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ZOZNAM TÉM DODATKU:

1 téma: Pravda ako hodnota
1.4 Hovorí sa, že... (výroky otcov o pravde)

2 téma: Hľadanie pravdy o svete
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Bazil Veľký – Hexaemerón
 
3 téma: Hľadanie pravdy o sebe
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Kajúci kánon Andreja Krétskeho

4 téma: Ohlasovatelia pravdy
Zhltni slovo – Ezechiel (oprava dátumu, ikona)
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Ikona – ohlasovateľka pravdy
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Sv. Gorazd a Sedmopočetníci

5 téma. Konať v pravde
5.4 Zodpovednosť za iných (osobnosti z prostredia kresťanského východu)
NOVÁ prehlbujúca podtéma: Klokočovská Bohorodička a rodina

Odporúčaná a použitá literatúra:
- je uvedená pri každej spracovanej téme a podtéme

Všeobecné poznámky k dodatku:
- dodatok vychádza z Metodickej príručky (MP) pre 6. ročník ZŠ „Poznávanie pravdy“ 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/


1 PRAVDA AKO HODNOTA

Základná podtéma - doplnenie
►  1.4  Hovorí sa, že

- možno doplniť výroky otcov púšte z knihy Apoftegmata (výroky a príbehy otcov púšte). 
Viď PZ upravený na východný obrad.

Úloha: Prečítaj si uvedené výroky Otcov púšte. Ktoré hodnoty sú dôležité pre medziľudské vzťahy a 
ktoré pre našu dušu?

   Blažený Gregor povedal, 
                že Boh vyžaduje od každého 
         pokrsteného tieto tri veci: pravú 
                  vieru od jeho duše, pravdu od jeho 
         jazyka  a striedmosť od jeho tela.

              Abba Pimen povedal: „Boh dal 
          Izraeli túto životnú zásadu: zdržiavať 
                sa skutkov proti prirodzenosti, 
               to jest hnevu, závisti, žiarlivosti
               a zbytočných vecí, ktoré patria
                            našej minulosti. 

              
              



2  HĽADANIE PRAVDY O SVETE

NOVÁ prehlbujúca podtéma
► Bazil Veľký – Hexaemerón

- žiaci si môžu na hodinu priniesť drobnosť z prírody, ktorá ich oslovila za posledný týždeň. 
V rámci opakovania môžu ukázať ostatným svoj nález a zdôvodniť svoj výber. 
Opakovanie (Oslava Boha Stvoriteľa) , kontrola DÚ (vlastný žalm na oslavu Stvoriteľa)

Dnes – oslava Stvoriteľa v živote svätých, ako oni vnímali stvorenstvo.
Obrázky sv. Bazila
- kto to bol? (opakovanie z 5.roč.)
Stručný životopis:

Sv. Bazil Veľký

Žil  v 4.  storočí.  Pochádzal  z kresťanskej  rodiny,  z kapadóckého  mesta  Cézarea.  Po  otcovej  smrti 
odišiel študovať na štátne školy do Cézarei, Konštantinopola a Atén, kde hlavne v rétorike dosahoval 
vynikajúce výsledky. So svojim priateľom sv. Gregorom Naziánskym hovoril: „Poznali sme iba dve  
cesty: jednu do chrámu a druhú do školy.“ Po štúdiách pracoval ako učiteľ rétoriky v Cezarei. V tom 
čase, pod vplyvom svojej sestry sv. Makríny, si začína uvedomovať, že vzdelanie, kariéra a veda sú 
iba márnosťou a jeho srdce túžilo po evanjeliovej cnosti.  Celkom sa zriekol sveta, aby sa zasvätil  
Bohu. Po prijatí krstu a cestách za mníchmi sa usadil v hornatom kraji severnej Kapadócie, kde viedol 
asketický život plný odriekania a pôstu. So svojimi spoločníkmi sa venoval modlitbe, spevu žalmov, 
štúdiom  Sv.  písma  a práci.  Neskôr  bol  vysvätený  za  kňaza,  biskupa  i metropolitu.  Vynikal 
starostlivosťou o chudobných, zastával ukrivdených, dbal o stavbu ústavou pre chorých. Je autorom 
významných  teologických diel  a  je  pokladaný za zakladateľa  mníšstva  na  kresťanskom Východe. 
Patrí medzi najvýznamnejších cirkevných otcov.

Výklad – vstup do témy
V pozorovaní prírody a v rozjímaní nad jej stvorením videl sv. Bazil spôsob modlitby.  Bol 
veľmi vnímavý na Božie stvorenia. 
Napísal  dielo  Hexaemerón  –  9  homílií  na  6  dní  stvorenia  („hexa“  =  6),  ktoré  adresuje 
obyčajným ľuďom, v ktorých žasne nad stvoreným svetom. Z diela vyplýva jeho všímavosť 
na  detaily,  prehľad  v rôznych  vedných  odboroch  (filozofia,  fyzika,  biológia...).  Homílie 
podkladá citátmi zo Svätého písma. Dokazuje, že stvorenstvo je dielom Trojice, že Boh má 
zmysel pre krásu, dokonalosť, nič „neodflákol“, je predvídavý, starostlivý, teší sa zo stvorení. 
Gn1 rozoberá slovo po slove.

Práca s textom
V pracovných textoch hľadajú žiaci odpovede na otázky, ktoré im učiteľ po prečítaní 
jednotlivých odsekov položí. Odpovede si môžu podčiarknuť/napísať pod odsek: 
Otázky:
1. Aký je cieľ diela Hexaemerón? (nebo a zem majú pôvod v Bohu)
2. Aké prívlastky dáva Bazil Bohu? (Zakladateľ, Tvorca, Umelec, Hrnčiar...)
3. Aký je cieľ Zeme a stvorenstva? (učebňa - škola pre dušu, cez ktorú môže človek poznať Boha)
4. Aký je stav dokonalosti Zeme? (úrodnosť)
5. Aké je prvé Božie prikázanie, ktoré nebolo nikdy zrušené? (Zem, vydaj živú bytosť...)
6. Vyber 1 zviera a urč na ňom zmysel Boha pre detaily a starostlivosť. 
7. Čo hovorí Bazil o poznaní seba samého? (je najťažšie, ale privádza k poznaniu Boha)



Pracovný text pre žiakov (texty možno podľa potreby skrátiť):

Sv. Bazil Veľký: HEXAEMERÓN (homílie o diele šiestich dní)

1. Primeraným začiatkom pre zamýšľaný výklad o sústave kozmu bude, ak našu rozpravu začneme 
usporiadaním viditeľného sveta. Lebo tento výklad chce vytvorenie neba a zeme predstaviť nie ako 
samočinné stretnutie prvkov, ako si to podaktorí vo fantázii predstavujú, ale ako čin, ktorý má svoju 
príčinu v Bohu... 
... Na počiatku Boh stvoril. Nepovedal vyrobil, ani vystaval, ale stvoril. Stvoril ho ako užitočné dielo,  
pretože je dobrý, stvoril ho ako prekrásne dielo, pretože je múdry, stvoril ho ako velikánskej dielo, 
pretože je mocný.
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 

2. ... Lebo ako hrnčiar vyformuje nespočetné množstvo nádob tým istým umením a nevyčerpá tým ani  
svoje umenie ani silu, takisto to platí o Tvorcovi tohto všetkého, ktorého stvoriteľská moc sa nedá  
merať  jedným kozmom,  ale  prechádza do nekonečného násobku; On čírym podnetom svojej  vôle 
priviedol do bytia obrovské priestory viditeľného sveta.
...  ale aby sme vyznali,  že napospol  celý svet  udržiava dovedna sila Zakladateľa.  Toto teda treba 
povedať sebe i tým, čo sa nás vypytujú, o čo vlastne je opretá nesmierna a neznesiteľná ťarcha zeme:  
„Boh má vo svojej ruke hranice zeme“ (Ž 94,4).
...A Boh videl, že je to krásne. Krásne je to, čo je dokonale zhotovené podľa pravidiel umenia a  čo 
prispieva k využiteľnosti vlastného účelu. Ten, ktorý naprojektoval jasný cieľ vznikajúcim bytostiam,  
pristupoval  k nim podľa vlastných umeleckých zákonitostí  a odobroval ich. Oslávme vynikajúceho 
Umelca  za  múdrosť  a  zručnosť,  ktoré  sa  očividne  prejavujú  v  jeho  dielach.  Na  základe  krásy 
viditeľných vecí uvažujme nad ním, ktorý je nad každou krásou.... 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

