
TÉMA:   "Miloserdija dveri" – "Brána milosrdenstva"

Vek: 11 – 15 rokov 

Vyučujúci: Mgr. Hellena Maníková

Kognitívny cieľ: Pomocou textov Svätého písma spoznať milosrdnú lásku Boha v živote Presvätej 

Bohorodičky. Predstaviť ikonu Bohorodičky – Brány milosrdenstva.

Afektívny cieľ: Na základe prečítaných úryvkov formovať postoje milosrdnej lásky voči blížnym. 

Uvedomiť si, že my najprv musíme milosrdenstvo zažiť, aby sme mohli byť milosrdnými a dávať 

ho iným. Prejaviť dôveru k milosrdnému Bohu a vďačnosť za Božie milosrdenstvo voči nám. 

Psychomotorický cieľ: Vykonať konkrétny skutok milosrdnej lásky voči spolužiakom, rodinným    

príslušníkom, neznámym ľuďom. 

Pomôcky: Sväté písmo, biblické texty, kartičky so súradnicami, ikonu "Miloserdija dveri" a ikonu 

Krista, logo, text modlitby a hymny na Rok milosrdenstva, čistý plagát, písacie potreby.  

Metódy: vyhľadávanie, porovnávanie, priraďovanie, diskusia, čítanie, rozbor, analýza biblických 

textov, počúvanie, spev.

Priebeh: 

Úvod: 
Svätý  Otec  František  ohlásil  mimoriadny  Rok  milosrdenstva,  ktorý  začal  na  sviatok

Nepoškvrneného počatia našej matky Márie, matky milosrdenstva. Jej príbeh prekvapení s Bohom

začal pri zvestovaní v Nazarete, kde nebol nik, iba ona. Vľúdnosť jej pohľadu nás sprevádza, aby

sme  všetci  mohli  znovu  objaviť  radosť  z Božej  nežnosti.  Nik  nespoznal  tak  ako  Mária  hĺbku

tajomstva  Boha,  ktorý  sa  stal  človekom.  Všetko  v jej  živote  bolo  stvárňované  prítomnosťou

milosrdenstva, ktoré sa stalo telom. 

2. MOTIVÁCIA – práca s obrazom a citátmi

Po  krátkom  úvode  a  modlitbe  k  Svätému  Duchu  učiteľ  sa  spýta,  kde  putovali  počas

mimoriadného roku milosrdenstva, krátko predstaví predstaví logo v roku milosrdenstva, zameria sa

viac na matku milosrdenstva. Rozdelí žiakov na menšie skupiny a rozdá  im nasledujúce citáty o

milosrdenstve. Z uvedených citátov o milosrdenstve vypíšu slová, ktoré sú synonymom k slovu

MILOSRDENSTVO. ( napr. láskavosť, vernosť, zhovievavosť, svätosť, spravodlivosť, poznanie,

pozornosť, záujem, zľutovanie, odpustenie, vykúpenie, nežnosť, uzdravenie, dobrota, obnova, život,

statočnosť,  čnosť,  útecha,  pokoj,  nádej,  citlivosť,  pozdvihnutie,  premena,  súcit,  pravda,

kresťanstvo...) 



3. EXPOZÍCIA – VÝKLAD 

Milosrdenstvo  – čo to vlastne je? Latinské slovo „misericordia" azda najlepšie vystihuje

jeho význam. Ak si rozdelíme toto slovo na dve časti dostaneme slová „miseria", ktoré by sme

mohli preložiť ako bolesť (utrpenie) a „cor" znamenajúce srdce (cit). Čiže slovo milosrdenstvo by

sme mohli do slovenčiny preložiť ako "cit pre utrpenie" či „bolesť srdca". 

Ponúkneme pohľad na milosrdenstvo očami kníh Starého zákona, v ktorých sa používajú

dva výrazy, medzi ktorými je ale jemný rozdiel. Prvým je slovo chesed. Dá sa preložiť rôznymi

výrazmi  – statočnosť,  vernosť,  nezaslúžené  dobrodenie,  náklonnosť,  priazeň,  či  blízkosť.

Druhé slovo, ktoré sa v reči Starého zákona používa na vyjadrenie milosrdenstva, je rachamim.

"Rechem" znamená doslova materské lono, preto na rozdiel od chesed (ktorý vystihujú skôr mužské

vlastnosti), rachamim svojím spôsobom označuje lásku materinskú. Z hlbokého a pôvodného

zväzku a spojenia matky s dieťaťom vzniká voči nemu zvláštny vzťah – jedinečná láska. A túto

lásku možno nazvať nezištnou, nezaslúženou a nadobúda rozličné prejavy napr. nežnosť, dobrota,

vľúdnosť, trpezlivosť či zhovievavosť – inými slovami – schopnosť preukázať milosrdenstvo

nie  raz,  ale  neustále...  Najväčšími  odborníčkami  na  bolesť  srdca  sú  naše  mamy,  no

najvýznamnejšou z nich je Mária – matka milosrdenstva.

