipe nieto kvetov, včely neprilietajú. Keď však začne kvitnúť, vôňa kvetov ich
priláka zo všetkých strán. To sa stane aj askétovi, ktorý dobre pokročil v Ježišovej modlitbe: vôňa modlitby,
cnosť získaná vďaka nej, priláka k nemu zo všetkých strán ľudí dobrej vôle, ktorí sa chcú naučiť skutočnej
modlitbe. Kto žije v Kristovi, toho Boh nosí na rukách ako malé dieťa. Nič ho nemusí trápiť. Dobrí ľudia
k nemu prichádzajú zo všetkých strán a chránia ho ako zreničky svojich očí. Kto sa modlí Ježišovu modlitbu,
ten odpočíva v tieni Pána a nepociťuje nijakú úzkosť. Všetko plynie prirodzene...
... Niet človeka vo svete, ktorý by nezhrešil. Apoštol Ján píše práve o tomto argumente. Na každý hriech je
pokánie. Práve neustále pokánie nás ochraňuje, či už od pýchy alebo od zúfalstva.
- Predpokladám, otec Arkadij, že Ježišova modlitba je v tomto prípade veľmi vhodná. V nej sa totiž
ustavične opakuje: „Pane..., zmiluj sa...“
- To je pravda, priateľu. My hrešíme nielen každú hodinu, ale aj každú minútu, slovom, skutkom
i myšlienkou. Ochotne prijímame podvody, nečisté, pochybovačné myšlienky a preverujeme ich z každej
strany. Často s nimi súhlasíme... Ježišova modlitba sa v týchto prípadoch veľmi odporúča...

Záver
Zadanie domácej úlohy a spoločná modlitba Ježišovej modlitby

Po výzve k praktizovaniu Ježišovej modlitby sa danú modlitbu spolu pomodlíme (10x alebo 33x).
Domácou úlohou je každý deň sa túto modlitbu v ľubovoľnom počte pomodliť.
Príloha komentárov - NOVÁ
Ježišova modlitba
Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mja hrišnaho. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou
hriešnym.

Toto sú slová Ježišovej (Isusovej) modlitby, jedného z klenotov našej východnej duchovnosti. Opakovanie
takejto alebo podobnej formuly (napr. Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nado mnou) je najjednoduchším
spôsobom, ako sa naučiť ustavičnej modlitbe (pozri 1 Sol 5,17). Nazýva sa tiež modlitbou srdca.
Opakovanie má byť sústredené a pravidelné, väčšinou sa viaže s rytmom dýchania. Sú dve
možnosti - modliť sa polohlasne alebo len v duchu. V prvom prípade po nádychu na jeden výdych (príp.
dva) sa polohlasne povie celá formula modlitby. V druhom prípade sa len v duchu neustále opakuje
formula, pri nádychu prvá časť, pri výdychu druhá časť. Je potrebné (najmä zo začiatku) modliť sa
pravidelne (napr. stovku denne), na pokojnom mieste a nerobiť pri tom nič iné. Nikdy sa netreba dať
odradiť nesústredenosťou; ak si uvedomím, že myslím na niečo celkom iné, treba si znovu uvedomiť
Božiu prítomnosť a pokojne pokračovať ďalej, hoci by sa to stalo aj päťdesiat ráz počas modlitby.
Veľmi dobré je modliť sa Ježišovu (Isusovu) modlitbu aj ako strelnú počas dňa, podľa možnosti čo
najčastejšie, opakovať ju napr. pri čakaní na autobus, na prechádzke v lese alebo pri jednoduchej
manuálnej práci. Tým môžeme posvätiť každú chvíľu dňa a prežívať ju s Ježišom a v Ježišovi. Nepôjde to
asi hneď, dôležitá je vytrvalosť. Vhodné a veľmi účinné je tiež modliť sa ju pred spaním resp. pri
zaspávaní.
Dôležité je sústrediť sa nie na jednotlivé slová modlitby, ale na Božiu prítomnosť, že som v
spoločenstve s Ježišom. Princípom modlitby je opakované vzývanie Ježišovho mena (porov. Jn 14, 13-14;
16, 23-24), ponorenie sa do neho. Tak Ježiš postupne môže preniknúť moje srdce a celého človeka. (1 Jn 4,
15) V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, v ktorom by sme mali byť spasení (Sk 4,
12). Časom sa modlitba “usídli” v srdci človeka, stane sa neoddeliteľnou súčasťou jeho osoby, a ak Boh
dá, raz možno aj modlitbou ustavičnou.
Ježišova modlitba je najjednoduchšou a účinnou zbraňou proti pokušeniam a stresu. Nemôžeme zo
svojho vnútra vypudiť všetky myšlienky, predstavy a trápenia, no môžeme svoju myseľ a srdce
opakovaním modlitby nasmerovať na Krista a všetko ostatné vtedy musí ustúpiť.
Táto krátka modlitba v sebe obsahuje celú pravdu evanjelia: ponajprv vyznávame, že Ježiš Kristus
je Pán a chválime ho ako pravého Boha. V druhej časti uznávame svoju hriešnosť a prosíme o odpustenie,
čím zároveň vyznávame vieru v Božie milosrdenstvo a všemohúcnosť.
Užitočnou pomôckou pri Ježišovej (Isusovej) modlitbe sú čotky - po starosloviensky vérvica, po
grécky komboskinion. Mávajú 100 (prípadne 33) uzlíkov delených po 10 alebo 25. Na týchto miestach sa
zvyknú robiť poklony alebo sa vloží Sláva Otcu: či krátka modlitba k Bohorodičke. Žiadny záväzný a
presný predpis ako sa ju modliť však neexistuje, len rôzne odporúčania (tzv. pravidlá). Ježišova modlitba
sa totiž považuje za určitú formu osobnej modlitby, preto každý môže používať formulu aj techniku
modlitby, aká mu najlepšie vyhovuje.

4 NÁŠ DIALÓG S BOHOM
Základná podtéma - oprava

► 4.2 Liturgické úkony, postoje, gestá a farby
Hlavná časť
2. Vysvetlenie významu postojov a gest
sedenie – sústredenosť, postoj učiteľa i učiaceho sa (Mária sedela pri Ježišových nohách)
státie – úcta, oslava, prejav radostného očakávania príchodu Pána a vzkriesenia
kľačanie – pokora, pokánie, ľútosť
poklony – výraz úcty. Na východe sa nazývajú metanie a sú tri:
● veľká – vyskytuje sa vo veľkom pôste napr. pri liturgiách vopred posvätených darov, kde si osoba
kľakne a čelom sa dotkne zeme.
● stredná – robí sa pri vstupe do chrámu, pri prechode pred svätostánkom, po premenení, pred
ikonou... Ide o hlboký úkon tela, pri ktorom by sa ruky mohli dotknúť zeme.
● malá – robí sa na výzvu diakona alebo kňaza „Skloňte si hlavy pred Pánom“, pri spomínaní mien
Presvätej Trojice, pri prijímaní požehnania, pri speve Svätý Bože... Ide o úklon hlavy, spravidla
spojený s prežehnaním. (ukážka a vysvetlenie)
prežehnanie sa – vyznanie viery, modlitba
pobozkanie ikony – úcta, prejav viery
zapálenie obetnej sviečky – prosba, prejav dôvery, prejav obety
okiadzanie –
Liturgické úkony, postoje, gestá a farby – poklony

