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ZOZNAM TÉM DODATKU:

1 Boh mi dôveruje
1.1 Človek ako Boží obraz (perokresby, sv. Gerasim)

1.1.1.1.1.1.1.1 Dôverujem Bohu
2.2  Môžem ťa osloviť, Bože? (Ako vstupujeme do chrámu)
Posvätený deň (skladačka modlitby pred a po jedle)
2.4 Nedeľa 
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Uvedenie Bohorodičky do chrámu

3 Dôvera v rodine
Vo filipovke očakávame príchod svetla (ikona Panna Znamenie, filipovka)
3.1 Lucia priniesla do rodiny svetlo
2.5 Môj krst (podľa trebníka)
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Ježišov krst – moje osvietenie
3.5 Cirkev – Božia rodina (obrad uvedenia do cirkvi, cirkev v nebi)

4 Dôverujeme si navzájom
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Blahoslavený Metod Dominik Trčka – človek, ktorý dobre pozeral, 
rozpráva, počúval a konal.

6  Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Ikona Márnotratného syna

Odporúčaná a použitá literatúra:
Trebník na vysluhovanie svätých tajomstiev.
SENDLER, E.: Ikony Krista. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava  2006.
ŠPIDLÍK, T. – RUPNIK, I.M.: Viera vo svetle ikon. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava 2004.
MÁNÍKOVÁ, H.: Miesto ikony vo vyučovaní Náboženskej výchovy na ZŠ. II. kvalifikačná práca. 
MPC AP Prešov, Prešov 2009.
GAJDOŠ, M.: Katechézy k vysluhovaniu sv. tajomstiev In: Slovo 2008. 
ČÍŽEK, A.: Synaxár.  Životy svätých. Prešov. 
TRUCH, A.: Život svätých. Vydavateľstvo Michala Vaška. Prešov.
ZORVAN, E.: Filipovka (www.grkatke.sk, www.aetos.sk) 
www.grkat.nfo.sk
www.redemptoristi.nfo.sk 
www.ikona.sk 

Všeobecné poznámky k dodatku:
- dodatok vychádza z Metodickej príručky (MP) pre 2. ročník ZŠ „Cesta dôvery“ 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!!!

http://www.kpkc.sk/
http://www.ikona.sk/
http://www.redemptoristi.nfo.sk/
http://www.grkat.nfo.sk/
http://www.aetos.sk/
http://www.grkatke.sk/


1  BOH MI DÔVERUJE

Základná podtéma - doplnenie
► 1.1 Človek ako Boží obraz

- pred a po čítaní Svätého Písma: „Sláva tebe, Pane, sláva tebe“ (napísať na tabuľu) 
- možnosť použiť perokresbu ikony stvorenia:

     

- k tematickému celku „Boh mi dôveruje“  možno doplniť príbeh sv. Gerasima od Jordána, 
jeho lásku k Bohu a k stvorenstvu. 

Príloha komentárov pre učiteľa
Svätý Gerasim

Približne  jednu  míľu  od  svätej  rieky  Jordán  sa  rozkladá  lavra,  ktorá  sa  nazýva  lavrou  svätého 
Gerasima. Keď sme prišli ku tejto lavre, miestni otcovia nám rozprávali o Gerasimovi toto:
Raz išiel po brehu svätého Jordána a stretol leva, ktorý hlasito reval, pretože mal chorú labu. Zapichol 
sa mu totiž do nej tŕň, až mu z toho laba opuchla a hnisala. Lev uvidel starca, pribehol k nemu a  
natiahol chorú labu, v ktorej mal tŕň. Plakal podľa svojho spôsobu a prosil mnícha o pomoc. A keď 
mních uvidel, ako lev veľmi trpí, posadil sa na zem, uchopil jeho labu, narezal ju, vytiahol tŕň, vytlačil  
veľké množstvo hnisu, potom ranu starostlivo vymyl, oviazal ju handričkou a zviera prepustil. Avšak 
uzdravený lev už otca neopustil, ale ako verný učeník ho doprevádzal všade, kam len išiel, takže sa 
otec tejto prítulnosti až divil. Od tých čias otec Gerasim začal leva kŕmiť a dávať mu chlieb a máčané  
bôby. V lavre si držali tiež osla, aby na ňom vozili pre bratov vodu, pretože mnísi pili vodu zo svätého  
Jordánu a od lavry bola cesta  približne celú jednu míľu.  Otcovia  spravidla  zverovali  osla tomuto 
levovi, aby ho pásol na brehu svätého Jordánu. Raz keď lev pásol osla, osol sa od neho príliš vzdialil.  
V tom prišli poháňači tiav z Arábie, a keď osla uvideli, zahnali ho smerom ku svojmu domovu. Lev sa  
vrátil do lavry k otcovi Gerasimovi veľmi smutný a skrúšený, pretože osla neustrážil. Otec si myslel, 
že lev osla zožral a povedal mu: "Ty si osla zjedol. Boh buď pochválený. Všetko to, čo robil osol, 
budeš od dnes robiť ty." A tak z otcovi rozkazu nakladali na leva kôš so štyrmi džbánmi a on nosil  
vodu. Raz sa išiel k otcovi pomodliť vojak. Keď videl, že lev nosí vodu a dozvedel sa prečo, prišlo mu 
leva ľúto, a tak vytiahol tri zlatky a dal ich mníchom, aby pre túto potrebu kúpili osla a leva zbavili  
svojej povinnosti. Skoro na to, čo bol lev zbavený povinnosti nosiť vodu, poháňač tiav, ktorý vtedy 



osla odohnal, prišiel opäť, aby vo svätom meste predával chlieb a vzal so sebou ukradnutého osla.  
Keď sa preplavil  cez svätý Jordán, stretol leva. Akonáhle ho poháňač uvidel, zo strachu pred ním 
opustil svoje ťavy a utiekol. Lev poznal osla, vrhol sa k nemu ako predtým, vzal do zubov jeho uzdu a  
hnal osla a zároveň s ním aj tri ťavy. Lev prišiel k otcovi s radostným revom, že našiel strateného osla.  
Veď si otec Gerasim myslel, že lev zožral osla. Vtedy však otec pochopil, že leva nepravdivo obvinil a 
pomenoval ho Jordán. Spoločne s otcom prežil lev v monastieri ako jeho nerozlučný priateľ päť rokov.  
Keď otec Gerasim odišiel k Hospodinovi a otcovia ho pochovali, lev vďaka Božiemu riadeniu v tých 
dňoch v lavre nebol. Ale skoro sa vrátil a začal otca hľadať. Keď Gerasimov žiak, otec Sabbatios, leva 
uvidel, povedal mu: Jordán, otec nás zanechal osirelých a odišiel k Hospodinovi. I napriek tomu sa ale  
najedz. Lev však nechcel žrať, neustále obracal oči hneď tam, hneď na inú stranu, aby našiel svojho  
pána. Hlasito reval a nemohol sa zmieriť s jeho smrťou.  Otec Sabbatios a ostatní otcovia na leva 
hľadeli, tľapkali ho po chrbte a hovorili mu: Otec odišiel k Hospodinovi a nás opustil. Týmito slovami 
však nemohli utíšiť jeho rev a kvílenie, a čím viac, ako sa im zdalo, ho láskali a povzbudzovali, tým 
úpornejšie v náreku pokračoval, tým hlasitejší bol žalostný rev leva. A hlasom, celým zjavom i očami  
prejavoval smútok nad tým, že nevidí svojho pána. Vtedy mu otec Sabbatios povedal: "Nuž, pôjdeš so  
mnou, keď nám neveríš, a ja ti ukážem, kde leží náš otec." Vzal leva a priviedol ho tam, kde pochovali  
otca  Gerasima.  Hrob bol  vzdialený asi  pol  míľu  od  chrámu.  Keď sa  nad  hrobom zastavili,  otec  
Sabbatios levovi povedal: "Hľa, tu leží náš otec." A otec Sabbatios pokľakol.
Keď lev uvidel, ako otec Sabbatios prejavuje svoj zármutok, začal s kňučaním mocne biť hlavu o zem 
a vzápätí tam u otcovho hrobu naposledy vydýchol. To sa stalo nie preto, že by bol lev obdarený  
rozumnou dušou, ale preto, že sa Bohu zapáčilo osláviť tých, ktorí ho oslavujú nielen počas svojho 
života, ale i po smrti  a ukázať, aká veľká bola poslušnosť zvierať voči Adamovi do tej doby,  než  
prestúpil prikázanie a bol zbavený rajskej blaženosti.

   



2  DÔVERUJEM BOHU

Základná podtéma - doplnenie
► 2.2  Môžem ťa osloviť, Bože?

- doplniť prejavy úcty k svätým ikonám
- vhodné je doplniť vysvetlenie správneho vstupu do chrámu (alebo pri téme Nedeľa) 
s praktickou ukážkou (ikona, sviečky, nádoba so svätenou vodou) alebo sa správaniu 
v chráme môžete venovať na samostatnej hodine.

Príloha komentárov pre učiteľa
Ako vstupujeme do chrámu?

