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Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi 

 
 Svätí Cyril a Metod, vy ste boli misionármi našich predkov a zvestovali 
ste im Slovo evanjelia. Naučili ste ich uctievať Božiu Matku, milovať Cirkev 
a poslúchať Svätého Otca. Pre svoju vernosť Rímu a katolíckemu učeniu ste 
veľa trpeli. 
 Prosíme vás, orodujte za nás u Boha a vyprosujte nám milosť Ducha 
Svätého, aby obnovil naše zmýšľanie i skutky, žeby sme boli kresťanmi nie-
len podľa mena, ale aj životom. Pomáhajte nám v obnove Cirkvi na Slovensku, 
aby bola spoločenstvom pravej katolíckej viery, neochvejnej nádeje 
a opravdivej lásky. 
 Ochraňujte náš národ pred nesvornosťou a škriepkami, pred vplyvom 
bludov našej doby a pred všetkým, čo poškodzuje náš časný a ohrozuje več-
ný život. 
 Ako kedysi ste viedli náš ľud k láske ku Kristovi, k úcte voči Panne 
Márii a k prítulnosti k pápežovi, tak teraz z neba nás duchovne veďte 
k týmto bezpečným oporám našej katolíckej viery. Amen. 

 (Inštrukcia diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku  
pre slávenie Jubilejného roku a Roku Viery str. 77)
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ÚVODNÍK 
  

Posledný augustový deň tohto roku sme už 
tradične začali školský a katechetický rok slá-
vením Veni Sancte spolu s diecéznym bisku-
pom Mons. Štefanom Sečkom. Veni Sancte 
a celodiecézny katechetický deň sa konal na 
záver týždňa, počas ktorého ste už prichádzali 
do školy a pripravovali sa na začiatok školské-
ho roka. Ako to zaznelo i v úvode sv. omše 
v Ružomberku, okrem toho, že mnohé už bolo 
pripravené, úväzky, rozvrhy, triednictvo a iné 
školské záležitosti, predsa o čosi sme ešte prišli 
prosiť Pána. O dary Ducha Svätého, o pomoc 
pri vydávaní svedectva a šírení evanjelia medzi 
deťmi a mladými.   

Školský rok, ktorý je pred nami je pozna-
čený dvomi dôležitými udalosťami. Od júlovej 
slávnosti sv. Cyrila a Metoda sme začali Veľké 
jubileum príchodu našich vierozvestov a tento 
rok bol otvorený čítaním pastierskeho listu 
našich biskupov. Okrem toho Svätý Otec Be-
nedikt XVI. apoštolským listom Porta fidei 
z 11. októbra 2011 vyhlásil Rok viery, ktorý 
začne 11. októbra 2012, teda presne v deň 50. 
výročia začiatku Druhého vatikánskeho konci-
lu a bude prebiehať do slávnosti Krista Kráľa 
24. novembra 2013. Príchod vierozvestov aj 
Druhý vatikánsky koncil výrazne poznačili 
tvár Cirkvi. Tieto udalosti nás pozývajú nielen 
k jednorazovému povšimnutiu, ale k celoročnej 
aktivite. Každému z nás môžu prispieť 
k osobnému rastu vďaka osobnému záujmu 
a aktivite, zároveň nás zaväzujú pomôcť i tým, 
ktorí sú nám zverení, dať im podnety 
a inšpirovať ich k prežívaniu týchto udalostí. 
Kongregácia pre náuku viery pripomína pred 
začiatkom slávenia Roku viery, že Ježiš Kris-
tus svojou láskou priťahuje k sebe ľudí všet-

kých generácií: v každom čase zvoláva Cirkev 
a zakaždým znova jej zveruje hlásanie evanje-
lia. Preto je i dnes nevyhnutné presvedčivejšie 
cirkevné úsilie o novú evanjelizáciu, aby sa 
znovu odhalila radosť z viery a nadšenie pri 
odovzdávaní viery.“  

V nasledujúcom roku nech je pre nás dôle-
žitým prameňom Katechizmus katolíckej cir-
kvi, veď on zahŕňa bohatstvo učenia našej 
Cirkvi a je autentickým ovocím Druhého vati-
kánskeho koncilu. Katechizmus obsahuje „veci 
nové i staré“ (porov. Mt 13,52), lebo viera je 
stále tá istá a pritom je prameňom vždy nových 
svetiel. Zvláštnou skupinou záujmu môžu byť 
skupiny birmovancov, ktorí sa v Roku viery 
budú pripravovať a príjmu sviatosť kresťanskej 
dospelosti.  

V duchu slávených udalostí budú nasme-
rované a pripravené i aktivity, podujatia a ma-
teriály Diecézneho katechetického úradu. 
Vďačne prijmeme každú dobrú radu, aktivitu, 
o ktorú sa budete ochotní podeliť s ostatnými.  

Rok viery môže veriacim napomôcť k no-
vému obráteniu a znovuobjaveniu daru viery, 
aby sa všetci členovia Cirkvi vydávali radostné 
a presvedčivé svedectvo o zmŕtvychvstalom 
Pánovi v dnešnom svete a boli schopní ukázať 
„dvere viery“ mnohým hľadajúcim. Cez tieto 
dvere človek môže zamerať svoj pohľad na 
Ježiša Krista neustále prítomného medzi nami 
„až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). (porov. 
Kongregácia pre náuku viery:  Nóta s pasto-
račnými usmerneniami na Rok viery). 

Nech je teda rokom rozvíjania Božích da-
rov, upevnenia daru viery a dedičstva otcov. 

 

Viktor Pardeľ, riaditeľ DKÚ 
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INFO 
 
 Kontinuálne vzdelávanie učiteľov náboženstva 
Od septembra 2012 sme plánovali otvoriť ďalší ročník kontinuálneho vzdelávania. Pre nízky počet 
záujemcov v súčasnosti neotvárame nový ročník vzdelávania. V prípade naplnenia počtu pre jednu 
skupinu otvoríme vzdelávanie v priebehu školského roka. 
 
 Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2012/2013  
Upozorňujeme Vás na nové POP. Z aktuálnych bodov vyberáme tie, ktoré sa týkajú priamo vyučova-
nia predmetu náboženstvo. Kompletné ich nájdete na:  
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/POP/POP_2012-2013.pdf 
 
1.6.6. Náboženská výchova/etická výchova 
1. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova 
alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia 
zákonného zástupcu žiaka. Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 
15. júna zriaďovateľovi školy. 
2. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výcho-
va na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. Žiaci, ktorí navštevujú náboženskú výcho-
vu, si môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet a opačne. 
3. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno 
spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak 
počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, 
možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. 
4. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie nábo-
ženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spo-
ločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, etickej výchovy alebo     v čase po ukon-
čení vyučovania ostatných predmetov. 
 
 Biblická olympiáda – prihlasovanie 
V školskom roku 2012/13 predmetom súťaže budú tri vybrané knihy Svätého písma: Kniha Rút, Prvá 
kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Propozície sú uverejnené na našej webovej stránke 
http://www.dkuspis.sk/index.php?page=2&cat=6&sub=1&art=20120723134030, budú zaslané na e-mailové adresy 
učiteľov, farských úradov a škôl. Prosíme, aby ste dodržali termín prihlasovania – do 30.11.2012. 
 
 Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže 
V školskom roku 2012-13 bude sa realizovať výtvarná súťaž, ktorá má dlhodobú tradíciu. Propozície 
sú uverejnené na našej webovej stránke, 
http://www.dkuspis.sk/index.php?page=2&cat=6&sub=2&art=20120723141410, budú zaslané na e-mailové adresy 
učiteľov, farských úradov a škôl. Prosíme, aby ste dodržali podmienky súťaže uvedené v propozíciách 
a za každú kategóriu zasielali iba práce umiestnené na 1.,2. a 3. mieste.  
 