3. Farby
Liturgické farby:
a) svetlé – biela, zlatá, strieborná – nedele, sviatky (svetlo, vznešenosť, slávnostné)
- zelená – na Zostúpenie Sv. Ducha
- modrá – na mariánske sviatky
- červená – na sviatky mučeníkov
b) tmavé – bordová – pôstne obdobia, pohrebné
- čierna (u nás sa nepoužíva) - pohrebné
Príloha komentárov – NOVÁ
Zapaľovanie sviec a úcta ikon
Potom, ako vstúpime do chrámu a tri razy sa pokloníme, ideme kúpiť sviece a uctiť si ikony. Ak sú
v chráme svietniky, kde môžu veriaci zapáliť obetné sviece, spravidla sa aj priamo v chráme sviece
predávajú (nenosia sa nikdy z domu). Zvyčajne sa predávajú vzadu v chráme za výrazne nadhodnotenú

cenu, kúpa takejto sviece je naším darom pre chrám a je formou obety. Táto obeta má však byť iba akousi
predstaviteľkou všetkých našich obiet Bohu, ktoré konáme v celom našom živote. Svietniky bývajú
umiestnené väčšinou vpredu pri analojoch (stolíkoch) s ikonami, môžu byť však aj na inom mieste.
Pristúpime najprv k ikone, hlboko sa pokloníme a prežehnáme a pobozkáme ikonu na znak našej lásky ku
Kristovi. Potom zapálime sviecu a vložíme ju do svietnika. Pri zapaľovaní sviece je možné v modlitbe
spomenúť niekoho meno, za koho prinášame túto malú obetu. Svieca môže zhorieť celá, čo predstavuje
náš život - aj my máme celý svoj život bezo zvyšku darovať Bohu. Jej plameň symbolizuje tiež žiarivé
svetlo našich dobrých skutkov, ktorými sme oslávili Boha. Pôvod tohto zvyku, ktorý je spoločný všetkým
kresťanom (aj latinského obradu), treba hľadať azda ešte v jeruzalemskom chráme, kde každý žid pri
príchode mal priniesť nejakú, hoci aj drobnú obetu.
Teda pri vstupe do chrámu vstupujeme do vnútornej modlitebnej jednoty s Pánom, jeho Prečistou Matkou
a svätými, čo vyjadrujeme aj zapaľovaním sviec pred ich ikonami.
Pri zapaľovaní sviečok snažme sa uvedomiť si, že viera ja naše svetlo. Svetlo sviečky nás upozorňuje na
svetlo, ktorým Kristus osvecuje naše duše.
Svetlo sviečky nás upozorňuje na svetlosť charakteru svätého, pred ikonou ktorého zapaľujeme sviečku.
Svätí sa nazývajú aj synovia svetla. Konáme skutok kajúcnosti za naše temné skutky, myšlienky a žiadosti,
a aby nás pozvalo na svetlú cestu anjelskej svetlosti: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli
vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16) je to naša malá obeta Bohu,
ktorý sa sám obetoval za nás. Jeden maličký znak (symbol) veľkej milosti a našej svetlej lásky k Tomu, od
koho si v modlitbách vyprosujeme život, zdravie, spásu a všetko to, čo nám môže dať len bezhraničná
nebeská láska.
Je to výstraha zlým silám, ktoré nás niekedy pokúšajú aj pri modlitbe a vzďaľujú nás od nášho Stvoriteľa.
Lebo zlé sily majú rady tmu a vyhýbajú sa každému svetlu, ktoré je určené Bohu a Jeho svätým učeníkom.
1. je znakom nášho „samoprehorenia“, Ako sa zmenšuje sviečka, tak aj my sa musíme umenšovať aby
Kristus v nás mohol vzrastať
2. ako sa sviečka nezapáli bez našich rúk, tak aj naše vnútorné svetlo sa nezapáli bez svätého ohňa Božej
milosti („blahodati“).

Základná podtéma - oprava

► 4.3 Svätý dar slávenie – liturgický rok
4. Liturgický rok
- 1.9. – začiatok liturgického roka
- obdobie po sv. Päťdesiatnici
- filipovka – prípravné obdobie na Narodenie Ježiša Krista, ktorého centrom je
Bohorodička. Liturgická farba je bordová. Začína sa 15. 12. – po sviatku apoštola Filipa. Viac na
www.grkatke.sk - katechetický úrad - katechézy – Filipovka alebo na www.grkat.nfo.sk
- vianočné obdobie – oslava narodenia – vtelenia Božieho Syna. „Boh sa stal človekom,
aby sa človek mohol stať podobným Bohu.“ Liturgická farba je svetlá (biela, zlatá, strieborná).
Začína sa 25.12 a trvá do 31.12.
- obdobie po sv. Päťdesiatnici – obdobie od 1.1. do predpôstného obdobia (dôležitým
sviatkom je Bohozjavenie - 6.1.)
- predpôstne obdobie – obdobie prípravy na hlavný pôst liturgického roka, ktorý začína
Zachejovou nedeľou a pokračuje nedeľou Mýtnika a farizeja, Nedeľou Márnotratného syna,
Mäsopôstnou a Syropôstnou nedeľou. Viac v knihe SCHMEMANN, A.: Pôst, cesta k Pasche.
- sv. štyridsiatnica – pôstne obdobie prípravy na Paschu. Liturgická farba je bordová.
Charakteristické črty sú Liturgie vopred posvätených darov, modlitba Efréma Sýrskeho, hlboké
poklony, pokánie... Začína sa pôstnou večierňou na Syropôstnú nedeľu, končí sa Lazárovou
sobotou. Viac v knihe SCHMEMANN, A.: Pôst, cesta k Pasche.
- obdobie Paschy – sv. Päťdesiatnica – Po Veľkom týždni, kedy si pripomíname

Kristovo utrpenie, smrť a zostúpenie do predpeklia; začína Nedeľou Paschy; obdobie oslavy
Kristovho vzkriesenia – centra kresťanského života. Liturgická farba je svetlá – biela. Obdobie trvá
do sviatku Nanebovstúpenie Pána.
- obdobie po sv. Päťdesiatnici – v tomto období oslavujeme dielo Svätého Ducha
v Cirkvi, v živote svätých. Začína sa Nedeľou Zoslania Sv. Ducha (v tento deň je liturgická farba
zelená)
- petro-pavlovský (apoštolský) pôst – petrivka – pôst pred sviatkom sv. najvyšších
apoštolov Petra a Pavla. Trvá od Nedele Všetkých svätých do daného sviatku. Liturgická farba je
bordová. Viac na www.grkat.nfo.sk
- uspenský pôst – spasivka – pôst pred sviatkom Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Trvá
od 1. – 14. augusta. Pôst nie je záväzný. Liturgická farba je bordová.
Doplniť: cieľom liturgického roka – sviatkov – je premena srdca, priblíženie sa k Bohu,
pripodobenie sa Kristovi. Oslavujeme jeho dielo v dejinách spásy, v živote svätých a v živote
Cirkvi. Na štyri významné cirkevné sviatky (Narodenie Ježiša Krista, Pascha, Sv. apoštoli Peter
a Pavol, Zosnutie Presvätej Bohorodičky) sa pripravujeme sv. pôstom, resp. predchádza ich pôstne
obdobie. V pracovnom liste sa vyznačia bordovou farbou.
Ako slávime prikázané sviatky
- názvy prikázaných sviatkov uvádzať v našom znení a poradí podľa nášho liturgického roka (od
1.9, podľa knižky Hore srdcia/Pane, zmiluj sa alebo Diára gréckokatolíka/Ustav)!
Textová príloha - oprava