Už spôsob, ako vstupujeme do chrámu, môže iným čosi povedať o našej viere a úcte k Bohu. Do  
chrámu vždy vstupujme s nábožnou úctou. Muži majú na znak úcty v chráme v zásade nepokrytú  
hlavu (výnimkou sú mnísi, ktorí nosia kamilavku aj v chráme, a biskupi resp. kňazi s mitrou). Naopak, 
ženy tradične mávali  na  hlave šatky (čo sa  v mnohých východných krajinách dodnes dodržiava),  
pretože svoju okrasu - vlasy - v chráme nie je vhodné ukazovať. Tak hovorí aj Pavol v 1Kor11,4-15.
Hneď po vstúpení do chrámovej lode sa hlboko pokloníme a prežehnáme. Najprv sa pomaly prehneme 
v páse, pričom pravá ruka smeruje k zemi, ba často sa jej aj dotýka, potom sa pomaly vzpriamime a  
prežehnáme.  Hlboká  poklona  je  znakom  našej  úcty  voči  Bohu,  je  znakom  našej  pokory,  že  si  
uvedomujeme svoju hriešnosť a malosť.  Dotyk rukou zeme vyjadruje poníženie sa pred Bohom a 
vedomie, že z prachu zeme sme boli vzatí. (Gn 3, 19) Prežehnávame sa pravou rukou, palec ukazovák 
a prostredník sú spojené a vystreté, prstenník a malíček sú skrčené. To symbolizuje presvätú Trojicu a  
dve Kristove prirodzenosti (ľudskú a božskú) - dve najhlavnejšie pravdy našej viery. Pri prežehnávaní  
sa dotýkame najprv prostriedku čela, potom schádzame rukou na hruď (pod prsia), na pravé rameno a 
potom na ľavé rameno. (Rímskokatolíci to robia naopak.) Väčšinou sa pritom potichu alebo v duchu 
vyslovujú  slová  “V  mene  Otca  i  Syna  i  Svätého  Ducha.  Amen.”,  čo  však  nie  je  nevyhnutnou 
podmienkou. Dôležité je uvedomiť si svoju hriešnosť, ponížiť sa pred Bohom. Poklona je zároveň 
veľmi krásny a hlboký spôsob oslavy Boha, vo všetkých východných cirkvách mimoriadne obľúbený.  
Je to krátka ale účinná modlitba, pri ktorej sa zapája nielen duch, ale aj telo - teda celý človek. Býva  
častým a chvályhodným zvykom, že sa táto poklona pri príchode i pri odchode z chrámu robí tri razy. 
To  nám pomáha  hlbšie  si  uvedomiť  jednotlivé  aspekty  tejto  krátkej  modlitby.  Symbolika  trojitej 
poklony je inšpirovaná pravdou našej viery, že Boh jestvuje v spoločenstve troch osôb.
V mnohých našich chrámoch sa pri vchode nachádza malá nádobka so svätenou vodou, do ktorej sa 
zvykne namočiť ruka pred prežehnaním. Tento zvyk je prevzatý z latinského obradu. Inde na Východe 
býva pred každým chrámom voda (nie svätená). V nej si prví kresťania zvykli pred vstupom umývať 
ruky.  Pôvod  tohto  zvyku  je  v  Starej  zmluve,  Židia  sa  pred  vstupom do  chrámu  museli  obradne 
očisťovať.
Treba tiež niečo povedať o starobylej  kresťanskej tradícii  zapaľovať v chráme sviece. 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 
iba  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 (väčšinou najprv k ikone nášho Spasiteľa), hlboko sa pokloníme a 
prežehnáme a pobozkáme ikonu na znak našej lásky ku Kristovi (resp. inému svätému zobrazenému 
na ikone). Takisto sa často poklona opakuje tri razy. Potom zapálime sviecu a vložíme ju do svietnika.  
Takto postupujeme aj pri ďalších ikonách a svietnikoch. 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  spoločným všetkým kresťanom  (aj  latinského  obradu)  treba  hľadať  azda  ešte  v  



jeruzalemskom chráme, kde každý žid pri príchode mal priniesť nejakú, hoci aj drobnú obetu. Žiaľ, u 
nás sa tento zvyk skoro celkom vytratil, rozhodne by však bolo žiadúce obnoviť ho. Ak v chráme nie  
sú  svietniky,  ideme  po  vstupe  do  chrámu  a  trojnásobnej  poklone  priamo  k  analojom (analoju)  s 
ikonami a uctíme si ich. Potom zaujmeme svoje miesto v chráme.
Vo Veľkom pôste sa pri vstupe do chrámu a pri odchode z chrámu má robiť veľká metánia. Najprv si  
kľakneme  na  kolená  a  potom sa  zohneme  tak hlboko,  až  kým sa čelom nedotkneme  zeme.  Keď 
vstaneme, prežehnáme sa. Dotyk čela na zem predstavuje najhlbšiu pokoru, uponíženie sa pred Bohom 
a  uvedomenie  si  vlastnej  hriešnosti  a  malosti.  Veľká  metánia  je  najmä  symbolom pokánia.  Pred 
Bohom neľutujeme ani svoje nohavice či sukňu, ani svoje čisté umyté čelo, ale padáme pred ním na 
zem do prachu, pretože on je pre nás viac než toto všetko.
Žiaľ, mnohí zastávajú bludnú mienku, že takéto vonkajšie prejavy našej viery sú zbytočné, zastaralé  
alebo dokonca zvádzajú k formalizmu. Ak sa však nenaučíme vyjadriť svoju úctu navonok, a to v 
prvom rade v chráme,  ako budeme  vedieť  prejaviť  svoju  vieru  medzi  ľuďmi  mimo  chrámu?  Ak 
budeme  schopní  svoju  vieru  prejaviť  navonok  v  cerkvi,  Pán  nám postupne  dá  silu,  aby  sme  ju 
prejavovali  aj  v  životných  situáciách  a  svedčili  neveriacim.  Dôstojné  a  dôsledné  poklony,  
prežehnávanie  (žiadne  odháňanie  múch!)  a  bozkanie  ikon  sú  svedectvom našej  úcty  voči  Bohu. 
Naopak, ak sa len tak narýchlo prežehnáme bez akejkoľvek poklony a “vhupneme” rýchlo do lavice, 
je to znakom, že sa alebo hanbíme prežehnať (a to v chráme!) alebo to celé neberieme vážne a ani  
tomu úplne neveríme. Človek nie je len duša, ale aj telo a aj telo je povolané k vzkrieseniu a osláveniu, 
preto aj telo je nevyhnutné zapájať do modlitby poklonami, prežehnávaním, bozkaním ikon… A ak 
ideme okolo chrámu a hoci len tri razy sa s úctou pokloníme hneď pri dverách, Pán nezabudne na našu 
modlitbu, ale prijme ju so zaľúbením. Zdroj: www.grkat.nfo.sk 

Prehlbujúca podtéma - oprava
► Posvätený deň

- možno použiť skladačku východnej modlitby pred a po jedle. Deťom ju vytlačíme na tvrdý papier 
alebo na mäkký, ktorý podlepíme tvrdým papierom. V prostriedku skladačku ohneme. Deti si mu 
môžu sami vyfarbiť, alebo ju vytlačíme na farebné papiere.

http://www.grkat.nfo.sk/


Základná podtéma - doplnenie
►  2.6 Nedeľa
- zdôrazniť nedeľu ako deň oslavy Kristovho vzkriesenia
- k sláveniu nedele patrí aj modlitba, čítanie Svätého písma, večiereň a utiereň

NOVÁ prehlbujúca podtéma
► Vstup Bohorodičky do chrámu

Ciele: K – reprodukovať príbeh o uvedení Bohorodičky do chrámu, resp. jednoducho opísať 
ikonu Uvedenia Bohorodičky
A – uvedomiť si potrebu vďačnosti Bohu i ľuďom a význam chrámu
P – formovať návyk pravidelnej návštevy chrámu a aktívneho života v  ňom
Priebeh

Úvodná motivácia – príbeh, rozhovor
V jednom  malom  mestečku  žilo  dievčatko,  ktoré  sa  volalo  Zuzana.  Chodila  do  druhého 
ročníka na základnú školu.  Vo svojom srdci  nosila  jednu veľkú túžbu – mať bicykel.  Jej 
spolužiačky ho mali, často sa na ňom vozili a volali aj Zuzku, aby sa vozila s nimi. No keďže 
bicykel nemala, ostávala sama. Boli dokonca aj také dievčatá, ktoré sa jej preto smiali. Zuzka 
si  od rodičov bicykel  prosila,  no  vedela  aj  to,  že  doma nemali  nazvyš  toľko potrebných 
peňazí. No trpezlivo čakala a dúfala, že raz sa jej túžba splní. 
V Zuzkinom živote prišiel  deň jej  ôsmych narodenín a zároveň aj  splnenie tejto jej  túžby. 
K narodeninám dostala vytúžený dar - nový, pekný bicykel. Jej srdce sa naplnilo radosťou 
a hneď poďakovala rodičom, vyobjímala ich, vybozkávala. 

-  Čo by ste robili na Zuzkinom mieste – 
pred a po darovaní bicykla?

Podobný  príbeh  sa  odohral  aj  v rodine 
Joachima  a Anny.  Boli  už  starí,  no 
bezdetní. Po dieťatku veľmi túžili, modlili 
sa a dúfali, že Boh vypočuje ich modlitby. 
A Boh im daroval dcéru – na prvý pohľad 
obyčajné dievčatko, no predsa výnimočné, 
ktorému  dali  meno  „MÁRIA“,  čo 
znamená „Bohom milovaná“ 

-  Čo si myslíte, čo urobili Joachim a Anna 
po Máriinom narodení?

Demonštrácia  a výklad   ikony  Vstup 
Bohorodičky do chrámu
- Deti sa pokúsia odpoveď na otázku zistiť 
z ikony.  Skúsia  pomenovať  osoby,  ktoré 
poznajú, identifikovať miesto...