 Pracovné zošity 
K 1. septembru 2012 neboli vytlačené pracovné zošity k predmetu náboženstvo z finančných dôvodov. 
V súčasnosti sú do tlače zadané ročníky prvého stupňa, ktoré by mali byť vytlačené koncom septem-
bra a postupne distribuované na školy, ktoré zaslali objednávku na šk. rok 2012/13. Tlač 
a financovanie pracovných zošitov pre 2.  a 3. stupeň je v štádiu rokovania.  
 
 Metodické dní a semináre v šk. roku 2012/13 september - december 
V mesiaci október 2012 plánujeme metodické dni v piatich regiónoch našej diecézy. Seminár pre za-
čínajúcich učiteľov sa uskutoční v mesiaci september a november. V mesiaci november sa uskutoční 
seminár zameraný na exegézu kníh tohtoročnej biblickej olympiády a seminár pre učiteľov nábožen-
stva v materských školách. 
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SV. CYRIL A METOD – VZORY NOVEJ EVANJELIZÁCIE 
 
 Slávnosťou sv. Cyrila a Metoda (05.07.2012) sa začal v Katolíckej cirkvi na Sloven-
sku Jubilejný rok zasvätený solúnskym vierozvestom. V nedeľu 1. júla 2012 bol z tejto príle-
žitosti čítaný pastiersky list. Slávenie 1150. výročia od príchodu sv. Cyrila a Metoda sa ukon-
čí 31. decembra 2013.  
 Na Veni Sancte v Ružomberku pri spoločnom slávení liturgie sme počuli z úst otca 
biskupa Mons. Štefana Sečku výzvu k novej evanjelizácii. Aj keď sa dnes dosť diskutuje 
o metódach „novej evanjelizácie“, môžeme konštatovať, že návod už do istej miery poznáme. 
V 9. storočí nám ho predstavili sv. Cyril a Metod.  
 Pred viac než dvadsiatimi piatimi rokmi, 2. júla 1985, vydal Ján Pavol II. svoju 
v poradí štvrtú encykliku pod názvom Slovarum apostoli. Venoval ju misionárskej činnosti 
bratov zo Solúna. Aj keď bola napísaná za iných historických okolností a pápež v nej vyjadril 
Bohu prosbu za oslobodenie slovanských národov spod totalitného režimu, je táto encyklika 
aktuálna aj dnes. V kontexte prebiehajúceho Roka sv. Cyrila a Metoda, blížiaceho sa Roka 
viery a nadchádzajúcej synody o novej evanjelizácii (07. - 28. 10. 2012) možno na jej posol-
stvo pozerať z celkom nového uhla pohľadu.  
 V nasledujúcich piatich bodoch nám blahoslavený pápež Ján Pavol II. ponúka príklad 
evanjelizačnej činnosti solúnskych bratov, ktorí napriek stáročnému odstupu nestráca na aktu-
álnosti.  
 

1. Príprava  
 
Solúnski bratia boli vysoko kvalifikovaní na prácu, pre ktorú boli vybraní. Okrem toho boli aj 
pevne zakorenení vo viere, ktorej sa nespreneverili ani v čase fyzických a psychických útrap, 
kedy museli (najmä sv. Metod) dokazovať ortodoxnosť svojej náuky, odolnosť početným 
osočovaniam a osobným poníženiam. Ak by chcel kresťan dnešných čias evanjelizovať bez 
duchovnej prípravy, odovzdal by „vieru bez skutkov“, ktorá by bola nielenže mŕtva, ale ani 
jej samotné odovzdávanie by neprinieslo nijaké ovocie.  
 

2. Odhodlanie 
 
Konštantín a Metod flexibilne reagovali na výzvu ohlasovať evanjelium. Pomerne rýchlo 
zmobilizovali svoje sily a vykročili v podstate do neznáma. Aj od nás, kresťanov 21. storočia 
sa očakáva, že budeme pohotovo odpovedať na podnety prichádzajúce zo spoločnosti. Váhať 
znamená plytvať časom, ale aj vopred strácať tých, ktorým možno ukázať cestu do Božieho 
kráľovstva 
 

3. Adaptácia 
 
„Evanjelium neochudobňuje a neuháša to, čo každý človek, kmeň, národ a kultúra v priebehu 
svojich dejín uznávajú a uskutočňujú ako dobro, pravdu a krásu. Skôr podnecuje do prispôso-
benia a rozvíjania všetkých týchto hodnôt, aby sa podľa nich veľkodušne a radostne žilo... 
(Slavorum apostoli, čl. 18). Apoštoli Slovanov, hoci pochádzali z iného kultúrneho a politic-
kého prostredia, vedeli sa prispôsobiť adresátom svojho posolstva. Posolstvo viery dokázali 
odovzdať tak, že zapadlo do domácich mentálnych vzorcov. A to bez toho, že by stratilo na 
svojej autentickosti. V súčasnosti sa často zdá, že je potrebné vymýšľať atraktívne a pútavé 

ODBORNÝ PORADCA 
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formy, ako odovzdať evanjelium ľudom, ktorí sa k nemu stavajú rezervovane, alebo 
s odstupom. Chceme ponúkať „evanjelium s ľudskou tvárou“. Zabúdame pri tom, že ono už 
svoju ľudskú tvár má. Je ňou tvár Ježiša Krista. 
 

4. Osobné svedectvo 
 
Blahoslavený pápež Ján Pavol II. napísal o sv. Cyrilovi a sv. Metodovi: „Ich ideálom bolo 
spojiť veriacich v Kristovi“ (Slavorum apostoli, čl. 13). Ak chceli spájať, museli pracovať tak, 
aby ich život zodpovedal tomu, v mene koho chceli spájať. Nesmelo to byť iba teoretizovanie, 
musel to byť život viery. Aj pre sv. Cyrila a sv. Metoda boli knižné diela, ktoré Slovanom 
priniesli, iba prostriedkom. Presvedčivosť ich úsilia spočívala v osobnom svedectve, ktorý 
podávali.  
 

5. Vernosť  
 
Pre sv. Cyrila a sv. Metoda išlo o dvojitú vernosť: vernosť Kristovi a jeho cirkvi, reprezento-
vanej osobami pápežov. Často museli vysvetľovať, objasňovať, že obvinenia proti nim vzná-
šané sú obyčajnými intrigami. Intrigovanie ich neodradilo od dôvery prechovávania k Rímu. 
Dvaja bratia dokázali zachovať vernosť v čase, kedy nielenže nebolo možné hovoriť 
o plynulom toku správ, ale kedy informáciám trvalo celé týždne, kým sa presunuli z jedného 
konca Európy na druhý. Dnes, v časoch „informačnej spoločnosti“, by malo byť udržanie 
vernosti o to jednoduchším. 
 
V závere svojej encykliky pápež prosí Boha za slovanské národy týmito slovami: „Kiežby 
mohli podľa svojho vlastného svedomia nasledovať tvoj hlas po cestách, ktoré boli po prvý 
raz vyznačené pred  tisícsto rokmi. Kiežby sa nikto nedomnieval, že ich príslušnosť ku krá-
ľovstvu tvojho Syna je v rozpore s dobrom ich pozemskej vlasti. Kiežby ti mohli vzdávať 
náležitú chválu v súkromnom i verejnom živote.“ 

Upravil: Marián Majzel, metodik 
Použitá literatúra: Encyklika Jána Pavla II., Slavorum apostoli 

www.svetkrestanstva.sk; www.kbs.sk 

 

 
V Jubilejnom roku sv. Cyrila a Metoda ponúkame rôzne námety na prácu so žiakmi, ktorej cieľom 
je prehĺbenie úcty k sv. Cyrilovi a Metodovi.  
  
KVÍZ 
Zakrúžkuj správnu odpoveď. 
 