NARODENIE PODĽA
TELA JEŽIŠA KRISTA

OBREZANIE PODĽA
TELA JEŽIŠA KRISTA

BOHOZJAVNIE

PÁNOVO
NANEBOVSTÚPENIE

SVÄTÍ, NAJVYŠŠÍ
APOŠTOLI PETER A
PAVOL

ZHROMAŽDENIE
K PRESVÄTEJ
BOHORODIČKE

SVÄTÝ A VEĽKÝ
PIATOK

SVETLÝ PONDELOK

POČATIE PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY
SVÄTOU ANNOU

1. NEDEĽA PO
PÄŤDESIATNICI –
VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZVESTOVANIE
PRESVÄTEJ
BOHORODIČKE

ZOSNUTIE PRESVÄTEJ
BOHORODIČKY

Základná podtéma – oprava, doplnenie

► 4.4. Chrám – miesto oslavy. Porovnanie cerkov – Jeruzalemský chrám. Čo používame pri
slávení.
- odporúčame rozdeliť tému na 2 hodiny: o chrámoch a o liturgických predmetoch
a) Téma: Chrám – miesto oslavy. Porovnanie cerkov – Jeruzalemský chrám.
- predstaviť Jeruzalemský chrám a štruktúru kresťanského chrámu (delenie: predsieň, loď, svätyňa)
b) Téma: Čo používame pri slávení.
- zamerať sa na liturgické predmety
- na plagát s predkresleným východným chrámom vlepovať vybrané liturgické predmety
s komentárom. Počet a druh liturgických predmetov podľa počtu detí, resp. podľa zváženia –
nemusíte použiť všetky, stačí základné. (obrazová príloha)
Príloha komentárov – NOVÁ
Štruktúra chrámu: orientácia na východ
PREDSIEŇ – pitvor, babinec. Má svoj historický vývoj. Stáli v nej verejní hriešnici, kajúcnici
(vonkajšia) a katechumeni v druhej časti sv. liturgie (vnútorná). Nachádzala sa tu nádoba s vodou,
v ktorej si veriaci umývali ruky. Umytie rúk symbolizovalo čistotou srdca. Má súvis so SZ
umývadlom – medeným morom. Od lode chrámu bola oddelená troma dverami.
LOĎ – koráb, chrám veriacich. Symbolizuje Noemov koráb alebo Petrov čln. Do lode vchádzali
strednými, hlavnými dverami panovníci, biskupi a kňazi, bočnými dverami veriaci. V lodi
sedávali veriaci ženy zľava, muži sprava. Prax lavíc a sedenia v chráme sa však zaviedla až po
reformácii v 16. storočí. Dovtedy lavice v chrámoch neboli, stálo sa.
V lodi sa nachádza:
krstiteľnica,
spovednice,
ambón (vyvýšené, polkruhové miesto pred cárskymi dverami, ktoré symbolizuje odvalený kameň, z ktorého anjel
ohlásil ženám, že Kristus vstal z mŕtvych, ináč aj solea),
analoj (stolík v strede pod soleou alebo v strede chrámu, na ktorom je chrámová ikona alebo ikona príslušného
sviatku, prípadne krížik so sviecami),
tetrapod (stolík na vysluhovanie sviatostí, svätenie litijných darov, evanjeliár na pobozkanie) ,
večné svetlo,
cirkevné zástavy,
sväté obrazy - ikony, svätý kríž,...
IKONOSTAS – stena s ikonami spájajúca loď a svätyňu. Súvisí so starozákonnou oponou. Má
v strede jedny cárske dvere a po bokoch 2 diakonské dvere. Nad cárskymi dverami má byť záves
tzv. katapetasma.
SVÁTYŇA – svjatilišče, chór, presbytérium. Svätyňou sa nazýva podľa židovského vzoru –
svätyňa svätých – najposvätnejšie miesto, v ktorom sa nachádzala Archa zmluvy. V tejto svätyni
sa prináša novozákonná služba, obeta. Ide o miesto za ikonostasom. Nachádza sa v nej:
oltár – prestol (je v strede svätyne, symbolizuje nebo, raj, miesta, kde žil, zomrel a vstal z mŕtvych Kristus,
v prostriedku je prestol – oltár, na ktorom sa prináša nekrvavá obeta NZ, predstavuje samotného Krista, jeho hrob
alebo jasle, má mať tvar kocky) ,
svätostánok – kivot (umiestnený na prestole, symbolizuje hrob alebo jaskyňu, kde sa narodil Ježiš, pripomína SZ
Archu, naznačuje miesto, kde zomrel, bol pochovaný a vstal z mŕtvych Kristus),

antimenzion (štvorcový kus plátna, na ktorom je zobrazené snímanie z kríža a v ktorom sú všité pozostatky
svätých), kríž (na prestole, pripomína, že sa na ňom obnovuje obeta kríža),
evanjeliár (v strede prestola, radostná zvesť Ježiša Krista),
hornoje sidaličše (za prestolom, miesto, kde sedáva biskup),
žertveník (naľavo vedľa prestola, na ňom sa pripravujú dary pred sv. liturgiou, predstavuje Betlehem, Golgotu),
diakoník (napravo vedľa prestola),
sviece alebo sedemramenný svietnik,
diskos (pozlátený tanierik na chlieb pri sv. liturgii, pripomína jasle alebo hrob Krista),
hviezdica ( zložená z dvoch ramien s krížikom navrchu a hviezdou naspodku, počas proskomídie symbolizuje
hviezdu nad Betlehemom, zabraňuje rozsypaniu častíc) ,
kopija (nôž na vyrezávanie baránka z prosfory, symbolizuje kopiu, ktorou stotník prebodol Kristov bok),
lyžička (na podávanie častíc Eucharistie, sybmolizuje kliešte, ktorými z oltára vzal cherubín žeravý uhlík a dotkol sa
úst proroka Izaiáša),
čaša (nádoba na víno, symbolizuje utrpenie Krista a čašu, ktorú Ježiš dával apoštolom pri Poslednej večeri),
pokrovec a vozduch (prikrývadlá na čašu a diskos, symbolizujú plienky alebo pohrebné plátno, vozduch
symbolizuje kameň na Ježišovom hrobe alebo vesmír),
hubka – lention (na čistenie diskosa a čaše),
ripidy (vejáre na odháňanie hmyzu),
ampulky (na víno a vodu),
daronosica (kalich prikrytý vrchnákon na uchovávanie Eucharistie pre chorých a k poklone),
daroukazateľnica (v tvare slnka alebo chrámu, kde sa vkaldá Eucharistia k požehnaniu),
dikirion a trikirion (dvoj a troj svietnik, ktorý užíva biskup),
kadideľnica (nádoba s vrchnákom visiaca na štyroch retiazkach s 12 roľničkami, z ktorých každý predstavuje
jedného apoštola, jedna roľnička nezvoní – predstavuje Judáša ),
pláštenica (obdĺžnikový kus plátna s vyobrazneým mŕtvym Kristovým telom, na Veľký piatok sa vkaldá do hrobu
na verejnú úctu),
lampady,
mirnik (štetec na mirovanie),
kripidlo a kropenička,
nádoba na svätenie vody,
pečiatka na prosforu,
kňazské rúcha,
bohoslužobné knihy,
zvony...
Liturgické predmety – majú praktický a symbolický význam.
Zdroj: Boháč, V.: Liturgika. Prešov.