Keď mala Mária tri roky, priviedli 
ju rodičia do chrámu. Vidíme ho v pozadí 



ikony, otvorené cárske dvere, baldachýn. No priviedli ju nie len na chvíľku, na jednu liturgiu, 
na jednu modlitbičku. Ale preto,  aby bola vychovávaná v chráme a aby ju zasvätili  Bohu. 
Urobili to s ochotou a z vďačnosti (vyjadruje to pohyb Joachima a Anny na ikone). Mária – 
malé  dievčatko  –  je  však  znázornená  ako malá  dospelá  postava,  dvíha  ruky ku kňazovi. 
Neplače,  neskrýva  sa  za  maminu  sukňu,  nehanbí  sa  a nebojí.  S ochotou  a rozhodnosťou 
dospelého človeka prichádza do chrámu a chce, aby ju kňaz Zachariáš prijal. Kňaz Zachariáš 
ju prijíma tiež s ochotou (aj na jeho pohybe to vidno), neodháňa ju, lebo vie, že  je vyvolená 
na  veľké  veci.  V Máriinom  sprievode  sú  dievčatá  so  sviečkami,  ktoré  sa  stanú  jej 
spoločníčkami a priateľkami. V pozadí prináša anjel Márii pokrm, chlieb z neba, ktorý Mária 
s očakávaním prijíma a z ktorého žila.

Aplikácia – porovnávanie (práca s pracovným listom)
Čo Mária robila v chráme? Čo môžem ja robiť v chráme?
- vypíšeme na tabuľu a deti do pracovného listu (obrázok v PL si môžu vyfarbiť): 

MÁRIA V CHRÁME MOJ ŽIVOT V CHRÁME
- modlila sa - modlitba
- pracovala, pomáhala (tkala) - miništrovanie, spev, upratovanie, výzdoba
- bola poslušná - poslušnosť, zachovávanie ticha, dôstojné 
                                                                   správanie sa, prežehnávanie, poklony....
- mala priateľky - stretnutia s ľuďmi, priateľmi (nie sme tam sami)
- prijímala pokrm - prijímame Božie Slovo a Eucharistiu 

Záver
Boh nás cez tento sviatok / ikonu pozýva do chrámu a pozýva k vďačnosti, k modlitbe. Pre 
Máriu bol chrám niečo samozrejmé. Nie je to nič nezvyčajné alebo čudné. Je samozrejmosťou 
pre ľudí, ktorí veria v Boha, ktorí mu dôverujú. Pravidelne, s láskou a úctou prichádzajme do 
chrámu, pretože je to dom Otca a má tam pre nás pripravené veľké veci, milostí...

Domáca úloha 
Pravidelná návšteva chrámu a zapájanie sa do života v chráme (miništrovanie, spev, výzdoba, 
upratovanie...)

Modlitba
Pracovný list



Presvätú Bohorodičku, Pannu Máriu priviedli rodičia Joachim a Anna do jeruzalemského 
chrámu. S pomocou učiteľa napíš do ľavého stĺpca, čo robila v chráme Mária. Do pravého 
stĺpca napíš, ako môžeš ty prežívať život v chráme. Obrázok vymaľuj.

MÁRIIN ŽIVOT V CHRÁME MOJ ŽIVOT V CHRÁME
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... ..........................................................
.......................................................... .........................................................



2 DÔVERA V RODINE

Prehlbujúca podtéma
► Vo filipovke očakávame príchod svetla

- náväznosť na tému Svetlo a tma
Ak ste neprebrali tému „Svetlo a tma“ použite z nej časť „Skúsenosť s tmou“, „Rozprávku o dvoch kráľovských 
synoch“ a „Rozhovor so žiakmi Svetlo pre mňa“ v úvode tejto hodiny. Ak ste ju prebrali, zopakujte si jej obsah.

Ciele témy: Jednoducho charakterizovať filipovku v kontexte s ikonou Znamenie/Oranta. 

Rozhovor
Môže byť tma aj v našom srdci? Kedy? (bolesť, smútok, zlo, strach, ubližovanie, samota...) 
Ako ju vieme odstrániť? (úsmev, pekné slovo, pohladenie, povzbudenie...)
Takáto tma nastala aj v ľudstve, keď Adam a Eva jedli ovocie zo zakázaného stromu v raji 
a tak  porušili  Boží  príkaz  (obraz  z MP:  Záhrada  života).  Boli  vyhnaní  do  „tmy“,  mimo 
záhrady. No Boh im zapálil „svetielko“, pretože im prisľúbil, že im pošle Záchrancu, niekoho, 
kto ich z tej tmy vyvedie. 
Jeden žiak môže prečítať:  „Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú  
v krajine tieňa smrti, zažiari svetlo.“ (Iz)

Filipovka
Boh tento svoj prísľub splnil,  keď poslal  na svet svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý je tým 
sľúbeným Záchrancom, Svetlom sveta. 
Teraz, keď prežívame čas filipovky, očakávame toto jeho narodenie. Filipovka je 40-dňové 
obdobie  pôstu,  v ktorom  sa  pripravujeme  na  príchod  Svetla.  Jej  názov  je  odvodený  od 
apoštola Filipa, lebo po jeho sviatku sa toto obdobie začína.
Kto je v pozornosti, keď sa má narodiť bábätko? Na koho sa najviac upierajú oči všetkých? 

- na mamu, ktorá ho nosí pod srdcom.
Tak aj v tomto čase filipovky svoju pozornosť obraciame na matku – na Máriu, ktorá porodí 
Ježiša, ktorý je Svetlom.

Opis ikony: Ikona Oranty 
- Kto je na ikone? (Mária a Ježiš)
- Čo na ikone robí Mária? (má zdvihnuté ruky) 
- Prečo? Čo to znamená? (modlí sa)
- Kde je umiestnený Ježiš a prečo?  
(v prostriedku Márie, je znázornený pod jej srdcom)
-  Ako  je  oblečený  a čo  robí?  (je  oblečený  do 
zlatého/svetlého oblečenia a požehnáva)

Vysvetlenie
Aj do nášho srdca sa chce narodiť Ježiš, už nie do 
Betlehemskej  maštale.  Chce  doň  vniesť  svoje 
svetlo, On sám chce byť svetlom, preto má svetlé 
oblečenie.  A naša  príprava  na  jeho  narodenie,  na 
príchod  Svetla,  má  spočívať  v modlitbe.  To 
vyjadrujú  Máriine  zdvihnuté  ruky.  My  máme 
napodobňovať  Bohorodičku:  modliť  sa,  prijať 
Ježiša a slúžiť blížnym.  



Pracovný list: 
Vymaľuj obrázky Ježiša svetlou farbou a vlep jeden obrázok do Máriinho lona, pretože Ježiš 
sa narodil z Márie. Vedľa nakresli svoje srdce s „tmou“, ktorá v ňom je (ťažkosti, smútok...) 
a aj do svojho srdca vlep druhý obrázok Ježiša, pretože On chce do tvojho srdca vniesť svetlo.

Vhodné je dať deťom na obdobie filipovky aktivitu. Napr. do „vytrhnutého“ listu z kalendára (viď 
nižšie)  si každý deň zaznačiť (podľa vysvetliviek pod tabuľkou), kedy som sa modlil, pričom dbať,  
aby tej modlitby bolo čo najviac. Modlitbou sa pripodobňujeme Márii a tým pozývame Ježiša, aby sa 
narodil aj v našom srdci. 

Príloha komentárov pre učiteľa
Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša Krista – Filipovka I.

Pôvod a     zmysel:  
Skôr ako začneme rozprávať o pôste pred Narodením Ježiša Krista, potrebujeme si ujasniť dve veci: 
1. Uvedomiť si, že slovo pôst neznamená len zdržanlivosť od pokrmov, ale cestu obrátenia, metanoie 
– zbožštenia. Cestu, kde zdržanlivosť od pokrmov je len jedným z vonkajších znakov celkovej askézy 
zmyslov, s cieľom, aby v nás mohla pôsobiť milosť, blahodať Svätého Ducha. 
2. Treba vedieť, že takéto pôstne obdobia vkladá naša východná cirkev pred významné sviatky. Pred 
sviatkom Narodenia Ježiša Krista je Filipovka, potom nasleduje Veľký pôst pred sviatkom Paschy.  
Pred sviatkom sv. Petra a Pavla je to Petrov pôst, Petrovka a napokon posledné dlhšie obdobie pôstu 
vkladá cirkev pred sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ako Uspenský pôst, Spasivku. Takto teda 
vznikol aj pôst pred sviatkami Narodenia Ježiša Krista. Keďže tento čas začína po sviatku sv. apoštola 
Filipa, dostal názov Filipovka.  

Čo  je  cieľom  tohto  pôstneho  obdobia?  Upozorniť  na  tajomstvo  vtelenia Božieho  Syna 
v plnosti času, na jeho príchod na túto zem, na jeho narodenie. Prvé slová Kristovej misie ohlasujú: 
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. kajajte sa a verte evanjeliu.“ /Mk 1, 15/ 

Toto  pôstne  obdobie  treba  prežívať  v pohľade  na  celé  dejiny  spásy,  počnúc  prísľubom 
Spasiteľa, ktorý dal Boh v raji po hriechu prvých rodičov, cez všetkých prorokov, ktorí predpovedali 
jeho  príchod  a udalosti  s tým spojené.  taktiež  pozerajúc  na  jeho  predkov,  ale  najmä  na  Presvätú 
prečistú preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Pannu Máriu. 