3. Bolo však v konečnom dôsledku potrebné, aby tento náš svet bol uvedený medzi bytia tak, aby bol 
ľudským  dušiam  v prvom  rade  zdrojom  poučenia  a výchovy  a potom  potrebným  bydliskom  pre 
všetko,  čo vzniká a zaniká...  Kosmos,  nebol  vymyslený neplánovite ani  naslepo,  ale tak,  aby mal 
nejaký užitočný cieľ a prinášal bytostiam veľký osoh, ak je to skutočne tak, že pre rozumné duše je 
učebňou a miestom vzdelávania, kde môžu poznávať Boha.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

4. ...Pokiaľ ide o zem, stavom jej dokonalosti je úrodnosť: tú predstavujú výhonky rozmanitých zelín, 
rast vysokých stromov tak ovocných, ako aj neovocných, nádherné farby a vône kvetov, všetky tie 
rastliny, čo vypučia na Boží príkaz a ozdobia zem, ktorá im dala zrodiť sa...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

5. ...Zem,  vydaj  živú bytosť! Tento príkaz ostal pevne spojený so zemou a neprestáva osvedčovať 
svoju službu Stvoriteľovi...Zvieratá prislúchajú k zemi, aj preto sú k zemi sklonené. Ale človek má 
nad  nimi  prevahu  nielen  výzorom  svojho  tela,  ale  ešte  väčšmi  dôstojnosťou  duše.  Ich  hlava  sa 
nachyľuje k zemi... tvoja hlava je však napriamená k nebu. Aký telesný výzor si dostal, taký spôsob 
života si zvoľ...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

6. ...Každé zviera sa navzájom líši svojskými vlastnosťami - vôl je pokojný, osol šuchtavý, žrebec 
výbušný, vlk je neskrotne divý, líška zasa prefíkaná, jeleň je bojazlivý, mravec pracovitý, pes vďačný 
a spoľahlivý v priateľstve.



...Mravec si v lete šporí potravu na zimu. Hoci sa ešte vôbec nehlásia mrzutosti zimy, on nelení, ale v 
naozaj neúnavnej horlivosti sa celkom oddáva tejto činnosti, kým si v svojich skladištiach nenahonobí  
nadostač potravy. Pravda, ani so zásobami nenarába ľahkomyseľne, ale v akejsi múdrej rozvážnosti si 
vymýšľa spôsoby, aby s touto potravou vystačil čo najdlhšie. Svojimi hryzadlami delí zrnká presne 
stredom vo dvoje, aby nezačali klíčiť a nestali sa preň, z hľadiska potravy, neužitočnými. Potom ich  
suší, len čo si všimne, že vlhnú; nevystavuje ich však za každých okolností, iba keď vopred cíti, že sa 
udrží bezoblačné počasie. Nerob si teda starosti! Neuvidíš z oblakov padať dážď dotiaľ, kým mravce  
vykladajú von svoje obilie.
...Vďaka čomu jahniatko, ktoré vyskočí z košiara, pozná, hoci spomedzi tisícky oviec, ešte aj farbu a  
hlas svojej matky? Ako to, že trieli práve k nej a hľadá, čo slúži jemu ako vyhradený prameň mlieka? 
A matka? Akože spoznáva medzi  stovkami jahniat  svoje vlastné? Veď majú jednaký hlas, tú istú 
farbu, všetky majú rovnaký pach. Pravda, ony majú akúsi výraznejšiu vnímavosť...  Slovom,  v ríši 
bytostí sa nenájde nič vopred nepremyslené, nič, čo by nemalo účasť na starostlivosti, ktorá týmto  
bytostiam náleží.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

7. ...Poučili sme sa, ako je to s tvormi, ktoré nám patria, ale o sebe samých nevieme nič. Skutočne sa 
zdá, že zo všetkého najťažšie je poznať sám seba... A pritom nie je možné väčšmi poznať Boha na 
základe neba a zeme než na základe nášho vlastného ustrojenia. Tak to hovorí aj prorok: „Úžasom na 
naplnilo poznanie teba cez seba.“ (Ž 138,6), to znamená: Tým, že som poznal seba, poučil som sa 
o nesmiernej múdrosti, ktorá je v tebe...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Koláž
Z prírodných materiálov (aj z tých, ktoré predstavili na začiatku hodiny), obrázkov, kresieb... 
vytvárajú žiaci koláž na základe prečítaného textu Hexaemerón a textov Písma. Každý zo 
žiakov môže svoj výtvor okomentovať.
Aktivita sa môže uskutočniť s hudobným doprovodnom (Ž 103 z večierne – CD o. studitov: 
Večiereň a utiereň, Univ)

Záver – upevnenie
Majme na pamäti, že Boh je veľký vo svojich stvoreniach a je hoden našej oslavy. Nech nás 
Božie stvorenia privádzajú viac k Bohu. Buďme všímavý na detaily ako bol Bazil a nech je 
pre nás pozorovanie prírody a rozjímanie nad stvorenstvom modlitbou.



3  HĽADANIE PRAVDY O SEBE

NOVÁ prehlbujúca podtéma
►  Kajúci kánon Andreja Krétskeho

Ciele: K  –  stručne  charakterizovať  Kánon  A.  Krétskeho,  nájsť  v ňom  prepojenie  medzi 
Svätým písmom a mojím životom
A – vytvoriť si pozitívny postoj ku kajúcnosti, pokániu
P – praktizovať skutky kajúcnosti, v pôste sa modlievať časti Kánona

Priebeh
Úvod  – modlitba a opakovanie predchádzajúcej témy: „To nie ja, to on...“ (výzva k ľútosti, 
spytovaniu svedomia)

Rozhovor
Akými spôsobmi ľudia v dejinách vyjadrovali ľútosť, kajúcnosť, priznanie si svojej úbohosti, 
chýb...?
- plač, výtvarné umenie, hudba, básne, piesne, príbehy, pôst, v Starom zákone sa obliekali do 
vrecoviny a sypali si popol na hlavu...

Vyjadrenie ľútosti
Skús  pomocou  pripravených  prírodných  materiálov,  látok,  farebných  alebo  krepových 
papierov, stúh, ikon, obrazov, sviečok, kresby... symbolicky vyjadriť postoj ľútosti, pokánie.
Každý si prípravy symbolické vyjadrenie pokánia na svoju lavicu, ktoré si všetci navzájom 
prezrú, niektoré sa môžu stručne predstaviť.

Výklad
Čas Veľkého pôstu – Sv. Štyridsiatnice  – je  vo východných cirkvách zameraná  práve na 
kajúcnosť.  Prejavuje  sa  vo  liturgiách  Vopred  posvätených  darov,  modlitbe  sv.  Efréma 
Sýrskeho  s poklonami,  pôstnymi  nápevmi,  liturgickými  farbami,  dlhšími  modlitbami, 
množstvom poklôn... (žiaci to môžu vymenovať)
Jednou z kajúcich bohoslužieb Veľkého pôstu je aj Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho 
(bol biskupom Kréty, mníchom, cirkevným spisovateľom – môžeme stručne predstaviť život 
sv. Andreja s ukážkou obrázku ikony)
Kánon v deviatich piesňach vyjadruje kajúcnosť veľmi vrúcnym a živým spôsobom. Používa 
obrazy zo Starého i Nového zákona (od Adama až po lotra  na kríži).  Tieto udalosti  však 
nepredstavuje ako niečo neosobné, ako minulosť, ale ako udalosti môjho života, ako rozhovor 
s vlastnou  dušou,  ako  dôkladné  spytovanie  svedomia.  Nie  je  však  výrazom  beznádeje 
a zúfalstva,  ale  cez  ľútosť  poukazuje  na  Záchrancu.  „Svetlý  smútok“.  Jeho  cieľom  je 
odhalenie hriechu a pravdy o mne. Trvá približne 4-6 hodín, obsahuje množstvo stichír, po 
ktorých sa robia veľké poklony, číta sa počas neho životopis sv. Márie Egyptskej...