Plagát

chrámu na A2 formát

Obrazová príloha

Liturgické predmety (na vlepovanie do plagátu)

Analoj

Hornoje sidaličše

Čaša a diskos

Prestol

Evanjeliár

Tetrapod

Prehlbujúca podtéma - doplnenie

► Boží dom
- ukážky drevených gréckokatolíckych cerkví www.drevenechrámy.sk
- 3 typy architektúry gréckokatolíckych chrámov: románsky, byzanský, ruský (ukážky obrázkov)
Obrazová príloha
Východné chrámy

Ruská architektúra
Byzantská architektúra

Drevené chrámy

Románska architektúra

Druhy chrámov – Bazilika (o bazilike viď článok v časopise Slovo č. 11/2012):
- doplniť: Bazilika minor Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine
Bazilika minor Zoslania Sv. Ducha v Michalovciach
Príloha pre učiteľa
História Baziliky minor v Ľutine (zasvätená Zosnutiu Presvätej Bohorodičky)
Do roku 1855 bola Ľutina filiálkou rozsiahlej hanigovskej farnosti. Udalosti roku 1851 spôsobili, že
sa fara presťahovala do Ľutiny. Pôvodný chrám, ktorý stál v strede terajšej farskej záhrady, bol, ako obvykle
v tých časoch na dedinách, drevený. Tieto chrámy boli stavané a maľované v haličskom slohu. Ich autormi
boli zväčša haličskí majstri. Ľutinský chrám sa od ostatných líšil tým, že ho staval neznámy kežmarský
majster v gotickom slohu. Jeho veža bola vysoká viac ako 30 metrov. Táto stavba bola jedinečná v celej
Šarišskej župe. Okrem pôdorisu, ktorý je v budapeštianskom štátnom archíve sa nám zachoval aj nákres
chrámu.
Na prelome storočia už neboli jeho priestory vyhovujúce, preto sa diecézne vedenie a farnosť
rozhodli, že postavia nový kamenný chrám. Stavbu začal vtedajší správca farnosti otec Anton Rojkovič.
Obetavosťou mnohých veriacich bola stavba v roku 1908 dokončená. Konsekroval ju vtedajší prešovský
biskup Ján Vályi (1883-1911). Drevený chrám zhorel krátko pred dokončením nového.
V roku 1950, kedy bola gréckokatolícka cirkev násilne pripojená k pravoslávnej, sa život vo farnosti
skoro zastavil. Bolo to vidieť na chátrajúcom chráme, ale najmä na dušiach veriacich.
V roku 1968 bola znovu obnovená činnosť našej cirkvi. Napriek zlým vonkajším podmienkam sa začal
počet pútnikov opäť zväčšovať. Od roku 1968 do roku 1975 bol miestnym správcom otec Nikefor
Petraševič. Od roku 1975 do roku 1991 bol správcom farnosti otec Cyril Jančišin. Za jeho účinkovania
dostala celá farnosť novú vonkajšiu i vnútornú krásu. Postupne sa mu spolu s veriacimi, za politicky ešte
vždy ťažkej situácie pre cirkev, obnoviť budovu farského úradu a v rokoch 1981-1984 urobiť generálnu
opravu chrámu. Autorom vnútornej maľby, okien, bohostánku a ikôn vo svätini je akademický maliar
Mikuláš Klimčák. Ostatné zariadenie interiéru navrhol Ing. Arch. Marián Sitarčík.
Každým rokom zvyšujúci sa počet pútnikov spôsoboval negatívny postoj štátnych úradov, ktoré
chceli rôznymi akciami a zastrašovaním púte prekaziť. To sa im však nepodarilo. Dôkazom toho bol záver
Mariánskeho roku 1988, kedy na púti – vtedy ešte ordinár Mons. Ján Hirka, prečítal Apoštolské bréve,
ktorým Svätý Otec Ján Pavol II. povýšil tento chrám a priľahlé objekty na hodnosť BAZILICA MINOR.
Radosť tejto chvíle bola pre mnohých odmenou za mnohé, často i skryté utrpenia spojené s púťami.
Zásluhou vladyku Jána prešla bazilika v posledných rokoch rekonštrukciou a rozšírením o bočné
lode. Súčasťou interiéru pravej bočnej lode sa stal historický ikonostas. V chráme boli tiež umiestnené
relikvie sv. Mikuláša a bl. Jána Pavla II. (krv) a taktiež myro sv. Mikuláša. V areály baziliky pribudli dve
nové kaplnky zasvätené naším mučeníkom a sv. Mikulášovi, miniskanzen drevených chrámov, nové
spovedelnice a dom Mikuláša Klimčáka. Viac na www.bazilikalutina.sk.

História Baziliky minor v Michalovciach (zasvätená Zoslaniu Sv. Ducha)
Chrám Zoslania Svätého Ducha je kláštorným chrámom gréckokatolíckych redemptoristov. Kláštor
redemptoristov v Michalovciach povstal v rokoch 1930 – 1931. Najprv sa veriacim slúžilo v kláštornej
kaplnke, ktorej kapacita čoskoro nestačila. Plány a určité prípravy na začatie stavby chrámu pri kláštore sa
začali už v roku 1932. Z viacerých projektov sa vybral projekt Ing. Vladimíra Sičinského. Stavbu realizoval
Juraj Byrtus z Michaloviec. Vtedajší predstavený gréckokatolíckych redemptoristov otec Ján Cyril Zakopal
CSsR bol srdcom celého diela. Základy cerkvi sa začali kopať 2. júla 1934 a 22. júla 1934 kanonik a riaditeľ
eparchiálneho úradu v Užhorode otec Alexander Jankovič posvätil základný kameň. Koncom augusta 1935
bola už stavba chrámu dokončená. Posviacku prvého chrámu gréckokatolíckych redemptoristov na
Slovensku, ktorá sa uskutočnila 29. septembra 1935, vykonal vladyka Alexander Stojka z Užhorodu a s ním
ukrajinský vladyka Nikolaj Čarnecký CSsR z Kovľa. Chrám bol zasvätený Svätému Duchu. Koncom roku
1936 bola dokončená zvonica, kde sa nachádzajú tri zvony: Svätý Duch, Mária a sv. Jozef. Ešte v júli 1937
staviteľ Byrtus postavil plot, čím vznikol z chrámu a kláštora jeden súvislý komplex. Hlavné zariaďovanie
interiéru chrámu (ikonostas, baldachýn, kazateľnica, bočné oltáre) sa uskutočnilo v priebehu rokov 1942 –
1945. Pravdepodobne to všetko navrhoval slávny užhorodský maliar Jozef Bokšay. Prakticky to realizovali
dve rezbárske firmy: Alojz Nevický z Prešova a majster Rusnák z Bardejova. Počas obdobia komunizmu
(1950 – 1990), keď bola Gréckokatolícka cirkev na Slovensku (a teda aj rehoľa redemptoristov) zakázaná,
spravovala tento chrám Pravoslávna cirkev, ktorá tu zriadila katedrálu – sídlo svojho biskupa. V roku 1988,
pri príležitosti osláv 1000. výročia krstu svätej Rusi, bol celý interiér chrámu popísaný ikonami. Od roku
1990 je chrám opäť v rukách pôvodných vlastníkov – gréckokatolíckych redemptoristov Michalovskej
viceprovincie.
Chrám je postavený v neobyzantskom slohu. V jeho interiéri sa nachádza pri bočnom oltári
Božského Srdca Ježišovho relikviár a ikona bl. Metoda Dominika Trčku.
2. februára 2012 bol chrámu priznaný titul Bazilika minor.

