
Škola: Základná škola s materskou školou Jakubany č. 151, 065 12  Jakubany 

Vyučujúci: PaedDr. Andrea Vaľková 

Ročník: 2. ročník (hlavne pre žiakov z rómskeho etnika) 

 

Názov učiva: Blahoslavený Zefirín Jiménez Malla 

  

Ciele:  

a) Kognitívny: Oboznámiť s postavou blahoslaveného Zefirína, na konkrétnom príklade 

opísať hlavné znaky a prejavy čestnosti, obety a lásky   

b) Afektívny: Vnímať potrebu človeka nasledovať pozitívny vzor 

c) Psychomotorický: Na základe hudobno-pohybovej hry pestovať kultivovaný prejav 

  

Metódy: rozhovor, rozprávanie, hudobno-pohybová hra, spev, riešenie úlohy, kreslenie 

  

Formy: kombinovaná 

  

Pomôcky: obraz blahoslaveného Zefirína, pracovný list, kresliace potreby, prípadne hudobný 

doprovod 

  

Časový rozsah:   

 

- ÚVOD ( 5 min.) 

Po úvodnej modlitbe učiteľ vyzve žiakov otázkami aby povedali ako sa najradšej hrajú. Žiaci 

rôzne odpovedajú, napr.  futbal, na speváčky, na mamičky... . Na základe odpovedí učiteľ 

moderuje rozhovor tak, aby ho upriamil na vzory, ktoré žiaci pri hre napodobňujú. Napr. pri 

futbale chcú chlapci strieľať góly ako Ronaldo, majú dres Messiho lebo je ich vzorom, hrajú 

sa na speváčku lebo ich obľúbená speváčka krásne spieva a tak ju v hre napodobňujú. Hrajú sa 

na mamičku lebo raz chcú byť mamky a napodobňujú starostlivosť o dieťatko.  

 

- PREDSTAVENIE UČIVA A VÝKLAD ( 15 min.) 

Učiteľ vyberie obraz bl. Zefirína (príloha č. 1) a pripne ho na tabuľu. Na základe uvedeného 

životopisu (príloha č. 2) vhodne, primerane veku a chápaniu žiakov, prerozpráva život bl. 

Zefeirína Jiméneza-Mallu s dôrazom, že bol Róm, jeden z nich. Pri rozprávaní zdôrazní jeho 

dobré ľudské vlastnosti, ktorými boli dobrota, poctivosť, slušnosť, čestnosť a obeta, ktoré sa 

u neho prejavovali a rástli na základe viery, modlitby a vernosti Bohu. Potom vyzve žiakov aby 



mu odpovedali na otázky, čo sa im na Zefirínovi páči, čo urobil dobré, aké mal dobré vlastnosti, 

aký bol a rozhovor i otázky kladie tak, aby v žiakoch vzbudil záujem podobať sa bl. Zefirínovi, 

a tak vzbudiť túžbu nasledovať pozitívne vzory. Na konci výkladu povie žiakom, že Zefirín sa 

chcel podobať Ježišovi, miloval ho a robil to, čo sa Jemu páči. Takýmto spôsobom môžeme 

budovať Božie kráľovstvo, Cirkev tu na zemi, môžeme byť veľmi dobrými pomocníkmi 

a priateľmi Ježiša, keď budeme podobne ako Zefirín budovať Cirkev. Vyzve žiakov aby sa na 

budovanie Cirkvi zahrali pomocou hudobno-pohybovej hry. 

Hra na stavbu domu (Cirkvi) –hudobno-pohybová hra (10 min)  

– hudba podľa nemeckej detskej piesne, uvedenej v Piesne, hry a riekanky detí predškolského 

veku 2. časť, s. 48, autor publikácie Ľubica Kopinová a kol, ISBN 80-10-00735-8, text upravila 

Andrea Vaľková 

Text: 

1, Kto chce Cirkev budovať, nech sa pridá k nám!   

    /: Modlitbu k modlitbe, múry budú hotové.:/ 

 

2, Kto chce Cirkev milovať, nech sa pridá k nám! 

   /: Skutky s láskou robené, okná budú hotové.:/ 

 

3, Kto chce v Cirkvi život mať, nech sa pridá k nám! 

   /: Sviatosti prijímať, strechu môžme dostavať.:/ 

 

4, Kto chce Cirkev zveľadiť, nech sa pridá k nám! 