Práca s textom
Žiakom rozdáme  pracovné listy s vybranými textami Kánona. Ich úlohou je odpovedať na 
otázky uvedené pod textom. Text možno skrátiť. 
Iné  úlohy k textu:  -  Na koho alebo na čo narážajú  jednotlivé  vybrané  stichiry?  Na ktoré 
postavy/udalosti zo Sv. písma?
- K čomu nás tieto stichiry pozývajú? 
- Ktorá stichira vás najviac oslovila a prečo?  



Text pre žiakov
KAJÚCI KÁNON SVÄTÉHO ANDREJA KRÉTSKEHO

Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedneho života? Aký počiatok 
dám  terajšiemu  náreku,  Kriste?  Ale  ty,  ako  milosrdný,  daruj  mi  odpustenie 
hriechov.
Verš: Zmiluj sa nado mnou Bože, zmiluj sa nado mnou.(pri každej stichire)

Adam bol  právom vyhnaný z raja, lebo nezachoval tvoj jediný príkaz, 
Spasiteľu. Čo však čaká mňa, ktorý vždy odmietam tvoje slová života?

Beda mi, úbohá duša! Prečo si sa pripodobnila prvej Eve? Zle si videla 
a horko si sa zranila, dotkla si sa stromu a trúfalo si ochutnala nerozumný pokrm.

Napodobnil  som priestupok prvostvoreného Adama  a  spoznal  som sa 
vyzlečený z Boha, večného kráľovstva a šťastia, kvôli mojim hriechom. 

Hoci som zhrešil, Spasiteľu, viem, že miluješ človeka, vychovávaš ho s láskou a vrúcne sa 
zmilúvaš. Voláš zablúdeného a keď vidíš jeho slzy, utekáš k nemu ako otec.

Búrka zloby ma drží v zajatím milosrdný Pane, ale ty ako k Petrovi, aj ku mne vystri svoju 
ruku.

Vášňami som pochoval nádheru prvého obrazu, Spasiteľ. Ale ty ju nájdi, ako kedysi drachmu.
Vyjdi zo zeme Charan, vyjdi z hriechu, duša, choď do zeme oplývajúcej neporušiteľnosťou 

večného života, ktorú zdedil Abrahám.
Napodobnila si duša, nenávideného Ezaua, predala si podvodníkovi prvenstvo prvej nádhery.  

Prišla si o otcovské požehnanie a dvakrát si sa pošmykla, úbohá, v konaní aj poznaní. Preto teraz čiň 
pokánie.

Som nahý, bez svadobnej siene, bez svadby aj bez večere, Lampa mi zhasla, lebo nemá olej.  
Kým som spal, sieň sa zamkla a večera sa zjedla. A ja som so zaviazanými rukami a nohami vyhodený 
von.

Súrodenci zviazali spravodlivú dušu, predali do otroctva milého, ako predobraz Pána. A ty, 
duša, celá si sa predala svojím zlom.

Predstavuje si, duša, Mojžišovu palicu, ktorá udierala more a zhustila hlbiny, ako predobraz 
kríža. Ním môžeš aj ty konať veľké veci.

Ja som tá kráľovská drachma, Spasiteľu, ktorú si  kedysi  stratil.  Zapáľ však sviecu, svojho 
predchodcu, Slovo, hľadaj a nájdi svoj obraz.

Dávid, vybraný na kraľovanie, bol pomazaný na kráľa rohom božského myra. Ty však, moja 
duša, ak túžiš po kráľovstve zhora, pomaž sa slzami ako myrom.

Priblížil  som  ti,  duša  Mojžišom  pôvod  sveta  a celý  jeho  písaný  Zákon,  rozprávali  ti 
o spravodlivých a nespravodlivých. Ty si napodobňovala tých druhých a nie prvých, duša, a zhrešila si 
voči Bohu.

Moja úbohá duša, nenapodobnila si smilnicu, ktorá vzala alabastrovú nádobu s myrom a so 
slzami mazala Spasiteľove nohy, vlasmi utrela toho, čo trhal rukopis jej dávnych hriechov.  

Z prvých piatich stichír vypíš hlavné postavy uvedenej časti kánona: ..................................................
....................................................................................................................................................................
Aké pravdy o nás ľuďoch hovorí tento kánon? ............................……….................................................
....................................................................................................................................................................
Aké riešenie tohto stavu kánon ponúka? ..................................…...........................................................

(Hlavné postavy kánona: Adam a Eva, Boh, ja
Pravdy o nás ľuďoch: že sme hriešni 
Riešenie tohto stavu: kajúcnosť, nádej a dôvera v Božie milosrdenstvo)



Aplikácia:  -  Boh  chce  naše  srdce,  nechce  smrť  hriešnika.  Si  hľadaný  a očakávaný,  tak  ako  to 
vyjadruje stichira o drachme: „Ja som tá kráľovská drachma, Spasiteľu, ktorú si kedysi stratil. Zapáľ 
však sviecu, svojho predchodcu, Slovo, hľadaj a nájdi svoj obraz.“

Výroba drachmy (podľa času)
Aby  sa  nám  táto  skutočnosť  nestratila  z pamäti  môžeme  si  vyrobiť  drachmu  zo  samotuhnúcej 
(béžovej) hmoty, na ktorú otlačíme mincu a ktorú po zaschnutí prilepíme na vrecovinu (znak pokánia). 

Záver: modlitba

Príloha komentárov pre učiteľa
Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho a životopis sv. Andreja Krétskeho

Rozhovor s vlastnou dušou
 „Odkiaľ začnem oplakávať skutky svojho biedneho života? Aký počiatok dám terajšiemu náreku,  
Kriste? Ale ty, ako milosrdný, daruj mi odpustenie hriechov.“
Ešte pred niekoľkými rokmi tento názov mnohým z nás nič konkrétne nehovoril. Možno sme poznali  
určitú stať z cirkevnoslovanského zborníka Chvalite Hospoda s názvom Velikij kanon, ale málokto 
mal  osobnú  modlitbovú  skúsenosť  s  týmto  pokladom  našej  cirkvi.  Vďaka  liturgicko-duchovnej 
obnovy,  na ktorú sa naša miestna cirkev pred niekoľkými rokmi vydala,  majú dnes mnohí veriaci  
našich  farností  hlbokú  duchovnú  skúsenosť  s  touto  azda  najcharakteristickejšou  modlitbou 
veľkopôstneho úsilia kresťanov byzantsko-slovanského obradu. A aj preto môžeme spoznať, že v tejto 
liturgickej modlitbe máme veľký duchovný poklad, ktorý nám zanechal svätý Andrej – biskup z Kréty.
Z Damasku na Krétu
Svätý  Andrej  Krétsky  sa  narodil  okolo  roku  660  v  Damasku.  Ako  pätnásťročný  sa  dostal  do 
Jeruzalema  a  odtiaľ  do  Monastiera  svätého  Sávu.  V  roku  680  sa  ako  zástupca  jeruzalemského 
patriarchu zúčastnil na koncile v Konštantínopole. Po koncile bol vysvätený za diakona a usadil sa vo 
Vlachernskom monastieri v Konštantínopole. Medzi rokmi 700 – 710 sa stal metropolitom Gortiny na  
Kréte,  preto je  nazývaný tiež  Krétsky.  Tu sa  prejavil  ako  vzorný pastier.  Veľký dôraz kládol  na  
evanjelizáciu svojich veriacich a charitatívne diela. Hojnou mierou prispel k obrane svätých ikon v 
období  ikonoklazmu.  Zomrel  v  roku 740.  Zostalo  po  ňom mnoho  literárnych  diel,  predovšetkým 
homílie a liturgické hymny. Jeho vrcholným dielom je tzv. Megas kánon (Veľký kánon), zložený z  
deviatich piesní, ktoré rekapitulujú príbehy Starého a Nového zákona. Aby sme lepšie spoznali jedno z 
vrcholných diel byzantskej hymnografie, treba sa pozrieť na udalosti, prostredie a poznať podmienky,  
ktoré ovplyvnili autora a umožnili vznik takého veľkolepého diela.
Svätý Andrej  žil  v  dobe,  keď Byzanciou  otriasali  ťažké  krízy.  Rozpadávala  sa  túžba po veľkom 
byzantskom  impériu  a  aj  spoločnosť  bola  nekonečne  ďaleko  od  evanjeliového  ideálu.  Nešťastné 
udalosti tej doby, akými bol útok Peržanov, ktorí ulúpili v Jeruzaleme svätý Kríž, rozmach nových  
bludov,  ikonoborecký  prevrat,  strata  Sýrie  a  Egypta  a  začiatok  islamskej  expanzie  boli  akoby 
príznakmi Božieho hnevu. To napĺňalo niektorých vnímavých Byzantíncov kajúcim cítením. Medzi 
nich patril aj krétsky arcibiskup, ktorý vyjadril tento cit vo svojom kánone.
Úpenlivá výzva
Pred počúvajúcim a modliacim sa vynára dlhý rad obrazov zo Svätého písma, pričom sa každá epizóda 
stáva úpenlivou výzvou na pokánie. Autor kánona v ňom jedinečným umením skomponoval a spojil 
veľké biblické témy s vyznaním hriechu a pokáním. Udalosti dejín spásy ľudstva sú v kánone zjavené 
ako udalosti môjho života. Božie konanie v minulosti ako konanie zacielené na mňa a moju spásu a 
tragédia hriechu a zrady je vyobrazená ako moja osobná tragédia. Udalosti môjho života sú v tomto  
diele vyobrazené ako jeden duchovný boj  medzi  dobrom a zlom.  Tieto udalosti  sa však nekončia 
akýmsi  nostalgickým,  beznádejným  konštatovaním,  ale  práve  naopak  dávajú  nádej  na  víťazstvo 
každému, kto len trocha preukáže vôľu bojovať a uverí Víťazovi.
Celý kánon je komponovaný vo forme dialógu. Človek vedie vnútorný rozhovor so svojou dušou a so 
svojím  Stvoriteľom.  Tento  rozhovor  má  charakter  dôkladného  spytovania  svedomia  a  vyústi  do 
úprimného vyznania  sa Kristovi,  akoby spovede z  celého života.  Veľký význam ma  morálna sila  
kánonu je zakotvená v tom, že rozjímanie nad svojou hriešnosťou a padlým stavom nevedie dušu k 