5 OBETA BOŽIEHO ĽUDU
Základná podtéma - doplnenie

► 5.2 Nebeský pelikán
- pozn. – vo východnej liturgii sa nedáva dôraz na obetu, ale na oslavu!
- Príloha komentárov – doplniť, že tento starokresťanský symbol pelikána sa nachádza aj napr.
na ikonostase vo farskom chráme v Stanči

Prehlbujúca podtéma

► Obetoval sa za nás
- pozn.: V prípade, že nechcete preberať krížovú cestu môžete sa zamerať na kríž (ikona, liturgické
texty ku krížu, učenie sa „Tvojmu krížu klaniame sa Vládca...“, predobrazy zo Starého zákona,
chápanie kríža u cirkevných otcov východu ...)

Základná podtéma - oprava

5.3 Boží Baránok
Úvod
2. Práca s textom
V liturgických textoch a textoch Sv. písma nájdite nový symbol Krista (Kristovej obety). Texty sú
v textovej prílohe:
TEXTOVÁ PRÍLOHA
Utiereň Vzkriesenia: Ako prvorodený zrodil sa Kristus z Márie Panny. Ako človek zjavil sa medzi nami.
Baránkom ho nazývali, Nepoškvrneným, lebo hriech sa ho nedotkol. Náš Spasiteľ, náš opravdivý Boh, mal
meno „Dokonalý“
Ako jednoročný baránok, za všetkých nás bol zabitý Kristus, naša odmena, naša sláva, žertva dokonalá. Ale
z hrobu zažiaril nám ako jasné slnko pravdy.
Utiereň Vzkriesenia: Pascha požehnaná sa nám dnes zjavila, Pascha nová a svätá, Obeť tajuplná, Obeť
prevznešená, slávny Kristus Vykupiteľ, Žertva nepoškvrnená, Obeta nesmierna, Dar veriacim, Baránok, ten,
čo nám otvoril brány raja, Ježiš, čo posväcuje všetkých verných.
Iz 53, 7: Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo
onemie pred svojím strihačom, (a neotvoril ústa).
Jn 1,29–31: Keď na druhý deň videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: "Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma
hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv,
ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu."
1Pt 1, 18n: Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie
porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. On
bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze
neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu; aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.

Zjv 5, 6.11: I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol
ako zabitý... Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich myriady
myriád a tisíce tisícov a volali mohutným hlasom: "Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc,
bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie."

Základná podtéma - oprava

► 5.4 Moja obeta
Kľúčové pojmy: obeta, proskomídia, chlieb, víno, vďakyvzdávanie
Ciele: K – Vysvetliť, prečo ľudia prinášajú Bohu obety. Pomenovať, čoho symbolom je chlieb
a víno vo sv. liturgii. Definovať proskomídiu.
A – Uvedomiť si význam proskomídie a vďakyvzdávania
P – Vzdávať Bohu vďaku za všetko, čo do nášho každodenného života prichádza a vo sv. liturgii to
Bohu odovzdávať (radosti i ťažkosti), formovať návyk zapálenia obetnej sviece v chráme.
Hlavná časť
2. Práca so zážitkovým predmetom: chlieb a hrozno (víno)
... Na Veľkom vchode počas sv. liturgie kňaz prenáša zo žertveníka na prestol chlieb a víno.
(ukážka fotografie/obrázka/video záznamu)

Prehĺbenie a formácia
1. Proskomídia
- výklad – viď príloha komentárov
- demonštrácia - perovka proskomídie, perovka čaše s diskosom, perovka pečiatky
- ochutnávka prosfory
2. Vďakyvzdávanie
- zdôrazniť, že vo východnej liturgii sa dôraz nedáva na obetu, ale na oslavu a vďakyvzdávanie (z
gr. eucharistión); nie na utrpenie, ale na vzkriesenie; nie na dávanie, ale na prijímanie; nie na boj,
ale na nebo („útek“ do neba); na účasť na prechode Krista zo smrti do života...

Zhrnutie
- možno spomenúť obetné sviece (viď príloha komentárov pri téme Liturgické postoje, gestá,
úkony)
Zadanie DÚ
- vo sv. liturgii odovzdať Bohu svoje životné radosti i starosti. Žiakov môžeme vyzvať k zapáleniu
obetnej sviece ...
Príloha komentárov – NOVÁ
Proskomídia
Pri proskomídii sa pripravujú Dary na Svätú Božskú Liturgiu: teda kvasený chlieb – prosfora (je to riadny
pšeničný chlieb, ale upečený špeciálne pre sv. liturgiu) a víno zo zrelého hrozna (bez prísad). Okrem
pšeničnej múky sa pri príprave prosfory používa iba droždie a voda, niekde i štipka soli. Prosfora má
okrúhlu formu. Pomocou ostrej kopie z nej kňaz počas proskomídie vyberá Baránka (Ahneca) v tvare
štvorca. Ahnec vyrezaný z prosfory má štyri strany, tak, ako svet má štyri svetové strany a všetky jeho
končiny sú posväcované Ježišom Kristom. Ahnec sa volá ahnecom – baránkom, pretože predstavuje Ježiša
Krista, ktorého starozákonné proroctvá predstavovali ako paschálneho baránka. Izraeliti každoročne
zabíjali baránka a jedli ho na Paschu – na pamiatku svojho zázračného vyslobodenia z Egypta. Podobne,
ako toho paschálneho baránka, zabili aj Ježiša Krista. Počas proskomídie ahnec iba predstavuje Ježiša
Krista, ale počas premenenia v liturgii sa ním skutočne stáva. Bude tam prítomný skutočne živý Ježiš
Kristus, s telom a dušou, so svojou ľudskou a božskou prirodzenosťou. Kňaz kladie baránka na diskos
a narezáva ho „krestoobrazno“ (do tvaru kríža). Znázorňuje sa tým smrť Božieho Baránka na kríži. Túto
udalosť si pripomína kňaz pri narezávaní prosfory. Takto sa pripravuje Baránok k rozdrobeniu pred
prijímaním. Potom prebodáva Baránka kopijou z pravej strany. Týmto zobrazuje prebodnutie boku
Spasiteľa na kríži. Pripomína si túto udalosť slovami, že z Ježišovho boku vyšla Krv a Voda. Pri týchto
slovách vlieva do čaše víno a pár kvapiek vody. Okolo Baránka kňaz poukladá ďalšie častice, ktoré
predstavujú celú Cirkev. Kňaz počas proskomídie spomína celú cirkev: nebeskú i pozemskú, modlí sa za
živých i za mŕtvych pravoverných kresťanov.
Na prosfore je pečiatka s písmenami v tvare kríža: IC –Ježiš, XC – Kristu, NI KA – víťaz.
Neskôr chlieb na diskose a víno v čaši budú prenesené počas Veľkého vchodu zo žertveníka na prestol
a počas Premenenia budú premenené na Kristovo Telo a Krv.
Proskomídia zobrazuje najmä narodenie Ježiša Krista a jeho skrytý život. Prosfora predstavuje
Bohorodičku, z ktorej pri svojom vtelení prijal Ježiš ľudské telo.
Zdroj: o. V. Bajužík