   /: Úprimným priateľstvom, hotový je celý dom.:/ 



Pracovný list (10 min) 

Žiaci si posadajú do lavíc, vhodnou rozcvičkou si rozcvičia prsty pred prácou (napr. 

napodobňujú dážď, prípadne hru na klavíri alebo jednou z riekaniek na to určených a podľa 

pokynov vypracujú pracovný list (príloha č. 3). Učiteľ ich priebežne usmerňuje, vysvetľuje, 

pochváli. 

 

- ZHRNUTIE (5min) 

Na základe vypracovaného pracovného listu žiaci rozhovorom, ktorý vedie učiteľ, 

zopakujú a zhrnú učivo. 

  

Záver:    

Pred záverečnou modlitbou, ktorá môže byť formulovaná vlastnými slovami, prosbami žiakov 

aby ich Ježiš učil na príhovor bl. Zefirína jednotlivým čnostiam a dobrým vlastnostiam, učiteľ 

zadá domácu úlohu, ktorou bude na základe vypočutého životopisu bl. Zefirína sa snažiť 

budovať Cirkev práve napodobňovaním tých dobrých vlastností a čností, o ktoré sa snažil bl. 

Zefirín (zastať sa slabšieho, pomôcť tomu, kto to potrebuje, snažiť sa žiť a konať čestne, 

v pravde, pravidelne sa modliť a prichádzať do chrámu, pristupovať k sviatostiam ... ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

(prevzaté z https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-

lomnicka/foto?p_p_id=31&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&controlPanelCat

egory=portlet_31&_31_struts_action=%2Fimage_gallery_display%2Fview&_31_topLink=home&_31

_folderId=257420&_31_keywords=&_31_advancedSearch=false&_31_andOperator=true&_31_orde

rByCol=modifiedDate&_31_orderByType=asc&p_r_p_564233524_resetCur=false&_31_delta2=10) 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka/foto?p_p_id=31&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&controlPanelCategory=portlet_31&_31_struts_action=%2Fimage_gallery_display%2Fview&_31_topLink=home&_31_folderId=257420&_31_keywords=&_31_advancedSearch=false&_31_andOperator=true&_31_orderByCol=modifiedDate&_31_orderByType=asc&p_r_p_564233524_resetCur=false&_31_delta2=10
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka/foto?p_p_id=31&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&controlPanelCategory=portlet_31&_31_struts_action=%2Fimage_gallery_display%2Fview&_31_topLink=home&_31_folderId=257420&_31_keywords=&_31_advancedSearch=false&_31_andOperator=true&_31_orderByCol=modifiedDate&_31_orderByType=asc&p_r_p_564233524_resetCur=false&_31_delta2=10
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka/foto?p_p_id=31&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&controlPanelCategory=portlet_31&_31_struts_action=%2Fimage_gallery_display%2Fview&_31_topLink=home&_31_folderId=257420&_31_keywords=&_31_advancedSearch=false&_31_andOperator=true&_31_orderByCol=modifiedDate&_31_orderByType=asc&p_r_p_564233524_resetCur=false&_31_delta2=10
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka/foto?p_p_id=31&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&controlPanelCategory=portlet_31&_31_struts_action=%2Fimage_gallery_display%2Fview&_31_topLink=home&_31_folderId=257420&_31_keywords=&_31_advancedSearch=false&_31_andOperator=true&_31_orderByCol=modifiedDate&_31_orderByType=asc&p_r_p_564233524_resetCur=false&_31_delta2=10
https://www.mojakomunita.sk/web/farnost-lomnicka/foto?p_p_id=31&p_p_lifecycle=0&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&controlPanelCategory=portlet_31&_31_struts_action=%2Fimage_gallery_display%2Fview&_31_topLink=home&_31_folderId=257420&_31_keywords=&_31_advancedSearch=false&_31_andOperator=true&_31_orderByCol=modifiedDate&_31_orderByType=asc&p_r_p_564233524_resetCur=false&_31_delta2=10


Príloha č. 2  

(prebraté a upravené z https://www.zivotopisysvatych.sk/ceferino-gimenez-malla/) 