zúfalstvu, beznádeji či dokonca k strate viery, ale cez ľútosť, plač a pokánie ju potešuje, povznáša a  
vlieva  pevnú  nádej  poukázaním  na  spôsob  záchrany  –  Božie  milosrdenstvo  a  príhovor  prečistej 
Bohorodičky.
Význam Veľkého kánonu spočíva v poukázaní na hriech, cez ktorého poznanie sme vedení k pokániu. 
Na  to,  aby sme  mohli  s  úžitkom počúvať  Veľký kánon,  treba  poznať  Sväté  písmo  a  mať  túžbu 
osvojovať  si  význam  biblických  obrazov.  Ak  dnes  niektorí  považujú  toto  dielo  za  smutné  a 
neoslovujúce náš život, tak len preto, že sa ich viera neživí z prameňa Svätého písma, ktoré bolo pre 
otcov Cirkvi zvlášť prameňom viery. Musíme sa znova naučiť prijať svet taký, aký nám ho odkrýva 
Sväté písmo. Musíme sa naučiť žiť v tomto biblickom svete a niet lepší spôsob, ako sa to naučiť práve 
cez  byzantské  bohoslužobné  texty,  ktoré  nám nepodávajú  len  biblické  učenie,  ale  tiež  odkrývajú 
biblický obraz života. To je dôvod, prečo sa pôstna cesta k Pasche začína návratom k počiatočnému 
bodu – k stvoreniu sveta, prvému hriechu, vykúpeniu... K svetu, v ktorom všetko rozpráva o Bohu a 
všetko odráža jeho slávu. Tam, kde sú všetky udalosti nerozlučne späté s Bohom, tam môže človek 
nájsť skutočné zmeny vo svojom živote a môže sa kajať. Takže cieľom Veľkého kánonu je odhalenie 
konkrétnych  hriechov  a  následné  pokánie.  Ale  konkrétny  hriech  sa  tu  neodhaľuje  definíciami  a 
zoznamom,  ale  hlbokou meditáciou nad veľkým biblickým príbehom,  ktorý je  príbehom hriechu, 
pokánia a odpustenia. Toto nazeranie nás vedie do úplne inej duchovnosti. Pozýva nás prijať nové 
chápanie človeka, jeho života, cieľov, ale aj nových duchovných motivácií.

Záverečné  tropáre  jednotlivých 
piesní  sú  oslavou  a  volaním  o 
pomoc  vo  veľkopôstnom  úsilí  k 
svätému  Andrejovi  Krétskemu  a 
prepodobnej  matke  Márii 
Egyptskej.  Život  tejto  svätice  je 
obrazom  nekonečného  Božieho 
milosrdenstva  a  hriešnikom  dáva 
potešenie. Poukazuje na to, že sa 
možno  vrátiť  na  cestu  spásy  aj 
z veľkého hriešneho odlúčenia  sa 
od  Boha.  Dôležitý  význam  pri 
modlitbe Veľkého kánonu majú aj 
veľké  poklony.  Sú  súčasťou 
telesno-duchovného  prežívania 
Veľkého  pôstu.  Svätí  otcovia 

hovoria, že telesný pôst je modlitbou tela. A keďže človek má okrem duše aj telo, aj to treba zapojiť  
do modlitby. Preto majú poklony v tejto veľkopôstnej modlitbe svoje neoddeliteľné miesto.
Veľký kajúci kánon svätého Andreja Krétskeho je súčasťou Veľkého povečeria počas prvých štyroch 
dní  Veľkého  pôstu  (pondelok,  utorok,  streda,  štvrtok  v prvom týždni)  a  tiež  súčasťou  utierne  vo 
štvrtok pred piatou pôstnou nedeľou. Na Veľkom povečerí je kánon rozdelený na štyri časti, na utierni,  
ktorá sa v praxi pre rozľahlosť kánona slúži už v stredu večer, je kánon celý.
V  úvode  sme  spomenuli,  že  tento  kánon  je  veľkým duchovným pokladom Cirkvi  a  predstavuje 
najcharakteristickejšiu veľkopôstnu modlitbu východných kresťanov. Preto nič nám nemôže brániť v 
tom, aby sme sa ju nemohli modliť hoci aj po jednotlivých častiach počas celého Veľkého pôstu či už 
vo svojich farnostiach, alebo spolu v rodinách, či osobných modlitbách. Lebo práve cez tento poklad  
môžeme ešte viac vstúpiť do vnútra svojej duše, v ktorej hĺbke je vrytý nezmazateľný znak toho, na 
ktorého podobu sme boli stvorení. 
„Niet na svete hriech či skutok, alebo zlo, ktorého by som sa nebol dopustil, Spasiteľ. Zhrešil
som rozumom, slovom, záľubami, úmyslom, myšlienkou a skutkom tak, ako nik predtým.“

Zdroj: VARGA, V.: Rozhovor s vlastnou dušou. In:  Slovo č.6, 2009.

KAJÚCI KÁNON SV. ANDREJA KRÉTSKEHO

Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu - kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho



Ak  je  niečo  charakteristické  pre  Veľký  pôst  v  byzantskom  obrade,  určite  jedným  z  prvých 
špecifických prvkov je práve  štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu. Počas utierne v tento deň sa  
spieva kajúci  kánon sv.  Andreja Krétskeho,  v ktorom sa najlepšie odráža náboženská psychológia 
pôstnych dní na Východe. 
O živote  Andreja  Krétskeho sa  vie  veľmi  málo.  Narodil  sa  r.  650 v  Damasku  veľmi  zámožným 
rodičom. Do siedmeho roku života bol úplne nemý. Keď však po prvý raz prijal Eucharistiu, Boh mu  
zázračne otvoril ústa a on začal oslavovať svojho Spasiteľa. Už ako štrnásťročný vstúpil do kláštora 
sv.  Sávu  v  Jeruzaleme.  Svätosťou  života  upútal  na  seba  pozornosť  vtedajšieho  predstaveného 
jeruzalemskej cirkvi Teodora, ktorého neskoršie ako arcidiakon zastupoval na VI. cirkevnom sneme v 
Carihrade /r. 680/. Hlbokým poznaním Sv. písma a teologickými vedomosťami zaujal otcov snemu a 
po čase bol pozvaný do Carihradu, kde bol pri chráme sv. Sofie ustanovený za patróna sirôt. Za cisára 
Justiniána II.  r.  690 sa stal  biskupom na Kréte v Gortine.  Tu sa venoval  písaniu bohoslužobných 
piesní. Keď Saracéni obliehali mesto Drumeos, Boh ho na jeho modlitby ochránil. Okolo r. 713 sa  
vydal na cestu do Carihradu. Cestou však ochorel a predpovedal, že Krétu už viac neuvidí. Zomrel r.  
720 uprostred modlitieb na ostrove Eriso.  V byzantskom obrade sa jeho pamiatka liturgicky slávi  
4.júla.
Vrcholným dielom Andreja  Krétskeho je  spomínaný  tzv.  Megas kánon /Veľký kánon/,  zložený z  
deviatich piesní, ktoré rekapitulujú príbehy Starého a Nového zákona. K lepšiemu pochopeniu tohto  
kánona,  jedného  z  vrcholných  diel  byzantskej  hymnografie,  je  potrebné  pozrieť  sa  na  udalosti,  
prostredie a poznať podmienky, ktoré ovplyvnili autora a umožnili vznik tak veľkolepého diela. Sv.  
Andrej žil v dobe, keď Byzanciou otriasali ťažké krízy. Rozpadávala sa túžba po veľkom ortodoxnom 
impériu a aj spoločnosť bola nekonečne ďaleko od evanjeliového ideálu. Nešťastné udalosti tej doby, 
akými bol útok Peržanov, ktorí ulúpili v Jeruzaleme sv. Kríž, rozmach nových bludov, ikonoborecký 
prevrat, strata Itálie, Sýrie, Egypta a začiatok islamskej expanzie boli akoby príznakmi Božieho hnevu.  
To  napĺňalo  niektorých  vnímavých  Byzantíncov  kajúcim  cítením.  Medzi  nich  patril  aj  krétsky 
arcibiskup, ktorý vyjadril tento cit vo svojom kánone. Pred počúvajúcim sa vynára dlhý rad obrazov 
zo Sv. písma, pričom sa každá epizóda stáva úpenlivou výzvou k pokániu.
Tento kánon si skutočne zaslúži pomenovanie Veľký a to nielen pre svoju rozsiahlosť /obsahuje až 
250 tropárov/, ale aj pre svoj hlboký morálno - asketický význam. Bohoslužobné predpisy uvádzajú, 
že spev tohto kánona má byť pomalý a kajúci. Kajúcnosť tiež zdôrazňujú metánie /veľké poklony/, pri 
ktorých sa kľaká a hlavou dotýka zeme. Po každom speve tropára sú predpísané tri také poklony,  
avšak v praxi sa po každom tropáre klania už len raz. Pre tieto poklony sa tiež zaužívalo pomenovanie  
tejto bohoslužby "Utiereň s poklonami", alebo jednoducho "Poklony". 
Celý kánon je komponovaný vo forme dialógu. Človek vedie vnútorný rozhovor so svojou dušou a so 
svojím  Stvoriteľom.  Tento  rozhovor  má  charakter  dôkladného  spytovania  svedomia  a  vyústi  do 
úprimného vyznania sa Kristovi, akoby spovede z celého života.
Veľký význam a morálna sila kánonu je zakotvená v tom, že rozjímanie nad svojou hriešnosťou a 
padlým stavom nevedie dušu k zúfalstvu, beznádeji  čí dokonca strate viery,  ale cez ľútosť, plač a 
pokánie  ju  potešuje,  povznáša  a  vlieva  pevnú  nádej  poukázaním  na  spôsob  záchrany  -  Božie 
milosrdenstvo a orodovanie Prečistej Bohorodičky.
Význam a ciel Veľkého kánona je v tom, že ukazuje hriech nie  akýmsi vymedzením a vypočítavaním,  
ale hlbokým nazeraním biblickej histórie, ktorá je skutočne históriou hriechu, pokánia a odpustenia. 
Toto nazeranie vedie do úplne inej duchovnosti. Pozýva človeka prijať nové chápanie ľudstva, jeho 
života, cieľov a duchovných motivácii. Kánon buduje v modliacom sa to duchovné precítenie pokoja, 
uprostred ktorého sa pokánie stáva znovu možným.
Autor: ThDr. Miroslav Iľko, PhD www.zoe.sk 

http://www.zoe.sk/


4  OHLASOVATELIA PRAVDY

Prehlbujúca podtéma - oprava
► Zhltni slovo – Ezechiel

- Oprava dátumu slávenia sviatku sv. Ezechiela vo východnej cirkvi: 21. júl

       

NOVÁ prehlbujúca podtéma
► Ikona – ohlasovateľka pravdy

Ciele:  K – charakterizovať ikonu ako spôsob ohlásenia pravdy,  opísať ikonu  „Chvály na 
Božiu Matku“
A – vytvoriť si vnútorný vzťah k ikonám, uvedomiť si zmysel symbolov v obraze
P – prejaviť úctu k ikone, napísať vlastný chválospev

Priebeh: - modlitba, opakovanie predchádzajúcej témy („Vaše áno, nech je áno...“)

Symbolické / obrazné vyjadrovanie
Skúste navrhnúť, ako by ste niekomu vy ohlásili pravdu bez použitia slov (posunková reč, 
pantomíma, gestá, obraz...)
Skús vyjadriť nejakú pravdu viery pomocou obrazu alebo symbolu (nakresliť)
Tu si možno zopakovať 6 hlavných právd:
1. Boh je jediný: jestvuje iba jeden Boh
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Svätý Duch
3. Boží Syn sa stal človekom
4. Boh je milosrdný Otec, ktorý poslal svojho Syna a zoslal Svätého Ducha, aby nám tak otvoril bránu k spáse
5. Duša človeka je nesmrteľná
6. Božia milosť je k spáse nevyhnutná

Výklad
V Cirkvi  sa  ohlasovala  pravda  slovom/textom,  ale  aj  obrazom.  Už  v kresťanských 
katakombách sa našli na stenách kresby symbolov a obrazom, ktoré vyjadrovali vieru prvých 
kresťanov. 
Na kresťanom východe sa tieto pravdy viery o Bohu i človeku začali postupne ohlasovať cez 
ikonu – náboženský obraz písaný podľa presného kánona (pravidla) s presnou symbolikou 
procesu tvorby, farieb, gest, či znakov. Ikona sa označovala aj ako Biblia chudobných (pre 



tých,  ktorí  nevedeli  čítať);  okno do neba.  Znázorňujú udalosti  alebo osoby v ich nebeskej 
dimenzii (svetle). Ich cieľom je premena človeka.
Sv. Ján Damaský povedal: „Ak chceš neveriacemu hovoriť o svojej viere, zaveď ho do 
chrámu a ukáž mu ikony.“

Práca s obrazom
Jednou z takýchto ikon je ikona nesúca názov „Chvály na Božiu Matku“.
Žiaci opíšu ikonu, čo na nej vidia, čo by z tejto ikony vedeli vyčítať (aké pravdy) – podľa 
postáv, ich umiestnení na obraze, ich gest, predmetov...

Vysvetlenie ikony podľa komentára v prílohe (stručne o zmysle ikony, stačia vysvetlenia len 
pri niektorých postavách SZ, ktorú žiaci už poznajú, napr. Ezechiel, Daniel, Dávid, Mojžiš...)
Pravdy o Márii: je pokorná, svätá, vyvolená, tajomná, krásna, čistá, Matka
Posolstvo pre nás: Mária nás učí pokore; je cestou k Ježišovi; dala nám Spasiteľa; je svetlom 
a pomocou pre nás a prihovára sa za nás.