Krátko predstavíme lóga v roku milosrdenstva:

Prvé logo: Ježiš Boha predstavuje ako OTCA, Pastiera, Priateľa, Záchrancu, Záhradníka, Lekára...

On je ten, ktorý čaká a prijíma ako v podobenstve o mártnotratnom synovi; ktorý sa stará, hľadá a

raduje sa, ktorý nás berie na svoje ramená ako v podobenstve o Dobrom

pastierovi;  ktorý  sa  ujíma  biedneho,  obväzuje  rany  a  berie  so  sebou,

odpúšťa, dáva nádej, pozýva k životu...Je dielom jezuitského pátra Marka

I. Rupnika – je akoby malou teologickou sumou na tému milosrdenstva.

Predstavuje Syna, ktorý má na svojich pleciach namiesto stratenej ovce

strateného človeka.  Ide tu o personifikáciu,  pripomínajúcu obraz veľmi

drahý prvotnej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá završuje

tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia.

Druhé logo: "Miloserdija dveri" – "Brána milosrdenstva

V  poľskom  meste  Jaroslav  sa  nachádza  ukrajinská  ikona  s  názvom

"Miloserdija  dveri"  –  "Brána  milosrdenstva".  Ikona  sa  považuje  za

zázračnú.  V  roku  2015  adventné  duchovné  cvičenia  pre  pápeža  dával

exercitátor  Raniero  Cantalanessa.  Na  záver  cvičení  podaroval  pápežovi

reprodukciu/kópiu ikony  „Dvere milosrdenstva“.  Pápež,  dozvediac sa o

tejto  ikone,  prosil,  aby originál  tejto  ikony bol  v  Ríme počas  otvorenia

Roku  milosrdenstva  2015.  Ide  o  typ  ikony  Bohorodičky  Hodigitrie.



Zobrazuje Bohorodičku, ukazujúcu na Krista, je bránou, ktorá otvára cestu k spáse. Mária je Bránou

milosrdenstva,  prostredníčkou  milosrdenstva:  „Požehnaná  Bohorodička,  otvor  nám  bránu

milosrdenstva...“/ „Milosredija dveri, otverzi mi Bohorodice Divo...“. „Mária je tou prvou spasenou

bezhraničným milosrdenstvom Otca ako prvotina spásy, ktorú chce Boh darovať každému mužovi a

každej  žene  v  Kristovi.  Preto  sa  Nepoškvrnená  stala  najvznešenejšou  ikonou  Božieho

milosrdenstva, ktorá zvíťazila nad hriechom...“ (Sv. Otec František) 

Je nám pripomienkou, že Boh je milosrdný, že sa môžeme v každej situácii,  akokoľvek ťažkej

spoľahnúť, že On príde: „Viem, že prídeš, Bože.“ 

Krátka história Ikony

Počiatky  uctievania  zázračnej  ikony brány milosrdenstva  siahajú  až  do  sedemnásteho  storočia.

"Mercy  dvere"  -  tento  staroveký  symbol,  ktorý  patrí  do  gréckej  katolíckej  cirkvi  a  dnes

nachadzajúci  sa  v  katedrále  Premenenia  v  Jarosłavove  /v  Przemysli/  v  Poľsku.  Ikona  vznikla

pravdepodobne pred rokom 1640 a hneď sa stala známa pre zázraky. V povojnovom období chrám

bol zničený, ale tento konkrétny kult, mariánsky duch známy svojimi milosťami, nikdy nezmizol.

Toto bolo evidentné modlitbami a obeťami, ktorými veriaci dôverovali zázračnej ikone. V tomto

období nastalo úsilie o korunovácii zázračnej ikony. V osemnástom storočí bol dvakrát obnovený

(prekreslený). V chráme bola založená tzv. Kniha zázrakov, v ktorých sa zaznamenávali prípady

mnohých milosti na jej príhovor. Pápež Ján Pavol II v roku 1996 rozhodol o korunovácii obrazu.

Pápežská omša s korunováciou ikony sa konala 18. augusta 1996. 



FIXÁCIA

Otázkami sa učiteľ pýta, čo si najviac zapamätali? 

Vysvetlia  loga  v  roku milosrdenstva.  Potom žiaci  predstavia  situácie  zo  života  Panny Márie  a

vypíšu, ako a kde žila milosrdenstvo Mária, a ako sa v jej živote prejavovali milosrdné skutky.

Pomôckou budú: Zvestovanie, Návšteva u Alžbety,  Dvanásťročný Ježiš v chráme, Svadba v Káne

Galilejskej, Ukrižovanie Ježiša,......