Zefirín Jiménez-Malla sa narodil roku 1861 v Katalánsku, ako príslušník španielskych 

kočovníckych Rómov, ktorí sami seba nazývajú Kale či Kalosi – kaľi, čo znamená čierny . Jeho 

detstvo sa podobalo detstvu väčšiny kočovníkov – chodil po žobraní, zberal lesné plody, 

slimákov, plietol prútené košíky a v zimných mesiacoch trpel chladom i hladom. (žiakom 

predstaviť, že predkovia Rómov žili kočovníckym spôsobom života). Rozprával rómskym 

jazykom, nenavštevoval žiadnu školu, takže nevedel čítať ani písať. Nevynikal hudobným 

nadaním, nevedel spievať ani hrať na hudobnom nástroji. To mu však neprekážalo milovať 

zábavy. Keď chlapec vyrástol, stal sa z neho tzv. tratante – obchodník s mulicami, koňmi 

a inými zvieratami. Zakúsil aj trpkosť väzenia. Sudca však po dvoch mesiacoch 

vyhlásil: „Zefirín nie je ani zlodej, ani klamár …“a uznal ho za nevinného. Keď ho prepustili, 

prešiel kolenačky s dvomi sviečkami v rukách viac ako kilometer z domu do katedrály, aby sa 

poďakoval Pánu Bohu. 

Ako osemnásťročný sa podľa obyčaje „oženil po cigánsky“ s Terezou Jiménez-Castro. 

Z kočovníckeho spôsobu života postupne upustili a postupne sa stali usadlíkmi. Jeho poctivé 

obchodovanie viacerí dosvedčili prísahou. Navštevoval chorých a starých súkmeňovcov v ich 

biednych obydliach, pomáhal im materiálne i duchovne, učil ich modliť sa, najmä ruženec. 

Čoskoro sa stal richtárom i „advokátom chudobných“ a neraz musel zmierovať rozhádané 

rómske rodiny. Vo svojom dome často prijímal žobrákov, dával im jesť a obliekal ich. 

Keďže manželstvo bolo aj po tridsiatich rokoch spolužitia bezdetné, roku 1910 si osvojili 

manželkinu neter Jozefínu (Pepitu), ktorú vychovávali ako vlastnú dcéru. Vrúcne ju milovali 

až rozmaznávali, ale pravidelne ju posielali do školy sestier sv. Vincenta, kde mal sídlo aj 

Spolok sv. Vincenta de Paul. Zefirín mal rád všetky deti. Obdarúval ich dobrotami, jednal 

s nimi láskavo a najchudobnejšie z nich podporoval. Privádzal ich do kostola sv. Ramona, 

rozprával im príbehy zo života Ježiša Krista, a poučoval ich o jeho dobrote a láske. Učil deti 

slušne sa správať, vážiť si prírodu a zvieratá. 

Zefirín sa rovnako usiloval o svoj duchovný rast a zaradenie do spoločnosti. 

Spolupracoval s poprednými občanmi mesta, dokonca si získal obľubu miestneho biskupa 

a kňazov. S Terezou sa napokon 9. januára 1912 zosobášil aj cirkevne. (Je možné, že v tomto 

čase prijal aj sviatosť zmierenia a Eucharistie a sviatosť myropomazania.) 

https://www.zivotopisysvatych.sk/ceferino-gimenez-malla/


Keď mu zomrela manželka, druhý raz sa neoženil a denne sa za svoju manželku 

modlieval ruženec. Neter Pepita sa vydala, ostala bývať v jeho dome a porodila päť detí. Zefirín 

k nim prechovával úprimnú lásku, obľúbil si najmä prvorodenú Máriu. Približne v tomto čase 

vstúpil do Spolku sv. Vincenta de Paul, kde sa intenzívnejšie a organizovane zameriavali na 

pomoc chudobným Rómom. Prehlboval aj svoj náboženský život a odovzdanosť Pánovi. 

Denne sa zúčastňoval na liturgii a prijímal Eucharistiu. Bol skutočne hlboko veriacim 

človekom i aktívnym členom katolíckych spolkov a ako ctiteľ Panny Márie, ruženec nosil vždy 

so sebou. Evanjelizačnú a charitatívnu prácu medzi Rómami považoval za svoju kresťanskú 

povinnosť. 

Ako 70-ročný už na obchodovanie nestačil. Uchýlil sa teda do sídla profesora Escudera, 

kde mal svoju izbu a žil ako člen rodiny. Predstavený rehole klaretánov inicioval vznik s 

poločenstva Eucharistické štvrtky, ktoré malo v Barbastre asi štyridsať členov-mužov z 

rôznych vrstiev obyvateľstva. (Klaretáni sú členmi rehole zasvätenej Nepoškvrnenému Srdcu 

Panny Márie, založenej španielskym biskupom sv. Antonom Mária Claretom.) Aj Zefirín ako 

člen tohto spoločenstva pravidelne navštevoval nočné poklony pre Najsv. Eucharistiou. Pán 