1. Mená svätých mužov, ktorí stáli na začiatku našich slovanských kresťanských dejín sú 
    a/ Cyril a Konštantín  
    b/ Cyril a Metod 
    c/ Metod a Michal 
 
2. Títo dvaja učenci prišli na Veľkú Moravu   
    a/ z gréckeho Solúna 
    b/ z talianského Ríma 
    c/ zo Svätej Zeme 
 

AKO AKTIVIZOVAŤ 
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3. Okrem toho, že boli kňazmi boli aj 
    a/ rodnými bratmi 
    b/ bratranci 
    c/ boli dvojčatá 
 
4. Na naše územie prišli, aby 
    a/ spoznali našu krajinu a napísali o nej knihu 
    b/ šírili vieru a ohlasovali Evanjelium 
    c/ zistili, či sú tu ľudia, ktorí veria jedného Boha 
 
5. Ich prínos bol aj v tom, že 
    a/ zostavili periodickú tabuľku  prvkov 
    b/ vytvorili prvé písmo 
    c/ vytvorili násobilku 
   
6. Keďže ich misia má veľký význam  aj dnes, Svätý Otec Ján Pavol II. ich spolu so sv. Benedik-

tom vyhlásil 
    a/ za apoštolov národov 
    b/ za spolupatrónov Európy 
    c/ za čestných občanov štátu Vatikán 
 
7. Písmo, ktoré vytvoril sv. Cyril pre našich slovanských predkov sa volá 
    a/ klinové 
    b/ cyrilika 
    c/ hlaholika 
 
8. Svätí mužovia k našim predkom prišli na pozvanie 
    a/  kniežaťa  Svätopluka 
    b/  kniežaťa  Koceľa 
    c/  kniežaťa  Rastislava 
 
9. Franským kňazom Slovania nerozumeli, ale solúnskym bratom áno, lebo bohoslužby 
    slávili  
    a/ v reči ľudu 
    b/ v latinčine 
    c/ v gréčtine 
 
10. Pápež Hadrián vymenoval za misijného biskupa a pápežského legáta 
      a/ sv. Cyrila 
      b/ sv. Metoda 
      c/ sv. Gorazda 
 
11. Svätí bratia prišli na územie našich predkov v roku  
      a/ 836 
      b/ 638 
      c/ 863  
 
12. Keď bratia prišli na Veľkú Moravu, domáci obyvatelia  
      a/ boli prekvapení a nedôverčiví 
      b/ boli sklamaní, lebo očakávali niekoho iného 
      c/ boli potešení, vyšli im v ústrety a prijali ich s najväčšími poctami 
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13. Účinkovanie arcibiskupa Metoda sťažoval panovník, ktorý ho nemal rád a bol proti  
       používaniu slovienčiny  pri bohoslužbách. Volal sa 
      a/ Svätopluk 
      b/ Mojmír 
      c/ Bystrík 
 
14. Sv. Metod preložil do slovienčiny  
      a/ iba Sväté písmo 
      b/ Sväté písmo a rozprávky pre deti 
      c/ Sväté písmo, učebnice a civilný zákonník 
 
15. Hlavným prostriedkom ich apoštolátu bol 
      a/ rozhovor s ľuďmi 
      b/ slovienska bohoslužba 
      c/ sobotné čítanie Biblie 
  
16. Sv. Cyril zomrel  v roku 869 pomerne mladý, mal iba 
      a/ 42 rokov 
      b/ 24 rokov 
      c/ 33 rokov 
 
17. Sv. Metod zomrel, keď mal 70 rokov. Bolo to v roku 
      a/ 858 
      b/ 885 
      c/ 852 
 
18. Po Metodovej smrti  boli všetci jeho žiaci spolu s Gorazdom, ktorí sa stal arcibiskupom  
      a/ vyhnaní z Veľkej Moravy 
      b/ povýšení a ocenení 
      c/ oslavovaní a uctievaní 
 
19. Pamiatku svätých bratov obidvoch naraz slávime 
      a/ 1. februára 
      b/ 6. apríla 
      c/ 5. júla 

Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 
 
HODINA PRAVDY 
Svoju odpoveď „áno“ alebo „nie“ označ krížikom v príslušnom stĺpci. 

 
otázka Text Áno Nie 

1. Je pravda, že Metod mal krstné meno Michal?             
     2. Je pravda, že meno Cyril je aj jeho krstným menom?    

3. Je pravda, že otec týchto svätcov sa volal Lev?    
4. Je pravda, že o matke svätcov nemáme informácie?    
5. Je pravda, že nemali ďalších súrodencov?    
6. Je pravda, že poznali reč našich  predkov?    
7. Je pravda, že Svätopluk nemal rád Metoda?    
8. Je pravda, že pochádzali z Ríma?    
9. Je pravda, že Cyril bol najstarší a bol civilný úradník?    

     10. Je pravda, že Metod bol najstarší a bol civilný úradník?     
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Správne riešenie: 
otázka Text Áno Nie 

1. Je pravda, že Metod mal krstné meno Michal?           x  
     2. Je pravda, že meno Cyril je aj jeho krstným menom?   x 

3. Je pravda, že otec týchto svätcov sa volal Lev?  x  
4. Je pravda, že o matke svätcov nemáme informácie?  x  
5. Je pravda, že nemali ďalších súrodencov?  x 
6. Je pravda, že poznali reč našich  predkov?  x  
7. Je pravda, že Svätopluk nemal rád Metoda? x  
8. Je pravda, že pochádzali z Ríma?   x 
9. Je pravda, že Cyril bol najstarší a bol civilný úradník?   x 

     10. Je pravda, že Metod bol najstarší a bol civilný úradník?    x  
 

Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 
 

POJMOVÝ RAD 
Prečiarkni pojem, ktorý logicky nepatrí do skupiny pojmov. 
 
a/ Cyril, Konštantín, Michal, Samuel, Metod 
b/ Svätopluk, Koceľ, Rastislav, Klimčák 
c/ ústava, bohoslužobné knihy, Sväté písmo, civilný zákonník, učebnice 
d/ Solún, Veľká Morava, Rím, Nitra, Spišská Kapitula 
e/ gréčtina, latinčina, slovienčina, angličtina,  hebrejčina 
f/ vierozvestci, misionári, kňazi, svätci, obchodníci, rodní bratia 
 
Správne riešenie: 
a/ Cyril, Konštantín, Michal, Samuel, Metod 
b/ Svätopluk, Koceľ, Rastislav, Klimčák 
c/ ústava, bohoslužobné knihy, Sväté písmo, civilný zákonník, učebnice 
d/ Solún, Veľká Morava, Rím, Nitra, Spišská Kapitula 
e/ gréčtina, latinčina, slovienčina, angličtina, hebrejčina 
f/ vierozvestci, misionári, kňazi, svätci, obchodníci, rodní bratia 

Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 
 
SPRÁVNA ODPOVEĎ 
Nájdi súvislosť sv. Cyrila a sv. Metoda s nižšie uvedenými osobnosťami. 
 
1.  -  s byzantským cisárom Michalom III. v Carihrade? 
(Michal III. poslal Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu) 

 
 2.  -  s veľkomoravským kniežaťom Rastislavom? 
(Rastislav po porade so svojimi kniežatami požiadal Michala III. o učiteľa, ktorý by v reči 
ľudu vyučoval kresťanskú vieru. Na jeho požiadanie prišli Cyril a Metod na Veľkú Moravu) 
 
3.  -  so sv. Otcom Jánom Pavlom II. ? 
(Svätý Otec Ján Pavol II. dňa 31. decembra 1980 vyhlásil sv. Cyrila a Metoda za spolupatró-
nov Európy) 
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4.  -  so sv. Editou Steinovou? 
(Sv. Cyril a Metod sú spolupatrónmi Európy spolu s sv. Editou Steinovou) 
5.  -  so Slovenskom, so Slovákmi aj s každým jedným z nás? 
(Slovania sú naši predkovia, ich misia priniesla dar viery aj nám. Od 9. stor. ich zásluhou  
patríme medzi civilizované a kultúrne národy. Moja viera ma základ a korene vo viere, v misii 
Cyrila a Metoda, im vďačíme za ňu, za jazyk a reč.) 
 