Položme si  otázku: „Kto je v rodine v pozornosti pred narodením dieťaťa?“ Iste sú to všetci, 
ktorí spolupôsobili, ale najmä a predovšetkým je to jeho matka. Na ňu je upätá všetka pozornosť. Ju 
skúmavými pohľadmi a zvýšeným záujmom sleduje manžel,  rodina i okolitý svet. Ťažko to možno 
utajiť. Najbližší sledujú s matkou prvé pohyby plodu ešte v jej lone, tak ako sa to stalo pri stretnutí 
Presvätej Bohorodičky so sv. Alžbetou. Sledujú ako plod rastie a hlási sa k životu. 

Dnes  však  zisťujeme,  že  Paschálny  –  Veľký  pôst,  ktorý  bol  časom intenzívnej  radostnej 
prípravy  katechumenov  na  krst,  keď  spolu  s veriacimi  prežívali  nevýslovnú  radosť  z pozvania 
k novému životu Božích dietok, skrze krst a Kristovu Paschu, má dnes povahu smútku nad Kristovým 
utrpením.  Rovnako  aj  vo  Filipovke  sa  akosi  zabudlo  na  radosť  zo  skutočnosti,  že  ľudstvo  má  
Bohorodičku,  Matku  Spasiteľa,  ktorá  je  pritom  jednou  z nášho  ľudského  pokolenia.  Najväčšia 
pozornosť sa sústreďuje na druhý príchod Spasiteľa, tak, ako je to v západnom obrade, kde to má aj 
svoje opodstatnenie. V našom obrade je duch Filipovky iný. Tento čas má byť rozvinutím vrcholnej 
udalosti dejín spásy, vtelenia Božieho Syna s finálnym konštatovaním „máme Bohorodičku“, už je tu 
Bohorodička.  Toto  zistenie  má  byť  radostné.  Rovnako,  ako  je  radostné  vyhlásenie  najstaršieho 
kardinála  v konkláve,  keď sa  zvolí  nový pápež.  Tento kardinál  vystúpi  na balkón a hlasne zvolá: 
„Habemus pápam!“ čo znamená: „Máme pápeža!“ Až potom povie ďalšie podrobnosti, ako sa volá,  
akej je národnosti atď., no ľud prepukne v radosť už pri ohlásení, že sa zvolil nový pápež, že máme 
pápeža. 

To isté máme  prežívať aj  my počas Filipovky.  Ona je radostným očakávaním Spasiteľa s  
konkrétnym pohľadom na tú, ktorá je jeho Matkou, ktorá ho už nosí pod srdcom. Tá, na ktorej sa plnia 
všetky proroctvá, od predpovede ustanovenia nepriateľstva medzi  diablom a ženou a jej  semenom, 
ktoré porazí diabla, ktorá ako panna počne a porodí, až po pozdrav Alžbety:  „Požehnaná si medzi  
ženami a požehnaný je plod tvojho života.“ Tento zmysel  Filipovky veľmi  pekne ostal  zachovaný 



v našej  ľudovej  zbožnosti,  ktorú  môžeme  sledovať  v piesňach na  obdobie  pred  Narodením Ježiša 
Krista.  Sú to piesne 1.  – 6.  v modlitebnej  knižke – Modlitby a piesne.  Všimnime si  ich a citujme 
niektoré  verše:  „Blahozvesť  dnes  ohlasuje  Boží  posol  Márii,  že  sa  začne  vykúpenie  celej  ľudskej  
rodiny, sám Pán Boh ho v raji sľúbil Adamovi a Eve...“, „... skrze Máriu k nám prišlo, čo nám nebo  
sľúbilo...“, „... skrze ňu príde aj dnes k nám...“, „Na oslavu narodenín cely svet sa chystá, Boha,  
ktorý  je  už  tvoj  Syn,  Spasiteľa  Krista.  Z neba  si  privolala,  keď  si  v chráme  bývala,  túžbami  
a modlitbami, jeho príchod vzývala.“, „Priprav (Matka) duše k Vianociam, nech je Pánom v nich On 
sám. daj nám Matka z milostí, ktoré vlastníš v plnosti. Daj nám všetko čo uznáš, keď svoj veľký sviatok  
máš.“ 

Vidíme, že v popredí je Bohorodička a nie druhý strašný príchod Spasiteľa. O tejto špiritualite 
hovorí aj veľký znalec liturgie východných cirkví prof. Róbert Taft SJ, prednášateľ na východnom 
inštitúte v Ríme: „Filipovka je prastaré a pravé mariánske obdobie, kým tie, ktoré teraz prežívame cez 
máj a október, sú oveľa mladšie a nemajú tak hlboké korene v tradícii Východu.“ 

Jadro Filipovky tvorí sviatok Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu s krásnym kánonom 
utierne a nádhernými kontemplativnými textami.  „Do Božieho chrámu vstupuje živý Boží chrám...“  
„Dnes vidíme predobraz spasenia ľudského rodu, tú, ktorá všetkým zvestuje príchod Krista...“ „Raduj  
sa,  lebo  skrze  teba  Boh  uskutočnil  svoje  plány...“ Všetky  tieto  spevy  a modlitby  dávajúce  do 
pozornosti Bohorodičku, vrcholia v nádhernom finále, stichire z Predvečeru narodenia Ježiša Krista, 
na večierni s liturgiou sv. Bazila Veľkého:  „Kriste, ako sa ti odvďačíme za milosť, že si zostúpil na  
zem a stal  sa človekom? Každé stvorenie,  ktoré je  tvojím dielom,  ti  prináša svedectvo vďačnosti:  
Anjeli spev, nebesá hviezdu, pastieri obdiv, zem jaskyňu, pustatina jasle, ale my ľudia ti ponúkame  
Matku a Pannu.“ /por. Tomáš Špidlík SJ, Mária v tradícii kresťanského Východu./

Vychodný obrad maronitov počas Filipovky zanecháva rádove nedeľné čítania a miesto nich 
v tieto nedele preberajú tajomstvá zo života Presvätej Bohorodičky. Teda náplňou tohto pôstu nie je  
druhý príchod Krista, ale to, že Kristus sa teraz má zrodiť v tebe, tak ako sa to stalo jednej z nás, 
Panne a Matke Márii. Lebo ak sa zrodí v tebe Kristus, tak kráľovstvo Božie je už v nás a netreba sa 
obávať jeho strašného príchodu. Každý z nás potom môže volať s prvými kresťanmi „Maranatha – 
Príď,  Pane Ježišu!“ Preto nasledujme Bohorodičku,  ktorá ho už pred pôrodom v plnosti  duchovne 
zrodila.  

Štyridsaťdenný pôst pred Narodením Ježiša Krista – Filipovka II.

V prvej katechéze sme si zdôraznili, že kresťanský východ prežíva Filipovku s trošku iným 
zameraním, ako je zameranie Adventu na kresťanskom západe. Všimli sme si dôraz na Matku a Pannu 
Ježiša  Krista,  teraz  sa  zameráme  na  praktickú  aplikáciu  toho,  čo  sme  doteraz  spoznali.  Mladú 
hebrejskú dievčinku Máriu obetujú Bohu nielen Joachim a Anna, ale aj my a s nami celé ľudstvo. Ju si 
vybral z nás nehodných a nedôstojných Adamových synov Boh ako nádhernú ľaliu, ktorá vypučala 
„z tŕnia a bodľačia“. /por. Gn 3, 18/ 

Je  to  jednoduché hebrejské dievča plné túžby po Bohu,  plné Boha,  Panagia  – celá  svätá.  
Spomínali sme, že vo Filipovke má sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu výnimočné postavenie. 
Hovorí  nám o spáse  ľudského rodu  a spolupráci  jednej  z nás,  drobnej  a pokornej  dievčinky.  /por. 
tropár a kondák sviatku/ Aké to úžasné konštatovanie, že Mária je jednou  z nás. Ľalia, čo vypučala 
z tŕnia  a bodľačia.  Boh našiel  v Márii,  výzorom podobnej  tisícom mladých  dievčat,  srdce  celkom 
otvorené voči konaniu jeho lásky. Vtelením sa Boží Syn stal z lásky k nám človekom, aby sa človek 
mohol  stať Božím Synom. Neudialo sa to však bez slobodného súhlasu človeka,  a to Máriiným: 
„Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ 

V evanjeliu sv. Jána v prvej hlave čítame: „ A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami.“  
„ ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“ Čo je naším poslaním tu na zemi?  Ísť 
Máriinou cestou. Aby sme sa mohli  pripojiť k slovám „my ti,  Bože, dávame Bohorodičku“ ale aj 
Emila, Klárku, Štefana, Dávida, Marcelku, Janku..., seba. S Máriou volať „ Nech sa mi stane podľa  
tvojej vôle, Bože.“

Ako to zrealizovať? Krásne o tom rozpráva ikona Znamenie Božej Matky – Oranta. Vidíme na 
nej Máriu modliacu sa a túžiacu po Bohu, uprostred svojho vnútra s Ježišom Kristom, Jednorodeným 
Synom  Božím,  pred  vekmi  zrodeným z Otca,  zrodeným nie  stvoreným.  Táto  ikona  nám ukazuje 
splnenie  Božieho prísľubu,  daného  všetkým prorokom,  patriarchom a všetkým telesným predkom 



Ježiša Krista. „Dávidovi sa Pán zaviazal prísahou, je pravdivá, nikdy ju neodvolá: „Potomka z tvojho 
rodu posadím na tvoj trón.““ /Ž 131, 11/ 