6

DIALÓG CEZ SLUŽBU

Základná podtéma - oprava

► 6.1 Som chlapec a dievča, slúžim rodine
Ciele: K – vysvetliť význam sviatosti manželstva pre rodinu (manželov)
Upevnenie a prehĺbenie
1. Rodina – miesto, kde môžem slúžiť
- zdôrazniť význam sv. tajomstva manželstva pre manželov a rodinu, nie ako formalita, folklór,
tradícia..., ale ako zdroj milostí, požehnania, sily... Poukázať na rozdiel medzi manželstvom
uzatvoreným civilne a sviatostne. Možno prečítať manželský sľub.
Príloha komentárov – NOVÁ
Sobáš – výber z Trebníka
Tam, kde je to zvykom, si ženích a nevesta podajú pravé ruky, ktoré kňaz zviaže epitrachilom na
spôsob kríža a pridrží rukou. 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.“
„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!“
Potom nasleduje korunovanie/ovenčenie manželov. Kňaz berie vence a ovenčuje najprv ženích,
pričom hovorí: „Ovenčuje sa/korunuje sa Boží služobník (povie meno) pre Božiu služobníčku (povie
meno) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ Potom ovenčuje aj nevestu, pričom hovorí:
„Ovenčuje sa/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,
ovenči/korunuj ich slávou a cťou.“

Základná podtéma - oprava

► 6.2 Sluha sluhov Božích. Kňaz, služobník všetkých.
Hlavná časť
3. Kňaz – služobník Boží
Na základe textu zo životopisu sv. Bazila Veľkého nájsť odpoveď na otázky: Kto je kňaz, aký je, čo
robí, aké sú stupne kňazstva?
Textová príloha
Svätý Bazil Veľký – kňazská a biskupská služba
Bazil sa po svätom krste utiahol do Pontu, kde sa rozhodol napodobňovať drsný spôsob života
mníchov. Jediná tunika a jediný plášť mu slúžili za oblek. Jeho lôžkom bola doska. Chlieb, soľ a nejaké
ovocie boli jeho potraviny. Bol vychudnutý častými pôstmi, vzdialený od sveta, v modlitbe, ručnej práci,
štúdiu Písma a náuke.
Nový Cézarejský biskup Eusebij dobre poznal Bazilove vlastnosti, preto ho v roku 364 vysvätil za
kňaza, aby v ňom mal dobrého pomocníka. Svätý Bazil nezištne pracoval nad oázou duší. Usporiadal sv.
liturgiu vo svojom chráme, čím dal základ liturgiám východných cirkví, zakladal rehoľné školy, zaoberal
charitatívnymi činnosťami. Stal sa opatrovníkom chudobných, chorých a starých ľudí. Keď v roku 367

nastal pre neúrodu hlad v celej Kapadócii, jediný Bazil prispieval na záchranu obetí hladu. Predal všetko
čo mal a za získané peniaze doviezol rôzne potraviny. Sám sa opásal zásterou a s pomocou milosrdných
ľudí sám rozdával každému jeho podiel. A keď nastal čas liturgických obradov, ponáhľal sa do chrámu
a tam dojímavým hlasom rozdával ešte hodnotnejší chlieb Božieho slova a Eucharistie. Jeho cnosti boli
známe na celom kresťanskom východe.
Po smrti biskupa Eusébia sa stal biskupom a arcibiskupov – metropolitom sv. Bazil. Po niekoľkých
rokoch trpezlivosti, miernosti a lásky si Bazil získal aj tých protivníkov, ktorí sa mu spočiatku stavali na
odpor.
Počas prenasledovania a mučenia kresťanov zo strany ariánov i samotného cisára sa postavil nebojácne
na odpor a v múdrosti Svätého Ducha obhajoval kresťanov. Na vyhrážky odpovedal: „Vyhrážaj sa mi
niečím iným, žiaden z týchto trestov ma nedojíma... Lebo odobratie majetku nemôže postihnúť toho, kto nič
nemá. Nevadí mi ani vyhnanstvo. Nie som viazaný na žiadne miesto. Zem, na ktorej žijem nie je moja, patrí
Bohu... Trápenie na mňa urobí slabý dojem. Moje telo je také slabé, že pod prvým úderom sa zrúti. Smrť
bude pre mňa milosrdným skutkom, ona ma skôr dovedie k Bohu...“ Cisár, dojatý Bazilovou múdrosťou,
prestal prenasledovať kresťanov.
Ako biskup – metropolita starostlivo organizoval svoju metropóliu. Pilne sa snažil o krásu cirkevných
bohoslužieb, výchovu kňazstva a prial si povzniesť Božiu slávu a spásu duší. Chudobní, ukrivdení,
prenasledovaní, zastrašení tak duchovne, ako aj telesne, našli v osobe Bazila opatrovníka a pomocníka.
Okrem svojich početných prác a náuk živým slovom sa svätý Bazil často chytil pera, aby aj písomne
slúžil Bohu a spáse ľudí. Písal rôzne diela, kázne, listy, vysvetľoval a prehlboval učenie Cirkvi, zostavil
pravidlá rehoľného života a pod. Patrí k cirkevným otcom, bol vyhlásený za učiteľa Cirkvi a je patrónom
východného mníšstva.