6.  -  s trojjazyčníkmi ? 
(Trojjazyčný blud zastavali niektorí kňazi. Spočíval v ich názore, že bohoslužbu možno sláviť 
iba v gréckom, latinskom a hebrejskom jazyku. Sv. Cyril musel obhajovať vytvorenie nového 
písma a slávenie bohoslužby v slovienskom jazyku pred biskupmi a kňazmi v Benátkach. Sv. 
Cyril a Metod dosiahli u pápeža Hadriána II. Cyril a Metod požehnanie liturgických kníh 
a dovolenie používať sloviensky jazyk pri bohoslužbách.) 
 
7.  -  s Koceľom, panonským kniežaťom? 
(Na ceste do Ríma sa zastavili u Koceľa, prijal ich s veľkými poctami, podporil, ich a dal im 
50 mužov, aby ich pripravili na kňazstvo.) 
 
8.  -  s franskými kňazmi, s ktorými sympatizoval biskup Viching? 
(Franskí kňazi pôsobili na Veľkej Morave pred príchodom sv. Cyrila a Metoda, neboli radi 
a nepodporovali misiu sv. Cyrila a Metoda, nechceli, aby na Veľkej Morave slávili sv. Cyril 
a Metod  bohoslužby v slovienskej reči.) 
 
9.  -  so sv. Gorazdom? 
(Sv. Gorazd bol Metodovým žiakom, pochádzal z pôvodného obyvateľstva, Metod ho vysvä-
til za biskupa a a po jeho smrti sa stal prvým slovanským arcibiskupom.) 
 
10. -  s našim novodobým štátom ? 
(Misia sv. Cyrila a Metoda  - viera, písmo,  reč,  preklady prvých kníh SP a organizovanie  
verejného života bolo základom pri vzniku našej štátnosti, vykonané dielo svätých bratov po-
važujeme za dedičstvo otcov. Na týchto kresťanských základoch je postavená aj ústava našej 
republiky – presnejšie preambula v ktorej sa  hovorí o kresťanských koreňoch.) 
 

Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 
   
PREŠMYČKY 
V uvedených prešmyčkách nájdi správne slová  - mená, ktoré súvisia s udalosťami v 9. storočí.  
       Správne riešenie: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

slavrasti  
lyric  
razdog  
dinekteb  
dotem  
aklev ravamo  
sväplukto  
ingvich  
pežpa anhádri  
ceľko  

slavrasti Rastislav 
lyric Cyril 
razdog Gorazd 
dinekteb Benedikt 
dotem Metod 
aklev ravamo Veľká Morava 
sväplukto Svätopluk 
ingvich Viching 
pežpa anhádri pápež Hadrián 
ceľko Koceľ 
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TAJNIČKA 
V 9. storočí sa v Cirkvi na slávenie liturgie používali tri liturgické jazyky. Zásluhou Solún-
skych bratov sa na našom území slávila liturgia v reči ľudu. 
Vylúšti tajničku a doplň  chýbajúce slovo: 
Pápež Hadrián  dovolil sláviť na Veľkej Morave   ................................  liturgiu. 
 

1. Veta sa skladá zo .... 
2. Slová sa skladajú zo .... 
3. Cyril a Metod Slovanom vytvorili .... 
4. Dôležitejšie pre nich bolo šíriť .... 
5. Cyril a Metod boli predsa .... 
6. Prvým arcibiskupom Veľkej Moravy bol .... 
7. Na územie našich predkov prišli zo .... 
8. Prišli na pozvanie Rastislava, ale prišli aj s veľkou .... 
9. Bratia Cyril a Metod boli aj Kristovými .... 
10. Ľudia ich milovali a oni pracovali  .... 

 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
        
Správne riešenie: 
    S L O V        
   S L A B Í K       
P Í S M O           
    V I E R U       
   V I E R O Z V E  S T C I 
   M E T O D        
S O L Ú N A          
  L Á S K O U        
    K Ň A Z M I      
    U S I L O V N E    
 

Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 
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OKIENKA PRAVDY  
Zelenou farbou zvýrazni okienka, ktoré hovoria pravdu o sv. Cyrilovi. 
 

 
 
 
Správne riešenie: 

 
Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 

 Sv. Cyril 
Narodil sa v r 827 

Zomrel v r. 869 

Bol filozof 

Zastaval úrad tajomníka 
carihradského patriarchu  

Vytvoril písmo 
hlaholiku 

Jeho kniha sa  
volala cyrilika 

Pochádzal zo Solúna 

Je spolupatrónom Európy 

Bol sudcom 

Zomrel v r. 885 

Zomrel v r. 815 

Putoval do Ríma 

Slovania ho neprijali 

Zúčastnil sa na misii  
k Chazarom  

Na Moravu 
prišiel sám 

Študoval na cisár-
skej škole 

Otec – vysoký vo-
jenský dôstojník 

Mal 5 súrodencov 

Mal iba 1 brata Otec bol učiteľ 

Žil v kláštore 
na Olympe 

Miloval Boha 
Šíril vieru slovom 
i životom 

Krstné meno Konštantín 

Krstné meno Michal 

 Sv. Cyril 
Narodil sa v r 827 

Zomrel v r. 869 

Bol filozof 

Zastaval úrad tajomníka 
carihradského patriarchu  

Vytvoril písmo 
hlaholiku 

Jeho kniha sa  
volala cyrilika 

Pochádzal zo Solúna 

Je spolupatrónom Európy 

Bol sudcom 

Zomrel v r. 885 

Zomrel v r. 815 

Putoval do Ríma 

Slovania ho neprijali 

Zúčastnil sa  na misii 
k Chazarom  

Na Moravu 
prišiel sám 

Študoval na cisár-
skej škole 

Otec – vysoký vo-
jenský dôstojník 

Mal 5 súrodencov 

Mal iba 1 brata Otec bol učiteľ 

Žil v kláštore 
na Olympe 

Miloval Boha 
Šíril vieru slovom 
i životom 

Krstné meno Konštantín 

Krstné meno Michal 
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PRÁCA S TEXTOM 
Prečítaj úryvok o smrti sv. Metoda. V texte podčiarkni správne odpovede na nižšie uvedené 
otázky. 
 
A keď sa v Kvetnú nedeľu zhromaždil všetok ľud, (sv. Metod) hoci veľmi zoslabnutý, vošiel 
do chrámu, požehnal cisára i knieža, duchovenstvo i všetok ľud. A riekol: „Strežte ma, deti, 
do tretieho dňa!“ Ako sa i stalo. Keď svital tretí deň, povedal naposledy: „Do tvojich rúk, 
Pane, porúčam svojho ducha!“ A na rukách kňazov dokonal šiesteho dňa mesiaca apríla, 
v tretej indikcii, roku  6393 od stvorenia sveta. 
A len čo ho jeho učeníci opatrili a vzdali mu dôstojné pocty, vykonali cirkevnú službu po la-
tinsky, grécky a po sloviensky  a uložili ho v katedrálnom chráme. 
 

1. V aký deň vošiel sv. Metod naposledy do chrámu? 
2. Čo urobil v chráme, hoci bol veľmi zoslabnutý? 
3. Jeho posledné slová boli zhodné s poslednými slovami Pána Ježiša. Ktoré  slová to 
       boli? 
4. Pred tým, než ho uložili v katedrálnom chráme, vzdali mu dôstojné pocty a vykonali 
      cirkevnú službu. A akom jazyku?  
 