Táto ikona nám môže pomôcť naučiť sa, ako sa aj my môžeme stať matkami Ježiša Krista. 
Toto je podstatná a najdôležitejšia úloha človeka v štyridsaťdennom vianočnom pôste. Aby sa aj v nás 
narodil  živý Ježiš  Kristus  ako v Márii.  Cirkevný učiteľ  Origenes  hovorí:  „Čo mi  prospeje,  že  sa  
Kristus raz narodil v Betlehéme, ak sa nenarodí vierou v mojej duši.“ Ikona „Znamenie“ nás učí, že 
Máriino Božské materstvo sa realizuje v dvoch rovinách, telesnej a duchovnej. Hovorí, že Mária je 
nielen Božou Matkou, pretože nosila telesne Boha vo svojom lone, ale tiež preto, že ho najsamprv  
počala vierou vo svojom srdci. Sám Kristus vyhlásil:  „Moja Matka a moji bratia sú tí, čo počúvajú  
Božie slovo a zachovávajú ho.“ /Lk 8, 21; Mk 3, 31; Mt 12, 49/ 

Mária svojou ustavičnou túžbou po Bohu a plnením jeho vôle, počala Boha duchovne, skôr 
než ho počala telesne. Ani nám nikto nebráni, aby sme túžbou po Bohu, otvoriac sa Kristovmu Duchu 
panensky, nie so žiadosti tela, ani muža, ani krvi, ale z Ducha zrodili Krista a stali sa tak jeho matkou. 
Sv. Augustín takto hovorí veriacim:  „Stali ste sa dietkami Božími, buďte tiež matkami.“ Toto sme 
volaní uskutočniť vo svojej duši. Každá duša, ktorá verí, počína a rodí Božie Slovo. Ak podľa tela je 
len jedna Božia Matka, tak podľa viery rodia Krista všetci, čo prijímajú Božie Slovo a praktizujú ho. 
Maxim Vyznavač hovorí: „Kristus sa ustavične tajomne rodí v duši, lebo si berie telo z tých, ktorí sú 
spasení a dušu, ktorá ho rodí, robí panenskou matkou.“ Kresťanský východ toto vyjadruje irmosom 
z kánona Narodenia Ježiša Krista, ktorý sa má spievať už od 21. novembra, teda práve od sviatku  
Uvedenia Presvätej Bohorodičky do chrámu. Túto skutočnosť panenského materstva a zrodenia Krista 
v nás  vyjadruje  slovami:  „Christos  raždajetsja,  slavite!–  Kristus  sa  rodí,  oslavujme  ho!  Krista  
z nebies vítajme! Kristus je na zemi, jasajme!“ To, že tieto slová spievame niekoľko týždňov pred 
sviatkom Narodenia Ježiša Krista, samo zdôrazňuje tento fakt duchovného zrodenia sa Krista ešte pred 
jeho telesným zrodením. 

Sústreďme sa teraz na to, ako nám Kristus hovorí, že sa môžeme stať jeho matkou. Počúvaním 
jeho slova a jeho zachovávaním. Bohorodička sa stala matkou tým, že Krista počala a že ho porodila. 
Existuje totiž aj neúplne materstvo. Potrat,  ak z rôznych príčin alebo hriechom ľudí plod zahynul. 
Alebo  naopak,  ak  sa  dieťa  narodí,  hoci  nebolo  v matke  počaté.  /napr.  umelé  oplodnenie,  počaté 
v skúmavke/ Také dieťa nie je najprv počaté v srdci matky, lebo nepochádza počatie z nej. 

Žiaľ aj v duchovnej rovine existujú tieto dve smutné možnosti.  
1.  Počína  Krista,  ale  ho  neporodí,  to  je  ten,  kto  príjme  slovo,  ale  nepraktizuje  ho.  Koná 

duchovný potrat. Má vieru, ale nemá skutky. 
2. Naopak, Krista rodí, hoci ho nepočal, kto koná veľa skutkov, ktoré však nevychádzajú zo 

srdca,  z lásky k Bohu.  Teda ten,  kto má  skutky,  ale  nemá  vieru.  Sv.  apoštol  Pavol  hovorí:  „Sme 
spasení z milosti skrze vieru. Je to dar Boží. Sme dielo Božie, stvorení v Kristu Ježišovi pre dobré  
skutky, ktoré Boh vopred pripravil, aby sme ich uskutočňovali vo svojom živote.“/Ef 2, 8-10/ 

Boh nás nestvoril v Kristovi, aby sme ostali pasívni a neúčinní, alebo aby sme ostali v hriechu, 
ale  aby  sme  s pomocou  milosti  Božej  a viery,  boli  schopní  dobrých  skutkov,  ktoré  nám vopred 
pripravil  a ktoré  sú  ovocím  Ducha.  Sú  to  skutky,  ktoré  charakterizujú  každé  pôstne  obdobie: 
umŕtvovanie, skutky lásky,  modlitba, činorodá horlivosť pre šírenie Božieho kráľovstva. Ak vážne 
neskúmame  túto  skutočnosť  a nikdy neprejdeme  od  rozjímania  a poklony k žitiu  Krista,  jedná  sa 
o potrat.  V Božom pláne  sme  všetci,  ty  i ja,  nie  tým človekom po hriechu –  nemohúcim,  plným 
následkov  hriechov,  ale  tým  človekom  v raji,  stvoreným  k obrazu  Božiemu,  tvoriacim  jednotu 
s Bohom. K tomuto zbožšteniu sme všetci v tomto pôstnom čase pozvaní, cez milosť a vieru, ktoré 
nám  boli  darované  v smrti  a zmŕtvýchvstaní  Ježiša  Krista.  Pamätajme  si!  Krista  nemáme 
napodobňovať, ale Krista máme žiť. Napodobňovať máme panenskú Bohorodičku, aby sme sa stali 
takými, akými nás Boh pôvodne stvoril. Ba vďaka Ježišovi ešte niečím viac, Božími matkami. Boh sa 
stal človekom, aby sme sa, ty i ja, mohli stať zbožštenými. Sám Kristus hovorí farizejom:  A nie je  
napísané vo vašom zákone: „Ja som povedal: Ste bohmi“? /Jn 10, 34/
V čom je teda úplné materstvo, ku ktorému nás volá tento čas nazerania na Pannu a Matku Ježiša 
Krista? Ak je naša duša nespokojná so životom aký vedie a pod vplyvom Božieho slova a svätých 
vnuknutí sa rozhodne rázne skoncovať so svojimi starými návykmi a chybami, počne Ježiša Krista. 
Potom  vyzve  Boha  o pomoc  a ihneď  začne  uvádzať  svoj  dobrý  úmysel  v skutok,  keď  začne 
uskutočňovať Boží plán už pred vekmi pre ňu pripravený. Všetci sme volaní k tejto ceste, k tomuto 
zápasu, o ktorom hovorí sv. Pavol: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval.  



Už mám pripravený  veniec  spravodlivosti.“  /  2Tim 4,  7/ Tým vencom je  Pavlovo zistenie: „Už 
nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ / Gal 2, 20 /

Filipovka je čas i výzva, pozeranie sa na Prečistú Pannu Máriu, aby sme sa zaradili do zástupu 
chudobných a pokorných, ktorí sa ako Mária snažia,  nájsť milosť u     Boha  . Prestaňme sa teda starať 
o to, aby sme sa páčili ľuďom a s odvahou čeľme pokušeniam tohto sveta. 

Objavme aj  krásu ženy pozvanej  k materstvu.  Mária nosila Krista nielen v duši,  ale  aj  vo 
svojom lone. Boh si ju vybral. Uvedomme si, že tým samým činom  povýšil každú ženu a jej lono, ako 
miesto  zrodenia  života.  Sv.  apoštol  Pavol  v liste  Galaťanom hovorí,  že  Boh v plnosti  času poslal 
svojho Syna narodeného nie z Márie, ale zo ženy. Solovjev hovorí, že nič krásneho vo svete nie je, čo 
by nepovstalo zo ženy. Boh povzniesol s Máriou každú ženu a dal jej takú česť, že nás to musí uviesť 
do úžasu a k premýšľaniu nad našimi hriechmi. 

Prijmime  teda  toto  volanie  nášho  východného  obradu  na  tento  pôstny  čas.  Nasledujme 
Prečistú Pannu a Matku Božiu. Začnime si vážiť naše človečenstvo a plán, ktorý preň Boh pripravil. 
Veď to bola jedna z nás, ktorá sa stala Bohorodičkou, prinesúc ľudstvu spásu v jej Synovi. Nosme aj 
my Boha vo svojom srdci, nech nezostanú naše duše neplodné, ale nech sú plodnými pre Boha. Nech 
už teraz môžeme  bez faloše a farizejstva spievať:  „Kristus sa rodí,  oslavujme ho! Krista z nebies 
vítajme!“ A nech ho počas týchto týždňov nepotratíme, ale na sviatky Narodenia Ježiša Krista nech 
zvoláme s Pavlom: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus!“ 
 Zdroj: o. Emil Zorvan st.



FILIPOVKA – pôst pred sviatkom Narodenia Ježiša Krista, Svetla sveta. 