4. Práca s PL: stupne kňazstva
- demonštrácia obrázkov/fotografií metropolitu vladyku Jána, eparchov vladyku Milana, Petra
a miestneho farára. (napr. zo Schematizmu)

Základná podtéma - oprava

► 6.3 Slúžim chorým
Kľúčové pojmy: namiesto sv. František dať sv. Bazil Veľký
Hlavná časť
1. Kto potrebuje našu službu
Alternatíva: rozhovor o chorobe (Boli ste chorí? Poznáte veľmi vážne chorého odkázaného na
druhých, akú hodnotu má takýto človek, ako mu možeme pomôcť? Čo potrebuje chorý? Ako sa
k chorým správal Ježiš? Uveď príklad alebo nájdi vo Sv. písme...)
2. a 3. Práca s textom – príbeh a kreslenie
Aj v živote sv. Bazila Veľkého boli chorí, hladní, starí ľudia. Čo už o sv. Bazilovi vieme?
Text zo života sv. Bazila v textovej prílohe č.IV. – prečítaj a 1 moment, ktorý ťa najviac zaujal
nakresli/znázorni ho. Prezentácia prác (podľa počtu žiakov v skupine) so zdôvodnením výberu
témy.
Textová príloha
Svätý Bazil Veľký, ochranca chudobných a chorých
Chudobní, ukrivdení, prenasledovaní, zastrašení tak duchovne, ako aj telesne, našli v osobe sv.
Bazila opatrovníka a pomocníka, vplyvného mysliteľa a ochrancu. Na úrady prefekta, gubernátora i
samotného cisára išli písomné alebo aj ústne žiadosti Bazila, ktoré boli väčšinou splnené a prinášali
trpiacim úľavu.
Možno od prvých čias kresťanstva nikto nezaložil toľko dobročinných nadácií, ako sv. Bazil.
V centre metropolie, neďaleko Cézarey bolo vidieť celé mesto vybudovaných dobročinných ústavov

(nemocnica „mesto lásky“), kde chorí dostávali svoje ošetrenie, svoj dozor. Tam zobral sv. Bazil ľudí
rôznych odborov. Na prvom a najviditeľnejšom mieste stál svätý chrám Boží. Stavby postavené Bazilom
mali vyzerať ako skutočné mestá. Národ ich pomenoval „Bazilidou“. Tento komplex budov bol v tej dobe
považovaný za div sveta, predbehol dnešnú ideu polikliník a sociálnych stredísk o plných 15. storočí. Ešte
dlhú dobu po smrti sv. biskupa ostal slávny.
Tak sa staral Bazil o dobro a blahobyt iných. Pre seba nechával len biedne a najnutnejšie. Iným
nechával bohaté zakryté stoly, drahé obleky a pre neho najväčšou radosťou bolo zostávať medzi
malomocnými a svojimi ústami sa dotýkať ich krvavých rán. Ako arcibiskup – metropolita, žiadal Bazil od
svojich podriadených biskupov, aby vybudovali vo svojich biskupstvách útulky pre chorých, chudobných a
starých.

4. Sväté tajomstvo, ktoré slúži chorým
Boh do choroby, utrpenia a bolesti (telesnej i duchovnej) vstupuje svojim záujmom a milosťou cez
sv. tajomstvo pomazania chorých, cez Cirkev.
- opakovanie, čo už vieme o tejto sviatosti?
- Jak 5,14 – v Cirkvi sa to praktizovalo už od začiatku
- sv. olejom kňaz maže chorému čelo, ústa, uši, oči, ruky, hruď a modlí sa.
- účinky: posila v utrpení, milosť, odpustenie hriechov, nádej, uzdravenie...

7

SLUŽBA MODLITBOU

Základná podtéma - oprava

► 7.1 Modlím sa za najbližších. Vrchol modlitby – sv. liturgia.
Hlavná časť
3. Vrchol modlitby za iných – sv. liturgia
- doplniť: Vo sv. litugrii najviac prosíme za iných – živých i mŕtvych. Tieto prosby sú najviac
prejavené v jekténiách – prosbách.
JEKTÉNIA je z gr. slova a znamená vytrvalosť, reťazovitosť. Môže byť 1. veľká, 2. malá, 3.
prositeľná – „Daruj nám, Pane“, 4. úpenlivá – 3x „Pane, zmiluj sa“. V jekténiách sa modlíme za
hierarchiu v Cirkvi, za predstaviteľov krajiny, cestujúcich, chorých, trpiacich, ... i za osoby
a úmysly konkrétne dané intenciami, cez ktoré sa sv. liturgia slávi za konkrétne osoby a úmysly –
za živých i za mŕtvych (možno uviesť ukážky z liturgikona alebo knižky Hore srdcia). Za našich
blížnych tiež môžeme zapáliť v chráme obetnú sviečku.
4. Opakovanie: časti sv. liturgie
Na ktoré 2 hlavné časti delíme sv. liturgiu (kde je veriaci ľud prítomní)? (liturgia katechumenov –
slova a liturgia veriacich – eucharistie, môžeme pripomenúť aj vstupné modlitby kňaza, obliekanie
rúch a proskomídiu). Do chrámu zo šatiek vložíme obrázok/perovku malého a veľkého vchodu.
Okolo chrámu rozložíme rozstrihané časti sv. liturgie, ktoré žiaci správne zoradia.
- alternatíva: predstavenie sv. liturgie cez prezentáciu (v prílohe)
Formácia a upevnenie
1. Skladačka – je upravená na východný obrad
2. Sformulovanie modlitby za iných: slúžim modlitbou
... Upozorníme žiakov, že modliť sa môžu aj za mŕtvych, za ktorých existujú modlitby Panachídy
a Parastasu. Krátka modlitba je „Medzi svätými, Kriste, duše svojich služobníkov obdaruj pokojom.
Tam, kde niet bolesti, trápenia ani stonu, iba život nekonečný.“ alebo „Večná pamiatka, blažený
pokoj, večná im pamiatka“ – môže sa zaspievať.

Prehlbujúca podtéma - oprava

► Modlím sa za najbližších
Hlavná časť
1. Práca s knižkou Hore srdcia/Pane, zmiluj sa

Základná podtéma - oprava

► 7.2 Môj patrón – môj ochranca
Kľúčové pojmy: namiesto sv. Terézia z Lisieux dať sv. Katarína Alexandrijská
Ciele: K - ... Na základe príkladu zo života svätých zdôvodniť potrebu modlitby k svätým.
Hlavná časť
1. Príbeh zo života otcov
Rozprával mi raz otec Roman, že keď bol vo svete chlapcom, musel prejsť v zime cez Don,
ale odrazu jeho kôň spadol do prieruby a celý aj so saňami vošiel pod ľad. On, malý chlapec,