Správne riešenie: 
A keď sa v Kvetnú nedeľu zhromaždil všetok ľud, hoci veľmi zoslabnutý, vošiel do chrámu, 
požehnal cisára i knieža, duchovenstvo i všetok ľud. A riekol: „Strežte ma, deti, do tretieho 
dňa!“ Ako sa i stalo. Keď svital tretí deň, povedal naposledy: „Do tvojich rúk, Pane, porúčam 
svojho ducha!“ A na rukách kňazov dokonal šiesteho dňa mesiaca apríla, v tretej indikcii, 
roku  6393 od stvorenia sveta. 
A len čo ho jeho učeníci opatrili a vzdali mu dôstojné pocty, vykonali cirkevnú službu po la-
tinsky, grécky a po sloviensky  a uložili ho v katedrálnom chráme. 
 

Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 
podľa knihy Štefana Vragaša: Život Konštantína Cyrila a Život Metoda, Martin 1991 

 
DOPLŇOVAČKA 
 
Z nižšie uvedených slovies  vyber a správne doplň text modlitby sv. Cyrila pre smrťou. 
(ukry, zachovaj, zveľaď, vypočuj, Zachráň, znič, urob, odovzdávam, spoj, vry)     
 
A keď sa priblížila hodina, aby prijal pokoj a presídlil sa do večných príbytkov, pozdvihol 
svoje ruky k Bohu a modlil sa so slzami, hovoriac: 
„Pane, Bože môj, .................  moje modlitby a ....................  verné ti stádo, nad ktorým si 
ustanovil mňa, nesúceho a nehodného služobníka.  ...................  ho pred bezbožnou 
a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú, a   .................  trojjazyčný blud a  .........................  
svoju Cirkev množstvom a všetkých   ..................  v jednote ducha a .................   znamenitým 
ľudom, rovnako zmýšľajúcim o pravej viere a o správnom vyznaní a ................  do ich sŕdc 
slovo tvojho prijatia za synov. Tých, čo si mi dal,  ............................  ti ako tvojich. Spravuj 
ich svojou mocnou pravicou a ...............   ich v tôni svojich krídel, aby všetci chválili a slávili 
tvoje meno, Otca i Syna, i Svätého Ducha. Amen. 

Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 
podľa knihy Štefana Vragaša: Život Konštantína Cyrila a Život Metoda, Martin 1991 
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MOZAIKA 
 
a/ Vystrihni jednotlivé časti obrazu a vytvor obraz 
b/ Napíš, kto je na ňom zobrazený   
c/ Priraď postavám aspoň tri tituly  
d/ Vymysli vhodný názov obrazu  
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Správne riešenie: 
a/

 
 
b/ sv. Cyril a Metod 
 
c/ misionári, kňazi, vierozvestcovia, svätci, Solúnski bratia, učenci, spolupatróni Európy, vzdelan-
ci, apoštoli Slovanov, kultúrni dejatelia, diplomati, reprezentanti Byzancie, zakladatelia písomníc-
tva  
 
d/ Byzantská misia, Príchod vierozvestcov, Slovanski apoštoli, Začiatok misie Cyrila a Metoda 
alebo iné.  

Pripravila: Božena Nemčíková, metodička 
podľa knihy Štefana Vragaša: Život Konštantína Cyrila a Život Metoda, Martin 1991 

 
KVÍZ O SV. CYRILOVI A SV. METODOVI 
 
1. Metod bol 
a) starší brat Konštantína 
b) mladší brat Konštantína 
c) Konštantínovo dvojča 
 
2. Konštantínovi sa v siedmich rokoch prisnil sen. Vybral si v ňom za ženu dievčinu, ktorej 
meno znamená múdrosť. Volala sa: 
a) Klára 
b) Dominika 
c) Sofia 
 
3. Keď Konštantínovi uletel krahulec, prišiel na to, že: 
a) mal ho lepšie strážiť 
b) trvalé šťastie nie je vo veciach 
c) keď nebude dva dni jesť, krahulec sa vráti 
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4. Konštantín študoval v Konštantinopole (neskôr sa toto mesto volalo Carihrad) mnohé vedy. 
Podľa jeho najobľúbenejšej vedy dostal aj prezývku. Po vysviacke ho cisár vymenoval za 
profesora: 
a) filozofie 
b) hudby 
c) geometrie 
 
5. Po dobrodružstve s kalifom, ktorý chcel otráviť Konštantína, sa solúnski bratia stretli po 
dlhých rokoch v kláštore: 
a) v Solúne 
b) v Konštantinopole 
c) na vrchu Olymp 
 
6. V roku 862 byzanský cisár Michal vybral Konštantína a Metoda na misiu k Slovanom. Po-
žiadal ho o to slovanský panovník knieža: 
a) Svätopluk 
b) Rastislav 
c) Pribina 
 
7. Konštantín vymyslel písmo pre slovanskú reč. Nazval ho: 
a) cyrilika, lebo sa mu páčilo meno Cyril 
b) abeceda, lebo tak šli písmená za sebou 
c) hlaholika, lebo „glagolati“ znamená hovoriť 
 
8. Konštantín a Metod prišli na Veľkú Moravu v roku: 
a) 858 
b) 863 
c) 869 
 
9. Keď vo februári v roku 869 Konštantín prijal rehoľné meno Cyril a krátko nato zomrel, 
Metod sa rozhodol: 
a) zanechať Slovanov a vrátiť sa do Solúna 
b) zostať navždy v Ríme a pomáhať pápežovi 
c) vrátiť sa k Slovanom a pokračovať v misii 
 
10. Svätí Cyril a Metod sú: 
a) spolupatróni Európy 
b) slovanskí vierozvestcovia 
c) naši priatelia v nebi  
 
Správne odpovede: 
1 – A (Metod bol starší brat Konštantína), 2 – C (Dievčina z Konštantínovho sna sa volala Sofia – 
Múdrosť), 3 – B (Príhoda s krahulcom upozornila Konštantína na to, že trvalé šťastie nie je vo ve-
ciach), 4 – A (Konštantín bol profesorom filozofie), 5 – C (Solúnski bratia sa po príhode s kalifom 
stretli v kláštore na vrchu Olymp), 6 – B (Žiadosť o misionárov z Byzancie poslal knieža Rastislav), 7 
– C (Konštantín vymyslel hlaholiku), 8 – B (Bratia prišli na Veľkú Moravu v roku 863), 9 – C (Metod 
sa po Cyrilovej smrti rozhodol pokračovať v misii u Slovanov), 10 – A, B, C (Všetky odpovede sú 
správne – Cyril a Metod sú spolupatróni Eúropy, slovanskí vierozvestcovia i naši priatelia v nebi).  

 
Zdroj: Katolícke noviny 
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O HLAHOLIKE 
 
Vieš, že... 
 

 Hlaholika má okolo 40 znakov? 
 Obsahuje znaky hlások (napr. ž, č, š), ktoré v latinskej a gréckej abecede chýbajú? 
 Hlaholika má dve podoby písania – pôvodnú okrúhlu a neskoršiu hranatú? 
 Ku každému písmenu bolo priradené číslo, čiže hlaholika ja aj naša prvá slovanská čí-

selná sústava? (napr. „dz“ malo č. 8) 
 Po hebrejčine, gréčtine a latinčine je hlaholika štvrtým liturgickým jazykom? 
 Hlaholika je ikonografická abeceda? Prináša aj obrazové posolstvo, pretože prvé 

a posledné písmeno tejto abecedy (alfa a omega) sa podobajú na kríž a trojuholník – 
symbol Najsvätejšej trojice 

 Sv. Cyril a Metod založili prvú hlaholskú školu, resp. prvú slovenskú univerzitu, ktorá 
poskytovala všeobecné vzdelávanie a kristianizáciu v jazyku starých Slovákov? 