K jednotlivým dňom filipovky vpisujte písmenka (R,V,PJ,CH,I) podľa toho, kedy ste sa pomodlili. 
Modlitba: R – ráno, V – večer, PJ – pred a po jedle, CH – v chráme, I – iná 
príležitosť

NOVEMBER Pi 4

So 14 Sv. apoštol Filip So 5

Ne 15 Začiatok filipovky Ne 6 sv. Mikuláš Divotvorca, arcibiskup 
Myry

Po 16 Po 7

Ut 17 Ut 8 Počatie Presvätej Bohorodičky sv. 
Annou

St 18 St 9

Št 19 Št 10

Pi 20 Pi 11

So 21 Vstup Presvätej Bohorodičky do 
chrámu

So 12

Ne 22 Nedeľa Krista Kráľa Ne 13

Po 23 Po 14

Ut 24 Ut 15

St 25 St 16

Št 26 St 17

Pi 27 Pi 18

So 28 So 19

Ne 29 Ne 20

Po 30 Po 21

DECEMBER Ut 22

Ut 1 St 23

St 2 Št 24 Predvečer Narodenia Pána
Pôst od mäsa

Št 3 Pi 25 Narodenie Ježiša Krista
Christos raždajetsja!   



Základná podtéma – oprava
►  3.2 Lucia priniesla do rodiny svetlo
- možno pripomenúť sv. Mikuláša (vhodná aj omaľovánka sv. Mikuláš)
- aj Lucia a Mikuláš boli svetlom pre druhých

Základná podtéma – oprava, doplnenie
► 3.4 Môj krst

  

Pripomíname si svoj krst
- vhodná je ukážka fotografií z krstu a obrázkov/vecí  jednotlivých krstných symbolov
Olej  –  na  uzdravenie  a  pomoc  v boji  so  zlom.  Kňaz  pred  samotným  krstom  pomazáva 
dieťa/dospelého posväteným olivovým olejom (vhodný obrázok olivy). Tak, ako zápasníkov 
pred  bojom namazali  olejom,  aby  sa  ľahko  vyšmykli  protivníkovi  z rúk,  tak  aj  my  sme 
pomazávaný olejom, aby sme sa „vyšmykli“  z rúk Zlého. Olej sa používa aj ako liek, má 
uzdravujúce účinky. Uzdravuje od hriechu. 

Voda – je symbolom očistenia, nového života Božieho dieťaťa. Kňaz krstenca buď ponára 3x 
do  vody na  znak  smrti  a vzkriesenia,  alebo  3x  leje  na  hlavu  vodu  na  znak  očistenia  do 
dedičného hriechu (hriech zdedený po Adamovi a Eve), pričom kňaz hovorí krstnú formulu:
Formula krstu vo východnom obrade:
Krstí sa služobník Boží (meno) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen

Biele  rúcho  –  „Oblieka  sa  Boží  služobník  do  rúcha  spravodlivosti  v mene  Otca  i Syna 
i Svätého Ducha. Amen.“ „Ktorí ste v Krista oblečení, Krista ste si obliekli.“
- je symbolom nového, čistého života a znakom, že patríme Ježišovi

Sviečka –  „Prijmi túto horiacu sviecu a po celý svoj  život  sa usiluj  o prežiarenie svetlom 
viery,  aby si mohol vyjsť Pánovi v ústrety“; „Dbaj o to, aby si sa stal svetlom sveta, lebo 
k tomu ťa povolal Ježiš.“ 
-  je  symbolom  svetla  viery,  symbolom Krista,  ktorý  sa  stáva  svetlom pre  nás  a zároveň 
pozvaním k tomu, aby sme my boli svetlom pre druhých

Meno –  pri krste dostávame 2 mená: meno „kresťan“ – znak, že patríme Kristovi a meno, 
ktorým nás budú oslovovať. 



Po  krste  hneď  nasleduje  slávenie  sviatosti  MYROPOMAZANIA,  pri  ktorej  nás  kňaz 
pomazáva  olejom  –  „myro“  na  rôzne  časti  tela  a v tejto  sviatosti  dostávame  osobitým 
spôsobom Svätého Ducha. Kňaz hovorí „Pečať daru Svätého Ducha“.

Obrad uvedenia do Cirkvi – je to predstavenie nového člena cirkvi celému spoločenstvu 
(farnosti)  a zároveň  výzva,  aby novopokrstený  človek  chodil  do  chrámu.  Kňaz  pri  tomto 
hovorí: „Boží služobník ... sa uvádza do Cirkvi...“ (toto sa môže prebrať aj na začiatku novej témy: 
Cirkev – Božia rodina. Príloha komentárov je nižšie.)

- Katechézy ku sv. tajomstvu krstu a myropomazania nájdete v:
GAJDOŠ, M.: Katechézy – malý trebník. In: Slovo č.1, 2, 3, 4 (modlitby nad matkou), 5-6, 7, 
8, 9, 13, 14,15, (len myropomazanie 12, 13, 16). Rok 2007.

NOVÁ prehlbujúca podtéma:
► Ježišov krst – moje osvietenie

Ciele:  pomocou  učiteľa  opísať  ikonu  Ježišovho  krstu.  Vážiť  si  Božiu  priazeň  a lásku. 
Uvedomiť si, že Ježiš – Boh je svetlom pre moje srdce. Byť „svetlom“ v bežnom živote. 

Opakovanie
Vyrobte  si  obrázky  krstných  symbolov  z predchádzajúcej  témy.  Priraď  obrázok  krstného 
symbolu k daru, ktorý symbol vyjadruje (k zmyslu), napísanom na kartičke.

Úvod
Čo  môže  byť  zdrojom  svetla?  (sviečka, 
žiarovka,  neón,  oheň,  slnko,  baterka...)  – 
môžeme  použiť  aj  obrázky  alebo  predmety, 
ktoré sú zdrojom svetla
ALTERNATÍVA  –  ukážeme  deťom  obrázky  alebo 
predmety, ktoré sú zdrojom svetla a opýtame sa ich, čo 
majú spoločné?
Na čo slúžia. Čo osvetľujú a prečo?
-  aby  sme  videli,  poznali  svet,  aby  sme  sa 
mohli pohybovať, žiť, vidieť ľudí, predmety...

Existuje  však  aj  svetlo,  ktoré  osvecuje  naše 
srdce,  náš  rozum  a vôľu.  Toto  svetlo  sa 
„zjavilo“ na Jordáne, keď sa tam udial jeden 
zvláštny krst pred 2000 rokmi.

Čítanie  zo  Svätého písma:  Ježišov krst  Mt 
3,13-17

Ikona  Bohozjavenia  –  demonštrácia  a 
výklad
- Čo vidíme na ikone? 
-  Kto  je  najdôležitejší  na  ikone?  Kto  je 
v prostriedku – Ježiš. 



V Betleheme o ňom vedelo len pár ľudí, tu sa ukáže pred celým svetom, v pokore, stáva sa 
jedným z nás, naším bratom.
- Kde stojí? V rieke Jordán. Ježiš posvätil rieky Jordánu.
- Prečo tam stojí? Prijíma krst
- Od koho? Od muža menom  Ján, ktorého Boh povolal, aby krstil ľudí, ohlasoval príchod 
prisľúbeného Záchrancu a poučoval ľud. Preto má v ruke zvitok. 
- Prečo je Ján znázornený akoby bol opatrný, jemne ohnutý? Lebo vedel, že Ježiš je Boží Syn 
a bál sa ho pokrstiť. On krst nepotreboval.
-  Kto stojí  pri  Ježišovi?  Anjeli.  Kto so sú? Boží  poslovia,  služobníci.  Vzdávajú mu úctu 
a oslavujú ho. Ich postoj to vyjadruje.
- Čo je znázornené nad Ježišom?  Holubica – symbol Svätého Ducha a v polkruhu symbol 
Boha Otca/postava Boha Otca. Obe postavy sú znázornené vo svetelnej žiare. 
Toto svetlo ukazuje a osvetľuje to, kto je a aký je Boh, kto sme my – milované Božie deti. 

Sviatok,  kedy oslavujeme Ježišov Krst sa volá aj  „Osvietenie“  (6.1),  kedy sa svätí 
voda a príbytky. Keď sme boli pokrstení, stali sme sa „novoosvietenými služobníkmi“. Tým 
svetlom je  Ježiš, ktorý nás osvecuje – naše srdce, myseľ, vôľu, rozum, skutky,  aby sme 
videli srdcom, poznávali Boha a jeho vôľu. Pri krste sa stal tvojim osobným svetlom. Už nie 
sme v tme, sami, ale „Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám  báť?“ (Ž)

- Čo sa deje, keď sa opaľujeme?
Sme hnedší, pokožka dostáva vitamín D... jednoducho to na nás vidno. Keď je Ježiš naším 
svetlom, má to byť na nás vidno, máme sa podobať Ježišovi. Byť poslušný, skromný, byť 
svetlom pre iných...

Práca s pracovným listom

Pieseň: Smieme kráčať vo svetle Božom (viď pracovný list)
- možno sa naučiť eRko tanec „Žiarovky“

Základná podtéma - doplnenie
►  3.5 Cirkev – Božia rodina

-  v hlavnej  časti  hodiny  je  vhodné  doplniť,  resp.  stručne 
predstaviť obrad Uvedenia do Cirkvi podľa Trebníka 

- pri práci s obrazom možno spomenúť, že Cirkev je Božia 
rodina  tu  na  zemi,  ale  aj  v nebi  máme  rodinu  (oslávená 
Cirkev) – sú to svätci, ktorí sa za nás modlia a my sa môžeme 
modliť k nim. Svätí,  sú ľudia, ktorý vynikali lásku k Bohu, 
blížnym i celému stvorenstvu. Poznáte nejakého svätca? 