Práca s pracovným listom
Napíš vlastný chválospev na Boha (alebo Máriu), ktorý bude vyjadrovať pravdu o niečom, 
čím teba oslovili. Použi obraznú reč metafory. (viď pracovné listy upravené na východný 
obrad)

Príloha komentárov pre učiteľa
Ikona ako ohlásenie pravdy „Chvály na Božiu Matku“

  

Ikony  boli  v minulosti  považované  za  „Bibliu  chudobných“,  ako  je  to  známe  z histórie. 
Chudobní boli počas stredoveku až do dôb, kedy začali fungovať školy aj pre nemajetných, prevažne 
negramotní.  „Učenci  zbehlí  v písme  a Evanjeliu,  ich  vyučovali  pomocou  farebnej  Biblie  –  ikony. 
Zmienku  o takomto  používaní  ikon  môžeme  nájsť  aj  v písomných  pozostalostiach  sv.  Jána 
Damaského, ktorý píše, že „všetko, čo sa o Kristovi hovorí, sa skutočne stalo a bolo to zapísané pre  
našu pamäť a pre poučenie tých, ktorí pri tom neboli, aby počuli a uveriac v to dosiahli blaženosť.  
Pretože však nie každý vie čítať a nie každý sa vzdeláva čítaním, ustanovili Otcovia, aby ony dôležité  



udalosti boli napísané v obrazoch, aby sme si ich ľahšie pamätali.“ Ako je hlavným autorom Svätého 
písma Svätý Duch, tak je hlavným autorom a ikon, ktorému ikonopisec prepožičiava svoje technické 
schopnosti.  Ako zo Sv.  Písma,  tak ak z ikon  zaznieva pôsobením Sv.  Ducha Božie  slovo – pre 
počúvajúceho i nazerajúceho. Zvestuje evanjelium. Ohlasuje posolstvo, ktoré nie je vyjadrené perom 
a atramentom, ale farbou a štetcom. Je to teológia vyjadrená farbami, umenie, ktoré učí o viere.

Ikona  „Chvály  na  Božiu  Matku“  („Pochvala  Bogorodicy“)  má  úzku  spätosť  i hymnom 
Akatistu, ktorý sa začal užívať približne od 8. storočia a slávenie sa volalo „Chvály na Božiu Matku“. 
Existuje  úzke prepojenie  medzi  Akatistom,  ktorý rozjíma  nad vtelením v scénach Nového zákona 
a touto ikonou, ktorá stvárňuje prorokov Starého zákona. 
Ikona zobrazuje Máriu na tróne, obklopenú prorokmi, ktorí predstavujú na zvitku obsah ich videnia. 
Na jednom variante sú proroci postavení na okraji ikony, vidno im hlavu a hrudník. V tomto prípade 
ikona nesie meno „Proroci ťa predpovedali“. 

Jedna z najkrajších ikona chvál na Božiu Matku pochádza z monastiera Cyrila Belozerského 
a siaha do polovice 16. storočia. Prostredníctvom svojich sprostredkovateľských postáv vyjadruje aj 
teologický význam námetu.  V centrálnom obdĺžniku tejto veľkej ikony vidno uprostred v mandorle 
Pannu obklopenú ratolesťami a kvetmi; sedí na tróne ako pri Zvestovaní. Skláňa hlavu, aby vyjadrila 
svoj súhlas a súčasne dvíha pravú ruku do odmietavého postoja: odmieta osobnú slávu, lebo vie, že 
všetko, čím je, prichádza od Boha. Nad Pannou sa zjavuje v ďalšej mandorle Emanuel, ktorý má výzor 
mladíka a je zahalený svetlom. Robí gesto požehnania a drží zvitok Písma. Pod Pannou prorok Balaám 
ukazuje hviezdu toho, ktorý sa vtelil. Takto sa utvára vertikálna línia, ktorá vychádza od Emanuela, 
prechádza cez Pannu a končí v prorokovi Balaámovi. Po obidvoch stranách sa skláňajú proroci, ktorí 
ukazujú zvitky so slovami  svojich proroctiev.  V druhej  ruke držia  symbol  svojho videnia  – vrch, 
zavretú bránu, Boží dom ... – na ktorom vidno medailón s obrazom Panny znamenia. Počet prorokov 
sa  na  rôznych  vyobrazeniach  mení  od  desiatich  do  dvanástich  a nápisy  sú  buď presnými  citátmi 
z Písma alebo adaptáciami textu.

Opis ikony od Dionýza z Furny: „Zhora proroci: Madona sedí na tróne, drží Krista Dieťatko  
a pod stoličkou je nápis: „Z výsosti ťa zvestovali proroci“. Okolo proroci nasledovne: 
Patriarcha Jakub druží rebrík a hovorí vo zvitku: „Videl som ťa vo sne ako rebrík, ktorý bol opretý  
o zem a siahal do neba.“ 
Mojžiš drží ker a hovorí vo zvitku: „Nazval som ťa krom, Panna a Božia Matka; nevšedné tajomstvo  
videl som v kre.“
Áron drží  prút  okrášlený kvetmi a hovorí  vo zvitku: „Tento prút  mi predpovedal,  čistá Panna,  že  
z teba, podobnej rastline, vykvitol Stvoriteľ.“
Gedeon druží  rúno a hovorí vo zvitku: „Bezúhonná Panna,  ako prvý som ťa nazýval rúnom, lebo  
v rúne som videl zázrak tvojho pôrodu.“
Dávid druží archu a hovorí vo zvitku: „Ó, Dievča! Ako prvý som ťa nazval požehnanou archou, keď  
som videl krásu chrámu.“
Šalamún nesie posteľ a hovorí vo zvitku: „Ako prvý som ťa nazval lôžkom kráľa, keď som zvestoval  
tvoje divy.“
Izaiáš drží kliešte a hovorí vo zvitku: „Ako prvý som ťa nazval, Panna, kliešťami na žeravé uhlíky  
a trónom kráľa.“
Jeremiáš ukazuje na Božiu Matku a hovorí vo zvitku: „Videl som ťa, Panna, dievčina Izraela, ako  
vedieť mládenca po cestách života.“
Ezechiel drží bránu a hovorí vo zvitku: „Videl som ťa ako Bránu zatvorenú Bohom, cez ktorú prešiel  
jedine Boh všetkých.“
Daniel  druží  vrch a hovorí  vo zvitku:  „Vopred som ťa nazval  duchovným vrchom,  z ktorého bola  
vytrhnutá skala, Panna, Prečistá Matka.“
Habakuk drží zatônený vrch a hovorí vo zvitku: „Zakúsil som v duchu prorockú radosť a videl som ťa 
ako vrch zakrytý nepreniknuteľným tieňom.“
Zachariáš drží sedemramenný svietnik a hovorí vo zvitku: „Videl som ťa ako sedemramenný svietnik,  
ktorý duchovným svetlom osvecuje svet.“
Povrchnému divákovi  sa  táto  ikona  môže  javiť  ako hromadenie  biblických postáv,  no  kto  pozná 
Písmo, pochopí údel, ktorý pred stáročiami určil Boh ústami prorokov pre tú, ktorá bola vybraná stať  
sa Matkou Mesiáša. Tak ikona pomáha vzdať slávu Božej Matke. 
Zdroj: SENDLER, E.: Byzantské ikony Božej Matky. Vydavateľstvo Oto Németh, Bratislava  2006. 



NOVÁ prehlbujúca podtéma
► Svätý Gorazd a Sedmopočetníci

Ciele:  charakterizovať  sv.  Sedmopočetníkov  a  ich  prínos;  oceniť  ich  misiu;  rozvíjať 
komunikáciu dobrým slovom i životom, aj ako spôsob evanjelizácie a ohlasovania pravdy.

Priebeh: 

Motivácia: Komunikácia pravdy
-  Napíšte  alebo  iným spôsobom predstavte  (krátka  scénka,  pantomíma…)  rôzne  spôsoby 
komunikácie s ľuďmi (slovná-verbálna-osobná, neverbálna, PC, internet, chat, e-maily, mobil, 
facebook, knihy, video a film, umenie, ...).
- Podčiarknite v zozname spôsobov komunikácie najmodernejšie spôsoby komunikácie.
- Podčiarknite v zozname spôsobov komunikácie najdôležitejšie spôsoby, najúčinnejšie.

Hlavná časť: Výklad – vovedenie do témy
Dnes sa dozvieme, ako komunikovali  a 

tým aj evanjelizovali – ohlasovali pravdu ľudia 
v 9.  storočí  a  aký efekt,  účinok  mala  táto  ich 
komunikácia. V čase cyrilo-metodskej misie na 
Veľkej  Morave  zohrala  významnú  úlohu 
skupina  siedmych  mužov,  ktorých  voláme 
Sedmopočetníci. Nemali mobil, PC, internet… a 
predsa veľa povedali. 