Ježiš ho napĺňal radosťou, pokojom a dobrotou. Rád si pri rôznych príležitostiach 

opakoval: „Nech je Boh za všetko pochválený …“ 

  Počas krvavej občianskej vojny (1936-1939) zahynulo v Španielsku pol milióna 

občanov. Najviac z nich tvorili kresťansky a národne orientovaní občania. Nastalo cielené 

prenasledovanie Cirkvi a opozície revolucionárov. Podľa dokumentov v oblasti, kde pôsobila 

ľavicová republikánska vláda, bolo zničených 22 000 kostolov, zavraždených 6 783 kňazov 

a rehoľníkov, 13 biskupov a tisíce veriacich kresťanov, ktorí sa neprestali verejne hlásiť 

ku svojej viere. 

Tieto represálie najviac postihli diecézu Barbastro, pretože cez ňu prebiehala línia bojov 

medzi pravicou a ľavicou. Navyše tu pôsobila neslávna skupina 1500 milicionárov 

z Barcelony. V diecéze zbúrali 8 kostolov a zničili 1735 oltárov, historické umelecké diela 

neoceniteľnej hodnoty. Vyvraždili 82 % duchovenstva vrátane miestneho biskupa a rehoľníkov 

(klaretánov, piaristov, benediktínov …) i stovky laikov (medzi nimi asi 20 členov spoločenstva 

Eucharistických štvrtkov). Podobné prenasledovanie sa uskutočnilo aj v diecéze Lérida, kde 

zavraždili 270 kňazov (z celkového počtu 410) na čele s biskupom. Vo Valencii mučenícku 

smrť podstúpilo 372 členov Katolíckej akcie a 327 kňazov. 



Dňa 25. júla 1936 Zefirín Jiménez-Malla uvidel, ako milicionári na ceste bijú mladého 

kňaza, a začal ho brániť. Vojaci ho podrobili osobnej prehliadke a keď u neho našli ruženec, 

zbili ho a odviedli do väznice zriadenej v kláštore klarisiek v Barbastre. Svedkovia o ňom 

vypovedali, že sa vo väzení správal pokojne a väčšinou bol pohrúžený do modlitby. Jeho neter 

Pepita ho denne navštevovala a všemožne sa usilovala pomôcť mu. Získala si priazeň jedného 

z anarchistov, ktorý bol ochotný starého Róma prepustiť, ale iba pod podmienkou, že sa nebude 

verejne modliť, vyznávať vieru a odloží ruženec. Zefirín mu za takúto „veľkodušnosť“ iba 

poďakoval. 

Po pätnástich dňoch väzenia, v noci z 8. na 9. augusta 1936, Zefirína spolu s ďalšími 

väzňami, medzi ktorými bol aj biskup Florentino Asensio Barroso,odviezli na nákladnom aute 

na miestny cintorín. Tam ich všetkých bezcitne zastrelili a hodili do spoločného hrobu. 

Posledným výkrikom Zefirína boli slová, ktoré predtým opakoval celou cestou: „Nech žije 

Kristus Kráľ!“ Bol najstarším z umučených laikov. Jeho telesné pozostatky sa, žiaľ, nenašli. 

Roku 1993 sa začal diecézny informačný proces blahorečenia. Pápež Ján Pavol 

II. beatifikoval Zefirína Jiméneza-Mallu 4. mája 1997 v Ríme na námestí sv. Petra spolu 

s inými španielskymi mučeníkmi a jeho sviatok ustanovil na 4. mája. (Životopis je uvedený 

v rozsiahlejšej forme preto, aby sa s týmto blahoslaveným oboznámil aj učiteľ a mohol podľa 

vlastného uváženia prerozprávať žiakom, ktorých bude chcieť s týmto blahoslaveným 

oboznámiť). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 – Pracovný list 

1, Vyfarbi domček podľa 

nasledujúcich pokynov: 

- múry predstavujú modlitbu, 

budú žltej farby, 

- okná predstavujú dobré 

skutky, urobené s láskou, 

budú oranžovej farby, 

- strecha predstavuje 

sviatosti, bude červenej 

farby, 

- dokresli komín a okolie 

domčeka (napr. plot, strom, 

kvety ...  )podľa vlastnej 

fantázie, to predstavuje 

priateľstvo ako hotový dom. 

 

 

2, Do šípok vpíš dobré vlastnosti, ktoré mal bl. Zefirín, obrázok vyfarbi a dokresli podľa 

vlastnej fantázie. 

 

                                                  

 