Oprava tabuľky k úlohe „Rozličné úlohy“
Učiteľ na tabuľu napíše pojmy: kňaz, miništrant, cerkovník, 
kantor, čtec/čitateľ, spevák, veriaci...



Číta Apoštol Pomáha kňazovi Zvoní zvonmi

Upratuje Miništruje Slávi svätú liturgiu

Pripravuje kvetinovú výzdobu Spieva Vysvetľuje Božie slovo

Príloha komentárov pre učiteľa
Uvedenie dieťaťa do cirkvi

Ide o posledný obrad zo série obradov, ktoré bezprostredne súvisia s udelením sv. tajomstiev 
krstu  a myropomazania.  Zmyslom  tohto  obradu  je  predstavenie  pokrsteného  dieťaťa 
cirkevnému spoločenstvu a taktiež pripomenutie potreby prichádzať s ním od samotnej chvíle 
krstu na bohoslužby jeho cirkvi. Kňaz berie pokrstené dieťa na ruky pred dverami chrámu 
ním robí znak kríža a hovorí: „Boží služobník (meno) sa uvádza do cirkvi v mene Otca i Syna 
i Svätého Ducha. Amen“. Následne vstúpi s dieťaťom do zadných priestorov a povie: „Vstúpi 
do tvojho domu, pokloní sa pred tvojim svätým chrámom.“ Ide o modifikáciu Ž5,8. Potom 
prinesie dieťa doprostred chrámu a povie to, čo prvýkrát, ale s dodatkom: „Uprostred cirkvi ťa 
bude ospevovať.“  (modifikácia  Ž 21,23b).  Potom príde s dieťaťom až pred dvere svätyne 
a hovorí: „Boží služobník sa uvádza do cirkvi v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen“. 
Po daných slovách hovorí Simeonov chválospev „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka...“
Dôvodom tohto textu je to, že keď kňaz hľadí na pokrstené dieťa, akoby hľadel na samého 
Krista,  lebo  je  čisté  a bez  poškvrny.  Tiež  preto,  že  obsahuje  slovo „osvietenie“,  ktoré  je 
synonymom slova krst. Ak ide o chlapca, kňaz ho počas tohto hymnu uvádza do svätyne, ak 
ide o dievča, uvádza ho do cárskych dverí. Chlapec totiž môže raz byť uvedený do svätyne 
ako biskup, kňaz, či diakon. Celý tento obrad pripomína putovanie k Nebeskému Otcovi.

Zdroj: GAJDOŠ, M.: Katechézy – malý trebník. Obrad uvedenia do cirkvi. In: Slovo č.15, 
2007.



3 DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM

- k téme možno doplniť ako samostatnú podtému alebo v rámci uvedených podtém aj:
Blahoslavený Metod Dominik Trčka, CSsR

NOVÁ prehlbujúca podtéma:
► Blahoslavený Metod Dominik Trčka – človek, ktorý dobre pozeral, rozpráva, počúval 
a konal.

Úvod
Pantomímou znázorni, čím by si chcel byť. Ostatní žiaci hádajú tvoje povolanie. Učiteľ môže 
prvú ukážku ukázať sám.
Dnes sa zoznámime s človekom, ktorý tiež túžil po jednom zvláštnom povolaní. Skúste hádať 
kým. Učiteľ znázorní pantomímou kňaza (požehnávanie, ohlasovanie, modlitbu...)

Blahoslavený Metod
V jednej  moravskej  dedine  v Čechách  sa  narodil  chlapec,  ktorý  pri  krste  dostal  meno 
Dominik. Mal zbožných rodičov a 6 súrodencov. Keďže veľmi milovať Ježiša, keď vyrástol 
a vyštudoval, šiel do rehole o. redemptoristov a stal sa kňazom a prijal nové meno: Metod (po 
svojom obľúbenom svätcovi, sv. Metodovi). Nosil hustú bielu 
bradu a okuliare.

- obrázok o. Metoda ako kňaza 

Aký by mal byť podľa vás kňaz? (deti menujú vlastnosti kňaza)

A Dominik takým naozaj  aj  bol:  horlivý,  milujúci,  poslušný, 
modlil sa, pomáhal ľuďom...
No jeho najväčšou túžbou bolo ohlasovanie.

Keby si ty mohol niekomu niečo dôležité povedať, komu by si  
to povedal a čo?
-  deti  môžu  odpovedať  ústne,  alebo  vyskladať  jednoduchú 
vetu, posolstvo z písmen (na kartičkách)

Dominik chcel všetkým ľuďom nie len v Čechách, ale aj na Slovensku a na Ukrajine povedať, 
ako ich má Ježiš veľmi rád, že majú robiť dobro a nie zlo. Kázal, chodil na misie po dedinách, 
slúžil sv. liturgie, pomáhal ľuďom, potešoval slovom i úsmevom. 
Dobre počúval, dobre rozprával, dobre pozeral a dobre konal. 

Všetko by bolo v poriadku, ale prišla doba, kedy niektorí ľudia neverili v Ježiša a mysleli si, 
že  nepotrebujú  Boha.  Začali  prenasledovať  tých,  ktorí  v Boha  verili:  biskupov,  kňazov, 
rehoľníkov i veriacich. Oj o. Metod bol odsúdený, uväznený, mučený v rôznych väzniciach, 
kde chorľavel, slabol, no nestrácal dôveru v Boha a jeho pomoc. Hovoril Bohu: „Tu ma máš, 
rob som mnou, čo chceš.“ 
Iste mu bolo smutno, no nestrácal nádej. 
Čo robíš, keď ti je veľmi smutno? On spieval a modlil sa. 
Čo by si si ty zaspieval? Akú pieseň máš rád? – deti si môžu niečo zaspievať



Keď prišli jeden Vianoce, sadol si na okenicu a začal spievať koledu „V Betleheme novina“ 
(kúsok z nej môžeme deťom zaspievať)
Keď to počul dozorca, nahneval sa a o. Metoda dal na ťažkú samotku, do cely bez okna, bez 
prikrývky,  bez  postele  iba  s murovanou  pričňou  z ktorej 
vyčnievali  výbežky,  aby  znepríjemňovali  ležanie,  o hlade, 
zime  a nepohodlí.  Dostal  zápal  pľúc  a zomrel.  Stal  sa 
mučeníkom, lebo veril v Boha a dôveroval mu.
 
O. Metod urobil veľa pre našich predkov, ale za nás sa dnes 
prihovára v nebi. Neprestal konať dobro. 
- ukážka relikvií bl. Metoda (obrázok s relikviou) a fotografia 
pozostatkov v chráme o. redemptoristov v Michalovciach

Záver
Nakresli niečo zo života bl. Metoda, čo ťa oslovilo/vymaľuj obrázok bl. Metoda.
Modlitba k bl. Metodovi
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6  POZVANIE NA HOSTINU – OBNOVENIE DÔVERY

NOVÁ prehlbujúca podtéma:
► Ikona Márnotratného syna

Ciele: 
Kognitívny: pomocou učiteľa opísať ikonu Márnotratného syna
Afektívny: vnímať milosrdenstvo a odpustenie Nebeského Otca každému hriešnikovi, ktorý 
príde s ľútosťou; uvedomiť si hodnotu odpustenia; poznať svoje previnenia
Psychomotorický: formulovať úprimné vyznanie Ježišovi, akí sme.

Motivácia – didaktická hra
Na úvod si učiteľ sadne na stoličku, zakryje svoje ruky plachtou a povie, aby deti po jednom 
chodili k nemu, kľakli si a pozreli sa, čo skrýva v rukách pod plachtou. Čo tam uvidia, nemajú 
hovoriť  ďalej  iným,  aby to  každý zažil  (prekvapenie).  Príchod a pohľad do rúk vyvoláva 
úsmev, vidia tam seba samých (v zrkadle).

Demonštrácia ikony a príbeh
Na  začiatok  prekryjeme  spodnú  časť  ikony  a ukážeme 
deťom  len  Otca  sediaceho  pred  domom.  Deti  skúsia 
povedať, čo postava na obraze robí, opísať čo vidia, čo si 
myslia, o čom postava rozmýšľa...

Prečítame (prípadne jednoducho prerozprávame) biblický 
text o márnotratnom synovi: 
časť I.: Lk 15, 11-13
Na ikone teda vidíme Otca, ktorý očakáva svojho syna. 
Čo  si  myslíte,  čo  bude  znázornené  v zakrytej  časti 
obrazu? Ako otec karhá syna alebo ako sa ho už nedočkal 
alebo...?

Prečítame text – časť II. Lk 15, 14 - 24
Odkryjeme spodnú časť obrazu.
Na  ikone  je  Otec  v pozadí,  ktorí  sedí  a vyhľadáva 
niekoho – svojho strateného syna. Vpredu sa márnotratný 
syn vrátil a objímajú sa navzájom. Otec sa teší, že sa mu 
vrátil zdravý a že sa mu nič zlé nestalo. Nebije ho, nekarhá, ale objíma, usmieva sa tak, ako 
ste sa aj vy usmievali, keď ste sa videli v zrkadle. 
No Ježiš  cez toto podobenstvo nechcel  len povedať nejaký príbeh o neznámej rodine,  ale 
chcel  hovoriť  o Nebeskom  Otcovi  a o tebe,  o každom  z nás.  Každým  svojim  zlom  sa 
vzďaľujeme od Otca, ktorý nás však neprestáva čakať.
Cez chvíľu ticha porozmýšľajú nad sebou a nad tým, čo ti bráni prísť k Otcovi. Možno je to 
hanba, strach, sebectvo, klamstvo...  Ale tak, ako pri úvodnej aktivite sme videli úsmev na 
tvári, keď ste v zrkadle videli svoju podobu, tak isto, ba ešte viac nás prijíma Nebeský Otec 
do svojho náručia, keď sa k nemu vrátime.