 
 

 
Spracoval: Marián Majzel, metodik 

 
 

KATECHETICKÉ NÁMETY 
 
SV. CYRIL A SV. METOD – mladosť ako rast v dobre a kráse 
 
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ, gymnázií a SŠ   
Kognitívny cieľ:  Uvedomiť si, že úlohou človeka je rast v dobre a kráse 
Afektívny cieľ: Oceniť hodnotu poznania dobra a krásy prameniacich z Božej múdrosti  
Metódy:  práca s mapou, práca s obrazom, práca s textom   
Pomôcky:   mapa, obrazy, prezentácia, svieca, Sväté písmo, bibl. text Sir 4,12-22  
 
Priebeh katechézy: 
 
ÚVOD 
 
1. Motivácia  
Učiteľ predstaví tému nasledovne:  
Pred 1 150.rokmi bolo isté mesto silnou pevnosťou sveta, druhým sídelným mestom východ-
ného rímskeho cisárstva a jedna z troch bášt kresťanstva. Rozprestieralo sa v nádhernom 
zálive Egejského mora, neďaleko ústia mohutnej rieky Vardaru. Mesto bolo obkolesené krás-
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nou prírodou ale i morom. Zároveň bolo opevnené vysokými a silnými hradbami a tak vydrža-
lo všetky nápory sťahovania národov a ostalo slobodným mestom uprostred ostatných okoli-
tých slovanských osád. Bolo to stredisko obchodu a aj blahobytu. Cudzinec, ktorý prvý raz 
vošiel do mesta, bol prekvapený, vidiac široké ulice, nádherné budovy, krásne pomníky, fon-
tány a záhrady plné cyprusov, ktoré lemovali množstvo chrámov. Básnici pomenovali toto 
mesto perlou Egejského mora.  
Najčestnejší názov, ktorý ho však zdobil, bol ešte hlbší. Bolo to MESTO PRAVEJ VIERY. 
Kresťanstvo tu priniesol sám apoštol Pavol a viera ľudí bola jasná a pevná.  
Po predstave takého mesta by sa nám asi aj žiadalo vstúpiť do toho mesta. Najprv musíme 
vedieť, o aké mesto ide. Vedel by niekto uhádnuť?  
Učiteľ má pripravenú mapu Grécka a žiaci majú možnosť hľadať Egejské more a následne 
prísť na to, že sa jedná o Solún. Po identifikácii mesta učiteľ dodá: Je to pre nás  veľmi výz-
namné mesto a miesto na svete, lebo nám dalo svätých bratov, slovanských apoštolov, sv. 
Cyrila a Metoda.   

HLAVNÁ ČASŤ 

1. Výklad – autor obrazu 
 Viera ľudí bola jasná a pevná. V takejto viere a v takom prostredí mesta vyrastali svätí 
bratia Konštantín – sv. Cyril a sv. Metod. Ich životné príbehy opísali viacerí spisovatelia. Ale 
i maliari sa zaoberali týmito osobnosťami. Spomeňme Ladislava Záborského alebo Mikuláša 
Klimčáka.  
 Skôr, ako si na našom stretnutí pozrieme obraz akademického maliara Mikuláša Klim-
čáka, priblížme si jeho životopis. V tomto roku má umelec 91 rokov. Detstvo prežil na vý-
chodnom Slovensku v Humennom, pochádza z gréckokatolíckej rodiny. Od svojich rodičov 
dostal do vienka talent, ktorý sa veľmi skoro prejavil a ktorý mu pomáhal rásť v dobre 
a kráse. 
 Jeho umelecké nadanie a kresťansky orientovaný životný štýl ho sprevádzali počas 
rokov základnej, strednej i vysokej školy. Ako hĺbavý, vážny, sústredený a pritom citlivý ume-
lec najprv pôsobil na východnom Slovensku, kde zanechal svoj rukopis na viacerých renovo-
vaných interiéroch kostolíkov v regióne.  
V roku 1950 ako 29-ročný odchádza do Bratislavy, kde žije a pracuje doteraz. Vytvoril množ-
stvo  kresieb, historických cyklov, ilustrácií, obrazov a návrhov na gobelíny ako aj sériu art-
protisov na oslavu národných dejín.  
Jeho rukopis v našej diecéze nájdeme v rezidencii biskupa Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapi-
tule. Okrem toho môžeme spomenúť vitráž so svätými v novom kostole v Dolnom Smokovci, 
vitráž sv. Cyrila a Metoda v Hubovej, 8 farebných vitráži v Hruštíne i okná v gréckokatolíc-
kom chráme v Ľubici.  
Umelec hľadal prameň rastu svojej vlastnej osobnosti a objavil ho v prostredí domova – kde 
mu bola odovzdávaná viera. Hľadal prameň rastu osobností svojich predkov a došiel až 
k počiatkom slovenských národných dejín a Veľkej Morave. Tu sa často zastavil, meditoval 
a spoznával vždy hlbšie prameň všetkého dobra – Božiu múdrosť. 
 My sa teraz pozrieme na jedno dielo majstra Klimčáka. 
 
2. Analýza diela - práca s obrazom – sen Konštantína 
 
Možno realizovať pomocou prezentácie. 
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Čo vidím? Čo mi napadá? 

 

 
Čo vidím? Čo mi napadá? Ako súvisí prvý 

obraz s týmto obrazom? 
 

 
Čo vidím? Čo mi napadá? Ako súvisí prvý 

obraz s týmto obrazom? 

 

 
Čo vidím? Čo mi napadá? Ako súvisia uve-

dené obrazy spolu? 
 

 

 
Ako by vyzeral príbeh z týchto obrazov? Aký názov by som dal uvedenému obrazu? 
 
 Na záver činnosti učiteľ dá dostatočne veľký obraz na viditeľné miesto (na zem - ak 
žiaci sedia v kruhu, alebo na tabuľu – ak žiaci sedia v laviciach). Okolo obrazu žiaci pripevnia 
na kartičky názov obrazu.  
 
   3. Hodnotenie diela  
Potom učiteľ poukáže na uvedený obraz nasledovne: 
 Ústrednou postavou obrazu je Konštantín – sv. Cyril. Obraz poukazuje na zaujímavú 
udalosť z jeho života. Ako sedemročnému Konštantínovi sa sníval sen. Vo sne videl dievčatá, 
boli pekne oblečené, na rukách mali zlaté náramky, na krku perlové náhrdelníky. Jedna z nich 
však bola – podľa Konštantína – iná. Jej meno bolo Sofia, čo znamená Múdrosť. Toto meno 
vyslovoval Konštantín – Cyril svojim zvučným detským hlasom. Mnohí sa divili, pretože takto 
nevolali žiadne dievča, ktoré prichádzalo do domu Konštantínovho otca Leva. Autor románu 
Vybral si Sofiu, opisuje životnú cestu solúnskych bratov. To, čo je hlavným posolstvom obrazu 
je zároveň i názvom románu – Vybral si múdrosť.  
Kto je tou múdrosťou? Sv. Cyril a Metod žili v pravde a Božia milosť bola s nimi, sprevádzala 
ich v detstve, mladosti ale i pri veľkom poslaní – misijnej činnosti.  
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4. Aplikácia – v prepojení na text Svätého písma   
 Svätci poznali Sväté písmo, veď ho preložili do reči našich predkov. Poznali udalosť, 
ktorá hovorí o mladosti Pána Ježiša, keď ako dvanásťročný učil v chráme a všetci, čo ho po-
čuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Potom sa vrátil so Nazareta, vzmáhal sa 
v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí (porov. Lk 2,47.52)  
 Mladosť je vzácny čas rastu, rastu v múdrosti, statočnosti, rastu vo viere, nádeji 
a kresťanskej láske. Mladosť je dar, ktorý je potrebné zúročiť tak, aby bol celý náš život po-
žehnaním. Konštantín – sv. Cyril vedel bol citlivý na Boží hlas cez rôzne znamenia, ktorými 
sa jeho mladý charakter upevňoval.  
 Aj pre nás je to výzva, aby sme vnímali Boží hlas a hľadali múdrosť srdca. 
 