skríkol: „Svätý Nikolaj, pomôž mi vytiahnuť koňa“, potiahol za uzdu a vytiahol koňa so saňami
spod ľadu.
Otec Matúš bol ešte chlapcom, keď podobne ako prorok Dávid pásol ovce svojho otca.
Zrazu uvidel, ako k nemu bežali vlci a on zakričal: „Svätý Nikolaj, pomôž mi“; a len čo skríkol, vlci
sa obrátili naspäť a neurobili žiadne zlo ani jemu, ani stádu.
Poznáme mnoho prípadov, keď nám svätí okamžite prichádzajú na pomoc, len čo ich
zavoláme. Svätí počujú naše modlitby a majú od Boha silu pomáhať nám.
- aj celé nebo nám pomáha
- možno uviesť príklad sv. Serafíma Sarovského: „Keď budem mŕtvy, často prichádzajte na môj
hrob, o všetkom mi hovorte ako živému a buďte si istý: všetko vaše trápenie sa premení na radosť.
Lebo pre vás som stále živý!“
Ctihodný Silván Atoský: „Svätí žijú v inom svete, v ktorom vo Svätom Duchu vidia Božiu slávu
a krásu Pánovej tváre. Ale v tom istom Duchu vidia náš život a naše skutky. Poznajú náš žiaľ
a počujú naše vrúcne modlitby. Žijúc na zemi od Sv. Ducha sa naučili, čo je to Božia láka; a ten,
kto má lásku na zemi, prechádza s ňou do večného života... A keď tu nemôže láska zabudnúť na
brata, tým viac svätí na nás nezabúdajú na modlia sa za nás.“
Sv. Terezka z Lisieux: pôvodný príbeh z MP o záchrane odsúdenca alebo: „Sestra Mária od
Najsvätejšieho Srdca raz povedala Terezke: „Aké trápenie to bude pre nás, až nás opustíte!“
Terézia odpovedala: „Ó, nie! Uvidíte, bude to ako dážď ruží.“ „Keď budem v nebi, vyprosím vám
veľa milostí.“ „Ježišu, na čo ti budú moje kvety a moje spevy? Ach, dobre viem, ten voňavý dážď,
tie krehké lupienky ťa očaria. Víťazná Cirkev sa bude usmievať pri pohľade na ne, bude zbierať
moje lupienky odtrhnuté z lásky a bude ich púšťať cez tvoje božské ruky... Bude ich sypať na trpiacu
Cirkev, aby uhasila jej plamene, bude ich sypať na bojujúcu Cirkev, aby jej priniesli víťazstvo...“
- predstavíme život sv. Kataríny Alexandrijskej, ktorá svojim životom i modlitbami mnohých
obrátila na pravú vieru.

Upevnenie a formácia
1. Ako ma môže ochraňovať môj krstný patrón
- alternatíva: rozdať obrázky/ikonky svätcov podľa mien detí
- poukázať na Nedeľu všetkých svätých (v tomto čase aktuálna)
2. Formulácia modlitby ku krstnému patrónovi
- alternatíva: možno predstaviť modlitbu k svätému menovcovi („Môj svätý menovec ...., vypros mi
milosť, aby som aj ja tak verne slúžil Pánu Bohu ako ty, zvlášť, aby som ťa mohol nasledovať v tej
čnosti, ktorou si sa ty vyznačoval na zemi.“)

Príloha komentárov
Sv. veľkomučeníca Katarína Alexandrijská
Význam mena: čistá (gr.). Katarína sa v najstarších gréckych životopisoch nazývala Aicateriné, t. j.
"stále čistá". Z toho sa odvodzoval starý latinský tvar mena Ecaterina a pravdepodobne aj ruské Jekaterina.
Neskoršie sa v latinčine uchytil tvar Catharina, ktorému zodpovedá slovenské Katarína.
Žila na prelome 3. a 4. storočia v egyptskej Alexandrii a vynikala telesnou krásou a vzdelanosťou.
Hoci v tých časoch to nebolo zvykom, vyznala sa vo filozofii, poézii, lekárstve, rečníctve a ovládala
niekoľko cudzích jazykov. Mnoho boháčov sa uchádzalo o jej ruku, ale dievča prehlásilo, že ju dá len
tomu, kto ju prevýši vo vedomostiach, bohatstve, kráse a múdrosti.
Keď dovŕšila osemnásť rokov, uprosila ju jej matka, ktorá bola tajnou kresťanskou, aby sa stretla
s múdrym starcom, ktorý žil v jaskyni neďaleko mesta. Ten jej povedal, že pozná mládenca, ktorý
prevyšuje jej predstavy. Tu Katarína zahorela túžbou uvidieť tohto nebeského ženícha. Keď sa lúčila so
starcom, dal jej ikonu Bohorodičky s dieťaťom. Pod jeho vplyvom prijala svätý krst.
Neskôr navštívil mesto cisár Maximilián. Rozkázal tam konať slávnosť na počesť bohov. Slávnosti
sa mali zúčastniť všetci obyvatelia mesta. Zo strachu sa jej zúčastnili aj mnhí kresťania, čo Katarínu veľmi
zarmútilo. Keď pohanskí kňazi spaľovali obetné zvieratá, po celom meste sa šíril zápach. Vtedy Katarína
predstúpila pred cisára a vysvetľovala mu, že modloslužba je nezmysel a klaňať sa treba jedinému Bohu
a že len v Kristovi je spása. Keďže jej cisár nedokázal argumentovať, zhromaždil päťdesiatich filozofov
a usporiadal verejnú diskusiu, pričom sľúbil odmenu tomu, kto dievča prekoná v učenosti. Napriek
presvedčeniu, že samotná žena nemá v tomto zápase nijakú šancu, na záver zvíťazila. Zmiatla ich otázkou,
ako môžu dokázať, že to, čo povedali, je pravda. Dievča jasnými dôvodmi vyvrátilo nepravdivosť ich
výrokov, odhalilo zaostalosť pohanstva a dokazovala, že je len jeden pravý Boh. Pod vplyvom týchto
udalostí sa všetci päťdesiati vzdelanci stali kresťanmi.
Katarína bola vrhnutá do väznice, bičovaná, trápená hladom a smädom. Vo väzení priviedla ku
kresťanskej viere cisárovu manželku, ktorá ju tam prišla navštíviť, ale aj mnohých, ktorí s ňou prišli do
styku. Po mnohých mučeniach, z ktorých treba spomenúť najmä lámanie na kolese, ju sťali mečom.
Legendy hovoria o zázračnom prenesení jej tela na polostrov Sinaj, kde je podľa nej pomenovaná
hora a kláštor sv. Kataríny. Legenda môže vychádzať z historickej skutočnosti, že telo mučeníčky preniesli
(v 7. stor.?) mnísi, ktorí sa ho usilovali zachrániť pred mohamedánskymi Arabmi, ktorí okupovali severnú
Afriku.
Katarína je krásnym príkladom spojenia telesnej krásy, duševnej múdrosti a duchovnej hĺbky. Jej
sviatok slávime 24. novembra. Svätej Kataríne bolo v dejinách zasvätených množstvo chrámov a je
obľúbenou patrónkou v prostredí kresťanského Východu i Západu. Je patrónkou dievčat, panien a
manželiek; učiteľov, študentov a žiakov; teológov, filozofov a rečníkov; univerzít, knižníc a nemocníc a
všetkých povolaní majúcich do činenia s kolesom alebo nožom - napr. kolárov, hrnčiarov, mlynárov,
šičiek, kníhtlačiarov, obuvníkov.
Zdroj: M.Gajdoš, In: Slovo...

TERMINOLÓGIA (západ – východ)
Magnifikát – Zvelebovanie/Veličanije
Kostol – chrám/cerkov
Omša – sv. liturgia
Sviatosti – sv. tajomstvá/tajiny
Birmovanie - myropomazanie
Na označenie sviatkov používať názvy zodpovedajúce gréckokatolíckemu kalendáru!
Na označenie liturgických predmetov používať názvy zodpovedajúce Liturgikonu, Trebníku!