Krátko sa zamyslia, ako sa správala ako matka? Aké má asi vlastnosti? Čo sa od nej môžme naučiť?

Ako by ste konali na jej mieste? 

DIAGNOSTIKA

Učiteľ vedie rozhovor o tom, či poznájú niekoho vo svojom okolí, kto koná milosrdne, kto dokáže 

prejaviť milosrdenstvo? Na základe informácií jednotlivých skupín diskutujeme o tom, ako každý 

z nás môže byť milosrdný vo svojom okolí (v triede, rodine, farnosti).  

Výzvy milosrdenstva – skutky srdca 

Milosrdenstvo môžeme prejavovať v rovine duchovnej i telesnej. Ako ja, tak ako Mária, ukazujem

na Krista vo svojom živote? Ako môžem ja mať milosrdné srdce,  aby mohli  tí,  ktorých denne

stretnem prejsť cez bránu v mojom srdci? Žiaci dopíšu do srdca milosrdné skutky. /obr. 3/ Ako

pomôcka sú uvedené skutky telesného i duchovného milosrdenstva.   

Aj ja môžem ponúkať svedectvo milosrdenstva v dnešnom svete. To je úloha, ktorú máme, ako

kresťania ponúkať.

 

ZÁVER

Zhrnutie témy:.Vytvoriť plagát alebo prezentáciu o Božom milosrdenstve,  ktoré bude zhrnutím

témy. Pri jeho tvorbe využijeme všetko, čo sme na hodine používali (kartičky, citáty, obrazy, logo,



hymnu, modlitbu).  Učivo zároveň upevňujeme a opakujeme. Počas tvorby plagátu (prezentácie)

necháme  znieť  hymnu  SDM   v  roku  milosrdenstva:  https://www.youtube.com/watch?

v=NfxFe8KQZSA,  alebo pieseň o matke: https://www.youtube.com/watch?v=07W3LpxiOjI

Nakoniec rozdame žiakom staré  kocky (drevené,  plastové,  hracie,  zo  stavebnice,  akékoľvek...).

Spoločne si ich oblepia čistým papierom. Ak nemáte kocky, rozdáme im na papieri nakreslený plášť

kocky. Vyzveme ich, aby do jednotlivých stien kocky napísali tie vlastnosti, ktoré v predošlej časti

uviedli, že im chýbajú, prípadne majú v nich nedostatky. Každý si potom kocku vystrihne a zlepí

(pokiaľ nepoužívate oblepené kocky). Takto popísanú vyrobenú/poskladanú kocku si každý môže

zobrať domov. Pri ranných modlitbách ňou hodia a celý deň sa cvičia vo vlastnostiach, ktorá padne.

Modlitba: Pred ikonou Bohorodičky "Brána milosrdenstva"a zapálenou sviečkou sa môžeme 

pomodliť modlitbu vlastnými slovami vyjadrujúcu vďačnosť za každé milosrdenstvo, ktoré mám 

Boh preukazuje. Každý si môže vybrať jedno zo slov (synonym) milosrdenstva a vložiť ho do 

modlitby vďaky.

"Teraz je ten čas, keď sme pri Ježišovi tak blízko, ako bola Mária. S pohľadom upretým na teba, Ježišu, a na tvoju

milosrdnú tvár, môžeme zakusovať lásku Najsvätejšej Trojice. Od Otca si dostal poslanie zjaviť tajomstvo lásky. Ty si

Láska, Láska, nič iné ako Láska. Láska, ktorá sa dáva zadarmo. Tvoje vzťahy s ľuďmi, ktorí sa k tebe vinú, majú v sebe

čosi  jedinečné  a neopakovateľné.  Znamenia,  ktoré  konáš,  zvlášť  hriešnikom,  chudobným,  vylúčeným,  chorým

a trpiacim, sa dejú v mene milosrdenstva. Všetko v tebe hovorí o milosrdenstve. Ničomu, čo je v tebe, nechýba súcit. Zo

srdca  Najsvätejšej  Trojice,  z najhlbšieho  vnútra  Božieho  tajomstva,  vyviera,  a bez  ustania  prúdi,  veľká  rieka

milosrdenstva. Tento prameň sa nikdy nevyčerpá pre tých, ktorí sa k nemu priblížia. Zakaždým, keď to niekto z nás

potrebuje, môžeme k tebe pristúpiť, pretože tvoje milosrdenstvo je nekonečné. Taká nepreskúmateľná je hĺbka tajomstva,

ktoré v sebe uchovávaš, také nevyčerpateľné je bohatstvo, ktoré z teba pochádza.

Obr. 3 

https://www.youtube.com/watch?v=NfxFe8KQZSA
https://www.youtube.com/watch?v=NfxFe8KQZSA
https://www.youtube.com/watch?v=07W3LpxiOjI


Foto: vlastný zdroj z Jaroslavova /Krakov/