ZÁVER  
 
Modlitba – Sir 3,12-22 
 Prameňom múdrosti je Božie slovo. Skupinu kníh nazývame aj múdroslovnými kni-
hami. Medzi nich patrí i kniha Sirachovcova.  
 Učiteľ pripraví biblický text (Sir 3,12-22) rozstrihaný na jednotlivé verše. Žiaci môžu 
sedieť v kruhu. Obraz Konštantínovho sna a tiež i Patrokrátora môže byť farebne vytlačený na 
formáte A3 a uložený v strede. Pantokrátor možno vytlačiť aj ako tympanon a položený nad 
obrazom Konštantínovho sna. Vhodné je zapáliť sviecu a mať i kompletné Sväté písmo ako 
knihu múdrosti. 
 Verš 12 môže byť vytlačený inou farbou a prečíta sa ako prvý (resp. učiteľ ho prečíta 
sám). Ostatné verše sa môžu čítať rôzne. Postupne po prečítaní sa jednotlivé verše ukladajú 
okolo obrazu a môže sa vytvoriť kruh. 
 Posledný verš môže byť tiež vytlačený na inom farebnom papieri a žiaci majú inštruk-
ciu, že tento verš sa číta ako posledný. 

Spracovala: Klára Soľanová, metodička  

SV. CYRIL A SV. METOD – misia v znamení sv. kríža 
 
Cieľová skupina:  žiaci ZŠ, gymnázií a SŠ 
Kognitívny cieľ: Usporiadať hodnoty kresťanskej misie sv. Cyrila a Metoda 

  Vyvodiť význam misie sv. Cyrila a Metoda 
  Formulovať znaky kríža podľa textov Svätého písma 

Afektívny cieľ:  Uvedomiť si hodnotu znamenia našej spásy 
   Formovať postoj úcty voči krížu 
Psychomot. cieľ:   Osvojovať si hodnotu zmysluplného značenia krížom   
Metódy:    
Pomôcky:   kríž, ozdobná skrinka na šperky a v nej veci, ktoré sa dajú zavesiť na 
   krk (krížik, medailónik, srdiečko, korálky, náprsná peňaženka, šálik 
   a pod.),  desaťkorunáčka s krížikom kaptorgy z Veľkej Mače, obraz 
   kríža z Veľkej Mače, obrázok ostatkov svätých, podľa možnosti krížik 
   s relikviou, obraz relikviára, tvrdý papier na výrobu kaptorganu, citáty 
   zo Svätého písma. 
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ÚVOD 
1. Modlitba 
 Na úvod učiteľ vyzve jedného žiaka, aby kríž, ktorý doniesol, položil na úctivé viditeľné mies-
to. Všetci sa pred krížom spoločne pomodlia vybranú modlitbu a učiteľ môže predniesť i podobnú 
osobnú modlitbu (napr. na námet liturgickej modlitby na Slávnosť Povýšenia sv. Kríža):  
 Bože, prosíme ťa, chráň svoj ľud skrze znamenie Svätého kríža pred nástrahami všetkých ne-
priateľov, aby sme ti s láskou slúžili a aby náš život bol tebe milý. Nasýť nás, Pane, Ježišu Kriste, svo-
jím Telom a Krvou, ktorými si drevo kríža posvätil, aby sme svoj kríž ustavične nosili a v tvojom na-
sledovaní až do konca vytrvali. Ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.  
 Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
 
2. Motivácia 
 Učiteľ vezme do rúk šperkovnicu a diskutuje so žiakmi: 
Čo to je? Čo by tam mohlo byť? Čo by tam malo byť? Máte doma šperkovnicu? Na čo slúži 
šperkovnica? Podľa čoho si ľudia volia predmety, ktoré dávajú do šperkovnice? Potom otvorí 
šperkovnicu a každý si môže vybrať jednu vec, ktorú si zavesí na krk, alebo iná možnosť: sám 
povie, kde by túto vec mal.  
 Zároveň si žiaci uvedomujú, že v šperkovnici sa uchovávajú zvlášť hodnotné veci. 
Zamýšľajú sa i nad tým, že pre každého človeka môže byť hodnotným predmetom niečo iné. 
 
3. Predstavenie témy 
 Učiteľ uzavrie motiváciu tým, že sú hodnoty, ktoré sú spoločné nám všetkým 
a o týchto hodnotách si budeme na dnešnom stretnutí rozprávať, aby sme v závere hodiny 
pochopili, že ich v našom živote potrebujeme.  
 
HLAVNÁ ČASŤ 
1. Výklad  
 Učiteľ vezme krížik – kaptorgan z Veľkej Mače. Je najznámejší z troch známych kaptog-
ranov, ktoré sa našli na našom území. Dostal sa do povedomia vďaka zobrazeniu na desaťkoruno-
vej minci Slovenskej republiky (učiteľ ukáže starú kovovú desaťkorunáčku, na ktorej je obraz 
kríža).  
Je to vlastne závesné kovové púzdro v tvare kríža – je to vlastne posvätná šperkovnica, v ktorom 
sa uchovávali relikvie alebo  citáty zo Svätého písma. Predpokladá sa, že tento má pôvod v By-
zantskej ríši, kde bol vyrobený asi v polovici 9. st. – 10. storočí, v období Veľkej Moravy. V sú-
časnosti sa nachádza v depozite Vlastivedného múzea v Galante.  
 
2. Rozprávanie 
 Učiteľ pokračuje: V živote sme už videli veľa krížov. Dnešnou hodinou nás bude sprevá-
dzať tento starý kríž. Učiteľ rozdá každému žiakovi farebný krížik. Tento kaptogran v tvare kríža 
prekonal dlhú cestu, pokiaľ sa tu na území nášho Slovenska našiel.  
Prenesme sa do obdobia rokov 859-861 do Byzantskej ríše. 

Konštantín má už vyše 30 rokov. Pracuje ako knihovník, tajomník patriarchu 
Ignácia, je učiteľom filozofie. Zdalo by sa nám, že jeho životný sen sa naplnil. 
Je vzdelaný, má prácu. A v tom istom čase Konštantín-Cyril možno sedí na 
svojom lôžku v súmraku izby, číta si Paladinove verše, žije utiahnuto so svo-
jimi drahými knihami. Premýšľa, že hoci sama cisárovná mu už v tak mladom 
veku zverila úlohu knihovníka najväčšej knižnice sveta - všetko je márnosť. 
Jeho túžbou je odísť preč do ticha. Odíde a žije ako pustovník, kde je tiež aj 
jeho brat Metod.  
Ale aj do priestorov pustovne sa dostanú správy zo sveta o prenasledovaní 
kresťanstva a tie hlboko zasiahnu Konštantínovo vnútro. Premýšľa, že on kňaz, 
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odišiel zo sveta do samoty a keď to urobil Peter, postretol na ceste Krista, ktorý mu na otázku: 
„Kam ideš Pane?“, odpovedal: „Idem do Ríma, aby ma znova ukrižovali.“. 
Spolu s Metodom sa vráti do Carihradu.  
Predstúpi pred cisára Michala a ten ho pošle na Krym ku Chazarom, ktorí potrebovali počuť ohla-
sovanie pravej kresťanskej viery. Tam sa dozvie, že pred mnohými rokmi cisár Trajan vyhnal na 
toto miesto pápeža Klementa, ktorý zomrel mučeníckou smrťou. Zavesili mu krk kotvu a tak ho 
hodili do Čierneho mora.  
Konštatín-Cyril, jeho brat Metod a ďalší spolupracovníci túžia nájsť ostatky tohto veľkého pápe-
ža. Zvláštne okolnosti spôsobia, že sv. Cyril a Metod nájdu ostatky a pri nich kotvu, kríž 
a pápežský znak. A vtedy Konštatín-Cyril zaspieva: „Teba Bože, chválime“.  
Keď sa po návrate do Carihradu,  po žiadosti Rastislava a po dôkladnej príprave vydá Cyril 
a Metod na misijnú cestu do neznámeho kraja Veľkej Moravy, vezmú so sebou relikviu sv. Kle-
menta i kaptogran - schránku, v ktorej sú texty Svätého písma. Cestou mnohokrát požehnáva osíd-
la týmto vzácnym krížom, ktorý má zavesený na krku. Po dlhej ceste, keď zbadá hrad kniežaťa 
Rastislava, kľakne pred krížom a modli sa: „Pane Bože, daj, aby naše ohlasovanie nebolo na našu 
slávu, ale aby si bol oslávený a poznaný ty. Nedovoľ, aby vidiac moju hriešnosť neprijali teba, 
ktorého hlásam.“   
Aký kríž niesol Konštantín-Metod? Bol to kaptogran, v ktorom mohli byť relikvie sv. Klimenta 
alebo posvätné texty Svätého písma. 
Toto je história jedného kríža.    
 