Svätí sedmopočetníci: Pomenovaním svätí sedmopočetníci sa označujú svätí Cyril a 
Metod a ich piati najvýznamnejší učeníci a spolupracovníci – svätí Gorazd, Kliment, Naum, 
Angelár a Sáva. Často sa označujú ako osvietitelia, učitelia či apoštoli slovanských národov. 
Najstarším prameňom, kde sa spomínajú sv. Cyril a Metod spolu s päticou najvýznamnejších 
učeníkov, je Život Klimenta Ochridského od arcibiskupa Theofylakta: „Dosiahnuc teda tento  
vytúžený dar milosti, (Cyril a Metod) vynachádzajú slovienske písmená, prekladajú Bohom  
vnuknuté Písmo z gréckeho jazyka (do bulharského), horlivo sa pričiňujú schopnejším medzi  
žiakmi odovzdať božské náuky. Z tohto prameňa učenia sa napojili  veru mnohí, spomedzi  
ktorých vyvolenými a vodcami zástupu sú Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva.“ 

V našom kalendári slávime svätých sedmopočetníkov 27. júla. Zaslúžili by si iste viac 
našej pozornosti a úcty, veď stáli pri zrode samostatnej cirkvi na našom území, pri zrode našej 
kultúry a vzdelanosti. Dlhé roky sa napriek úkladom a nepriazni namáhali pri odovzdávaní 
viery našim predkom a budovaní cirkvi medzi Slovanmi u nás i na Balkáne.

Práca s textom  v skupinách
Vytvorte skupiny. Môžete dať každej skupine celý text alebo každej skupine jedného 

svätca z pätice (ak chcete aj Cyrila a Metoda, doplňte ich). Úlohou každej skupiny je prečítať 
si text o jednotlivých svätcoch a pozrieť si ich ikonu. Na základe toho každá skupina v texte 
nájde spôsob jeho komunikácie, evanjelizácie. Čo významné urobili a ako? V čom si z nich 
môžme brať príklad? … 

Výsledky  môžu  žiaci  zapísať  k textu  alebo  vyjadriť  kresbou,  symbolom.  Každá 
skupina na konci predstaví svoje výsledky práce.   



P r a c o v n é   t e x t y:

Svätý  Gorazd – narodil sa okolo r. 830, pochádzal z 
okolia Nitry zo vznešeného rodu, čo dosvedčuje Život Metoda: 
„Tento je vašej zeme slobodný muž, dobre učený v latinských 
knihách,  pravoverný.“  (ŽM  17)  Sv.  Metod  ho  ustanovil  za 
svojho  nástupcu  na  arcibiskupskom  stolci.  Túto  pozíciu 
zastával  len  niekoľko  mesiacov,  až  do  svojho  uväznenia 
vichingovcami  a  praktickej  likvidácie  byzantsko-slovanskej 
misie.  Po  vyhnaní  učeníkov  z  nášho  územia  už  neexistuje 
žiadna  zmienka  o  Gorazdovi,  až  v  neskorých  prameňoch, 
ktorých  spoľahlivosť  je  dosť  otázna.  Otázka  Gorazdovej 
biskupskej chirotónie ostáva otvorená, z prameňov sa však zdá, 
že  pri  smrti  sv.  Metoda  už  bol  vysväteným  biskupom.  Z 
postavenia,  ktoré medzi  učeníkmi  zaujímal,  vidno,  že to bol 
veľmi  schopný,  šikovný a  vzdelaný  muž.  Bol  prvým medzi 

cyrilo-metodskými  učeníkmi  (čo  do  postavenia).  Mnohí  mu  pripisujú  autorstvo  Života 
Metodovho, Kyjevských listov a ďalších diel. Nezachoval sa nám žiaden samostatný život sv. 
Gorazda;  najviac  správ  o  ňom  sa  nám  zachovalo  v  Živote  Klimenta  od  sv.  Teofylakta 
Ochridského. Podľa istej tradície sú jeho ostatky uložené v katedrálnom chráme v Berate, ich 
pravosť je ale veľmi otázna. 
 

Svätý  Kliment – narodil sa asi medzi rokmi 830 a 840, 
pochádzal  pravdepodobne  zo  slovanského  obyvateľstva 
zvereného  Metodovi  na  začiatku  jeho  štátnickej  kariéry  (v 
rokoch  840-850).  Niektorí  sa  však  domnievajú,  že  Kliment 
pochádzal  z  nášho  územia.  V  prameňoch  sa  spomína,  že 
nasledoval Metoda „od mlada a raných rokov“ a že poznal jeho 
život „ako nikto iný“. (ŽKXXII, 65) Na kňaza bol vysvätený asi 
v Ríme v r. 868-869. V roku 886 sa po vyhnaní z nášho územia 
dostal do Plisky (Bulharsko), neskôr bol ustanovený za biskupa a 
učiteľa do juhozápadnej časti vtedajšieho Bulharska. Tu založil 
učilište a monastier na brehu Ochridského jazera. Intenzívne sa 
venoval  prekladaniu  aj  originálnej  tvorbe  bohoslužobných  a 
katechetických textov. Bol najplodnejším spisovateľom zo skupiny sedmopočetníkov, dnes 
poznáme vyše 50 pôvodných Klimentových diel,  ktorých autorstvo je nespochybniteľné,  a 

ďalších vyše 50, kde sa o jeho autorstve diskutuje. Zomrel r. 
916, jeho ostatky sú uložené v Ochride v chráme, ktorý sám 
dal postaviť.

Svätý   Naum –  pochádzal  pravdepodobne  zo 
slovanských obyvateľov Rímskej  (Byzantskej)  ríše,  ktorí  žili 
pri  hraniciach  s  Bulharskom.  Bol  vznešeného  pôvodu  a 
pochádzal  z  bohatej  rodiny.  Jeho narodenie  sa  datuje  okolo 
roku 830 (až do 840). Spolu s Klimentom tvorili dobre zohratú 
dvojicu asi ešte pred veľkomoravskou misiou až do Naumovej 
smrti.  Bol  jedným  z  (troch)  učeníkov,  ktorí  prijali  kňazskú 
vysviacku v Ríme v r. 868. Po vyhnaní z nášho územia (886) 
odišiel  do Plisky a  r.  893 do juhozápadnej  časti  vtedajšieho 
Bulharska,  kde pomáhal  Klimentovi.  Je autorom Kánona sv. 



apoštolovi Andrejovi. Okolo r. 900 sa utiahol do monastiera, zomrel 23. decembra 910. Jeho 
hrob je podnes v monastieri na brehu Ochridského jazera, ktorý sám postavil. Existuje mnoho 
svedectiev o zázračných uzdraveniach, ktoré sa pri jeho hrobe alebo na jeho príhovor udiali. 
Na toto miesto podnes prúdia zástupy pútnikov.

Svätý  Angelár – nevieme, kedy sa sv. Angelár narodil, ani odkiaľ pochádzal a či bol 
rodom Grék alebo Slovan.  Nemáme  ani  správy,  či  sa  k  solúnskym bratom pridal  ešte  v 
Grécku  alebo  až  na  Veľkej  Morave.  V  r.  886  bol  uväznený  a  po  vyhnaní  sa  spolu  s 
Klimentom a Naumom cez Belehrad dostal do Bulharska, kde žil na dvore veľmoža Časlava. 
„Keď u neho Angelár pobudol krátku dobu, s radosťou odovzdal svoju dušu do rúk svätých 
anjelov“ (ŽK XVI, 51). Jeho smrť sa datuje na koniec roka 886 alebo na začiatok roka 887. 
Ostatky svätého Angelára sa podľa tradície nachádzajú v Berate,  ich pravosť je ale veľmi 
otázna.

Svätý   Sáva –  pramene  nám o  živote  sv.  Sávu nedávajú  prakticky  žiadne  údaje. 
Viacerí bádatelia sa domnievajú, že Sáva bol tým kňazom (alebo diakonom), ktorého si cisár 
a pariarcha Fótios ponechali  pri  Metodovej návšteve v Konštantínopole (okolo 882). Jeho 
meno nasvedčuje, že bol mníchom, a to už na začiatku cyrilo-metodskej misie. Nevieme kedy 
a  kde  zomrel,  ani  kde  je  pochovaný.  D.  Kostič  sa  na  základe  rekonštrukcie  akrostichu 
domnieval, že Sáva bol autorom Služby sv. Cyrilovi. 