Výklad k ikone
– stačí predstaviť základné časti ikony: dom Otca, Otec, syn



Komentár k ikone
Ikona podobenstva o Milosrdnom Otcovi

Úlohou ikony nie je prerozprávanie jednotlivých častí príbehu, ale skôr  zatiahnutie 
človeka na hlbinu, prostredníctvom symbolov - jazykom kresťanského umenia.

Najdominantnejším  prvkom  ikony  sú  na  pozadí  ikony  vznešené,  pestrofarebné 
budovy, ktoré symbolizujú dom Otca. Dom Otca je nie len krásny, ale aj veľký.  “V dome 
môjho Otca je veľa príbytkov. Keby tak nebolo povedal by som vám. Lebo idem vám pripraviť  
miesto.“(Jan  14/2-3) Pestrosť  domu  symbolizuje  rôznorodosť   a  pozvanie  naozaj  pre 
všetkých.

Tri  veže symbolizujú  život  nerozdielnej  Božej  Trojice,  na  ktorej  majú  obyvatelia 
domu  plnú  účasť.  Plachty prehodené  cez  budovu  sú  symbolom,  že  sa  dej  odohráva  v 
uzatvorenom priestore, vo vnútri domu. Vlastne iba jedna časť ikony, tá v ktorej Otec čaká na 
svoje dieťa.

Sediaca poloha  Otca vyjadruje vládu, ale zároveň aj určitú bezmocnosť rešpektujúc 
slobodu každého človeka. Jeho zlatý plášť poukazuje na Božstvo. Zatiaľ čo vo vrchnej časti 
ikony je otec do Božstva zahalený celý, v spodnej časti ikony kde vychádza v ústrety svojmu 
synovi  je jeho plášť trocha odhrnutý pripomínajúc nám slová písma : 

„ On hoci bol Božej prirodzenosti, nepovažoval za nezrieknuteľné dobro svoju rovnosť  
s Bohom, ale sa  zobliekol(zo svojej božskej hodnosti) a prijal na seba prirodzenosť sluhu,  
stanúc sa podobný ľuďom“ (Filip.2/6).
Táto pokora Boha je symbolicky zobrazená aj  tým že Otec  na rozdiel  od syna nemá na 
nohách obuv.  Boh Otec  nás  teda  čaká  vo svojom dome ale  nie  pasívnym spôsobom,  ale 
aktívnym, prichádzajúc k nám v osobe Ježiša Krista. “Kto mňa vidí ,vidí aj Otca“ (Ján 14/9).  
Niektoré ikonopisecké školy pripisujú fialovú farbu Bohu Otcovi. 

Márnotratný syn je oblečený do farby Otcovho domu. Inými slovami povedané, opäť 
je domácim, patrí Otcovi, je Jeho. Boh nás oblieka do svojej dôstojnosti. Človek ju hriechom 
stratil. Dôstojnosť človeka spočívala a spočíva v tom, že je nositeľom Božej slávy. Človek 
oslavujúc Boha , uvedomuje si svoju vlastnú dôstojnosť. 

Pohľad čakajúceho Otca je obrátený k vysokej hore. Touto horou je hora našich istôt, 
z ktorých musíme zostúpiť. Cesta ku Otcovmu domu nie je ani tak cestou výstupu ako skôr 
zostupu.  Ako  márnotratný  syn  potrebujeme  často  sami  prežiť  biedu,  ťažkosti,  bolesť, 
opustenosť a bezradnosť, len preto, aby sme spoznali vo svojom živote elementárnu pravdu, 
že „bez neho nemôžeme nič urobiť“.

Samotné  stretnutie  Otca  so  svojím  dieťaťom je  vrcholom  a  akýmsi  vyústením 
celého  príbehu.  Stvoriteľ  sa  stretá  so  svojím stvorením,  Boh objíma  človeka,  beží  mu  v 
ústrety  plný  radosti.  Človek  nachádza  istotu  a  zmysel  svojho  života.  V  objatí  Boha 
nadobúdame istotu že ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška ani hĺbka ani 
nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej (Rim 8/ 38-39). Oči oboch sa 
stretajú a sú pre nás predobrazom prísľubu že raz Boha uvidíme s tváre do tváre.

Prameň na  ľavej  strane  ikony  je  symbolom  večného  života  a  spásy.  Je  zároveň 
pozvánkou pre každého z nás :  „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a nech pije. A z  
vnútra toho, kto uverí vo mne, potečú rieky živej vody“. ( Ján 7/37).

Vlastnosti Otca
Po  prečítaní  príbehu  z Písma  a výklade  ikony  a  rozjímaní  nad  ním  vypíšeme  na  výkres 
vlastnosti otca z podobenstva.



Práca s pracovným listom
Do  náručia  otca  nakresli  seba  v novom  rúchu.  K svojej  postave  napíš,  čo  chceš  vyznať 
Otcovi, keď k nemu prídeš, aby ťa objal (pr. sebectvo, klamstvo, hádky, bitky, ohovárania, 
nadávania…). Boh nás oblieka do novej dôstojnosti. 

Záver
V tichosti pri zapálenej sviečke pozeráme na ikonu a prežívame objatie Otca. Predstavujeme 
si, že tým synom som ja a Nebeský Otec ma objíma. Potom vlastnými slovami ďakujeme za 
jeho lásku a odpustenie. 

Zhrnutie:  Ikona  znázorňuje  najdôležitejšiu  časť  podobenstva  o Márnotratnom  synovi  - 
Nebeský Otec s túžbou očakáva náš návrat z hriechu (z cudzej krajiny) a s láskou nás prijíma 
takých,  akí  sme.  Čaká  nás  vo  svojom  dome,  v pokore  a jeho  dom  je  aj  našim  domom. 
V Otcovom objatí nachádzame istotu a lásku. Stačí prísť s ľútosťou a vyznať mu svoje chyby 
a previnenia. 

Tému spracovala: Mgr. sr. Jozefka H. Maníková, SSNPM

Príloha komentárov pre učiteľa
Návrat márnotratného syna (iný výklad)

Mnohé ľudské stretnutia sú dojímavé. Najmä stretnutia po rokoch 
odlúčenia,  nezáujmu  či  hnevu.  O  dojímavosti  však  môžeme 
hovoriť iba vtedy,  keď tam dominuje odpustenie, milosrdenstvo, 
vzájomná úcta,  zamilovanosť  – jedným slovom láska.  Aj  Božie 
slovo  je  plné  vzájomných  stretnutí  človeka  s  Bohom  i  ľudí 
navzájom,  ktoré z istého uhla pohľadu neboli celkom príjemné a 
niekedy  možno  i  vynútené  –  ako  napríklad  Ježiš  so  ženou 
hriešnicou,  ktorú  chceli  kameňovať  –,  ale  oslobodzujúce  a 
uzdravujúce,  preniknuté  Božou  láskou.  Toto  je  v takýchto 
ľudských situáciách to  najhlavnejšie,  čo nesmie  chýbať.  Ľudská 
sloboda. Bohom darovaná, objímajúca sa s Božou láskou.
Pozeráme skúmavým pohľadom na ikonu o návrate márnotratného 
syna.   Ikonopisec  sústredil  rozprávanie,  dej  podobenstva  iba  na  objatie  otca  a  syna.  Táto  perla 
evanjelia je nádherne stvárnená. Veľmi jednoducho a zároveň naliehavo pozývajúca na zamyslenie sa, 
na zostup do hlbín duše schodík po schodíku. Iné obrazy tam ani nevystupujú, ani nedominujú. Ľudská 
sloboda sa objíma s Božou láskou, ľudská nerozumnosť s Božou múdrosťou, ľudská pokora s Božím 
milosrdenstvom.  Postavy  na  ikone  sú  znázornené  v  pohybe,  čo  vyjadruje  kľúčovú  myšlienku 
evanjeliového  posolstva  tohto  podobenstva.  Otec  uvidel  prichádzajúceho  syna,  vracajúceho  sa  so 
sklonenou hlavou, odetého do biedy, a nečaká pri dverách s prísnym pohľadom a výčitkou, ale od 
dojatia s rozžiarenou tvárou mu so srdcom plným radosti vychádza v ústrety. Vonkajšie bohatstvo otca 
opísal  ikonopisec mohutnosťou a  krásou domu na pozadí  ikony a  vznešenosť krásnym odevom i 
sandálmi  na  nohách.  Na  druhej  strane  biedu  prichádzajúceho  syna  znázornil  jednoduchosťou  i  
nevýraznou  hnedou  farbou  odevu,  ale  hlavne  onucami  ovinutými  nohami.  Vnútorné  bohatstvo 
obidvoch – synovu pokoru a  láskyplné  otcovo milosrdenstvo a súcit  ikonopiscova ruka v krásnej 
kompozícii spojila v jednoduché úprimné objatie. Otec akoby hneď pri tomto objatí chcel zakryť biedu 
a úbohosť syna. To vzápätí aj robí. „Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! Dajte mu prsteň na 
ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho! Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj  
syn bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa. A začali hodovať.“ (Lk 15, 22 – 24) A tak je to aj pri  
tvojom pokornom návrate. Bez okolkov a výčitiek. S láskou.

GAČA. J.: Návrat márnotratného syna. In: Slovo č. 3, 2009.
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