3. Práca v skupinách 
 Kríž je znamením. Pre nás je dôležité, že kríž je znakom spásy. Na mnohých miestach 
Nového zákona môžeme čítať o kríži. Píše o ňom sv. Pavol vo svojich listoch. V Pavlovych lis-
toch si vyhľadáme texty podľa súradníc a po prečítaní textu budeme formulovať znaky kríža, kto-
ré sú ukryté v uvedenom texte.  
 Učiteľ má pre žiakov na kartičkách napísané súradnice: Ef 2,16; Kol 1,20; 1 Kor 1,18; Gal 
6,14. (Príloha č. 1) 
 Ide o nasledovné znaky: znak zmierenia s Bohom (Ef 2,16), znak pokoja (Kol 1,20), znak 
Božej moci (1 Kor 1,18), znak chvály (Gal 6,14). To sú zároveň i hodnoty kresťanskej misie – 
zvestovať Krista a jeho moc.  
 Prácu v skupinách ukončí učiteľ nasledovne: 
Pre nás kresťanov je kríž znakom zmierenia s Bohom, znakom Božej moci a chvály, znakom po-
koja. Naše kresťanstvo je späté so znamením kríža. Hodnota kresťanskej misie našich vierozves-
tcov je spätá so znamením kríža. Svedčia o tom naše kresťanské dejiny od 9. storočia. 
 
ZÁVER  
1. Modlitba 
Učiteľ znova vyzve žiakov, aby sa pred záverečnou osobnou modlitbou prežehnali a aby uvedo-
mili hodnotu gesta kríža, ktorý robia na seba. Naše prežehnanie má tiež svoju výpoveď a svedčí 
o našej úcte krížu.  
 
2. Zápis do zošita 
Učiteľ zopakuje význam misie sv. Cyrila a Metoda, postupne najdôležitejšie údaje zapíše na tabu-
ľu a žiaci si uvedený text zapíšu do zošitov. 
 
Príloha č. 1 
            

Ef 2,16 Kol 1,20 1 Kor 1,18 Gal 6,14 
 

Spracovala: Klára Soľanová, metodička 
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ODPORÚČAME 
 
Svätí Cyril a Metod – komiks i animovaný film 
 

Autor: Pauliny Andrej, Elio Tonelli 
Vydavateľstvo Don Bosco 
Krátky 13 minútový animovaný film možno nájsť na YouTube a na 
http://www.christbook.sk/-edicia-viera-do-vrecka/2736-edicia-vdv-preco-prave-cyril-
a-metod-cyril-vasil-sj.html. 
 
 
 

 
Michal Lacko, SJ : Svätí Cyril a Metod 

 
  Páter Michal Lacko v životopisnej knihe na podklade neľahkých historických 
udalostí vykresľuje obdivuhodnú misiu solúnskych bratov u našich predkov. 
Poznávajme dejiny a príbehy našich predkov a našich vierozvestov, aby ich odkaz, 
posolstvo, dedičstvo boli pre nás prínosom a hodnotou aj dnes. 
 
 

 
Cyril Vasiľ : Prečo práve Cyril a Metod? 

Brožúrka vyšla v edícii Viera do vrecka vyšla v poradí č. 18. Zaoberá sa otázkami: Prečo 
je náš vzťah k Svätým bratom chladný? Prečo sa k nim nemodlíme? A vôbec, aký je ich 
prínos pre dnešného človeka? Čo znamenal Velehrad 1985 pre našu slobodu? Nebojme 
sa znovu ukázať svetu nádej Evanjelia... 

 
 

 
 
ŽIVOTNÉ PRÍBEHY - AUDIONAHRÁVKY 
V archíve Rádia Lumen možno nájsť a využiť dramatizácie: 
Sv. Gorazd.mp3, Solúnski bratia.mp3, Kauza Metod-Mojmír,Groll.mp3 
 
 
 
Martin Georg Oscity: Apostoli slavorum  

 
Obraz a popis obrazu je súčasťou CD k Metodickej príručke pre 9. ročník. 
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PONÚKAME 
 
YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých 

 
Preložený Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých. Je rozdelený na 
štyri časti – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Zaujímavé spracovanie vzniklo 
pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna. 

Cena: 6,00 € 
 

 
Biskupský úrad, Sp. Kapitula: V ÚSTRETY JUBILEU 2013 

 
Obsahom publikácie sú povzbudenia, výzvy, úvahy a modlitby cez dvojročie duchovnej 
prípravy na Jubilejný rok 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. Duchovný program 
v našej diecéze bude obsahovať tri úlohy: hlbšie poznávanie viery, intenzívnejšie vyzná-
vanie viery a účinnejšie šírenie viery. 

Cena: 1,30 € 
 
SLOVENSKÝ PANTEÓN – Leporelo 

 
 Osobnosti najstarších slovenských dejín v obrazoch, ktoré boli celoživotným námetom 
akademického maliara Mikuláša Klimčáka. Obrazy postáv našich dejín sú vhodnou vyučo-
vacou pomôckou.  
 

Cena: 0,50 € 
 
SV. CYRIL A SV. METOD A ICH ŽIACI – Leporelo 

 
Fresky, Kyjevské listy – najstaršia literárna pamiatka písaná hlaholikou a iné hodnotné 
obrázky s popisom sú vhodnou vyučovacou pomôckou na hodiny náboženstva.  

Cena: 0,50 € 
 
 

Rosemarie Portmannová : HRY PRO TVOŘIVÉ MYŠLENÍ 
 
Kniha je súborom 107 hier a cvičení pre rozvoj tvorivého myslenia. Učí  pružne reagovať na 
najrôznejšie situácie a riešenie problémov. Popis činností je stručný a jasný, ich realizácia je 
väčšinou nenáročná na pomôcky. Určená je vedúcim skupín detí od 10 rokov. Je možné ju 
využiť i pre prácu s dospelými.  

Cena: 7,07 € 
 

Dagmar Sitná : METÓDY AKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ 
 
 Obsahový štandard je záväzný. Výkonový štandard je rozvíjanie kompetencií znamená 
využiť i vhodné spôsoby a formy predkladania učiva. Príkladom vhodných metód, oriento-
vaných na žiaka, sú metódy aktívneho učenia formou spolupráce žiakov v skupinách. Kni-
ha je určená učiteľom všetkých typov škôl a študentom pedagogiky.   

Cena: 9,90 € 
 