Záver práce s textom – prezentácie jednotlivých skupín
To dôležité čo mali títo Sedmopočetníci bolo osobné SLOVO 

(hovorové  í  písané  v knihách)  a  reč  vlastného  ŽIVOTA.  Tým 
oslovovali  pravdu a je to komunikácia  vždy aktuálna,  nadčasová. 
V textoch nájdeme zmienky o ich literárnej činnosti, prekladateľskej 
činnosti, ohlasovaní evanjelia. Na ikonách je to zvýraznené knihou 
alebo zvitkom, ktoré držia v rukách, svätosť ich života je zvýraznená 
svätožiarou,  žehnajúcou rukou,  ohlasovanie  evanjelia  a  posilnenie 
Cirkvi  je  znázornené  chrámom.  Mnohí  ľudia  z ich  ohlasovania  a 
života  boli  povzbudení,  posilňovali  ich  vieru,  dávali  nádej  a 
poukazovali na Lásku. Ovocie ich misie žneme dodnes v našej cirkvi 
i v cirkvi v Bulharsku, Macedónsku…

Nech sú títo svätci pre nás výzvou k ohlasovaniu pravdy – 
slovom i životom, aby sme boli „svetlom sveta a soľou zeme…“ 

Sviečky
Učiteľ zapáli 7 sviečok ako symbol sedmopočetníkov (môžu to byť obetné sviečky). Žiaci si 
od nich odpália sviečku s citátom, ktorú si vezmú (čajové sviečky s nalepeným citátom). 
S horiacimi sviecami sa na konci hodiny/stretnutia spolu skupina pomodlí (napr. tropár 
a kondák Sedmopočetníkom). 

Citáty o slove na sviečky: 
„Moje srdce prekypuje krásnymi slovami, svoje verše venujem kráľovi...“ (Ž 45,2)
„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 119,105)
„Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.“ (Ž 139,4)
„A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi...“ (Jak 1,22)
„Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia.“ (Mt  
12,37)
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1,38)



„Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.“ (Lk 2,19)
„Lebo kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť Syn človeka, keď 
príde v sláve svojej i Otcovje a svätých anjelov.“ (Lk 9,26)
„Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby 
prinášalo milosť tým, čo počúvajú.“ (Ef 4,29)
„A všetko, čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze neho 
vzdávajte vďaky Bohu Otcovi.“ (Kol 3,17)
„Nech nik tebou nepohŕda preto, že si vladý; ale buď vzorom veriacich v slove, v správaní,  
v láske, vo viere, v čistote.“ (1Tim 1,12)
„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na 
výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“  
(2Tim 3,16-17)
„Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou  
trpezlivosťou a múdrosťou.“ (2Tim 4,2)
„Kto však zachováva jeho slovo, v tom je božia láska naozaj dokonalá.“ (1Jn 2,5)

Tropár,  1.  hlas:  Vencami  chvály  ovenčujme  slávnych  sedmopočetníkov,  *  ktorí 
zažiarili  ako svetlá * a zvestovali  nám trojjediného Boha, * Cyrila s Metodom, Klimenta, 
Nauma so Sávom a Gorazda s Angelárom* neotrasiteľné stĺpy slovanskej cirkvi, * Božím 
duchom naplnených bojovníkov nášho Slova, * ktorí odháňajú démonské učenie * a modlia sa 
ku Kristovi Bohu, ** aby našim dušiam daroval pokoj a veľké milosrdenstvo.

Kondak,  4.  hlas.  Vďaka  pôstom  ste  sa  stali  neporaziteľnými,  *  úklady  zlých 
neviditeľných  (nepriateľov)  ste  premohli  božskou  mocou,  *  množstvo  nepokrstených 
Slovanov ste  naučili  pravej  viere  * a  prijali  ste  veniec,  *  modlite  sa  za nás  ku Kristovi,  
sedmopočetníci, ** aby nám odpustil hriechy.

     

Spracovala: T. Cmoriaková; Zdroje: www.grkat.nfo.sk; katechéza vypracovaná Mgr. J. Čigašom

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


5  KONAŤ V PRAVDE

Základná podtéma – oprava a doplnenie
►  5.4  Zodpovednosť za iných

Osobnosti z prostredia kresťanského východu

Sv. Helena, apoštolom rovná
Pochádzala  z prostého  rodu.  Narodila  sa  okolo  roku  255  pravdepodobne 
v maloázijskej Bitýnii, v meste Drepanum (neskôr Heliopolis). Bola pôvodná. 
Mala  aj  iné  cenné  vlastnosti,  takže  upútala  vysokého  rímskeho  dôstojníka 
Konštancia Chlora, ktorý si ju aj napriek nízkemu pôvodu vzal za manželku. 
Okolo  roku  280  sa  im narodil  syn  Konštantín.  Keď  sa  Konštantín  stal  po 
svojom  otcovi  augustom,  vzal  Helenu  na  vladárky  dvor  a udelil  jej  titul 
cisárovny.  Niekedy  v tom  čase  sa  stala  Helena  kresťankou.  Po  vyhlásení 
Milánskeho  ediktu  nastala  v jej  živote  nové  éra.  Zaslúžila  sa  o výstavbu 
mnohých chrámov a bazilík vo svojej krajine i v Palestíne. V roku 325 podnikla 

cestu do Palestíny, kde našla Kristov kríž. Helena cítili s tými, ktorí trpeli. Chudobným rozdávala šaty  
a peniaze. Pozývala ich k svojmu stolu a sama ich obsluhovala. Zaslúžila sa o prepustenie mnohých  
väzňov, otrokov, vyhnancov a odsúdených na nútené práce. 

Sv. Ján Milostivý, alexandrijský patriarcha 
Pochádzal z Amaty na ostrove Cyprus. Narodil sa okolo roku 552. Jeho otec bol 
kňazom. Keď Ján dospel, oženil sa a mal niekoľko detí.  Žena a deti mu však 
čoskoro  zomreli.  Ján  sa  rozhodol  rozdať  celý  svoj  majetok,  stal  sa  kňazom 
a úplne sa venoval dobročinnosti.  Jánov hlboký duchovný život a charitatívna 
činnosť vyvolali  v ľudí obdiv a úctu. Zvesť o ňom sa dostala až do Carihradu 
a cisár ho ustanovil za patriarchu v Alexandrii. Ján i naďalej sa všetkými silami  
staral  o duchovné  i hmotné  potreby  jemu  zverených  veriacich.  Chudobných  
považoval za svojich pánov. Dal urobiť ich zoznam a pravidelne im rozdeľoval  
podpory. Jeho zásluhou bolo vystavaných mnoho sirotincov a nemocníc. Sám 
ako  patriarcha  žil  čo  najskromnejšie. Raz  mu  daroval  zámožný  mešťan 

drahocennú prikrývku. Ján však nemohol zaspať, sužovaný myšlienkou, koľko je na svete úbožiakov, 
ale on má zbytočnú vec. Na druhý deň ráno ju rozkázal predať a utŕžené peniaze rozdať chudobným. 
Keď mu istý obdarovaný človek ďakoval hojnými slzami, Ján mu povedal: „Ale braček, ešte som za 
teba neprelial krv ako Kristus za nás.“ 
Ján sedával pravidelne v stredu a v piatok pri chrámových dverách, kam za ním prichádzalo mnoho 
ľudí, ktorých prosby riešil. Raz sa patriarcha vrátil s plačom domov. Keď sa ho pýtali, čo sa stalo, 
odpovedal: „Dnes ku mne nikto neprišiel a ja som nemohol nič priniesť Bohu za svoje hriechy.“
Inokedy v bode neúrody a hladu prišiel za patriarchom boháč a ponúkol mu mnoho peňazí a obilia, ale 
pod podmienkou, že ho Ján vysvätí na diakona. On však odmietol so slovami: „Tvoja obeta je veľká,  
ale  tvoj  úmysel  nie  je  čistý.  Boh nám pomôže  i bez  tvojho daru.“  A ešte  toho dňa priplávali  do 
prístavu dve lode s obilím. 
Ekonómovia vedeli, že medzi úbohými, ktorí si chodili pre almužnu, sú aj tí, ktorí je nepotrebujú. 
Preto sa  pýtali  patriarchu,  či  majú  dávať podporu i týmto  ľuďom.  Ján povedal:  „Ak ste skutočne 
Kristovi služobníci a moji verní poddaní, dávajte tak, ako Kristus nariadil; nehľaďte na tváre a život 
tých, ktorým dávate. Vedzte, že nie zo svojho dávate, ale z Kristovho. Preto budeme rozdávať, ako 
nám nariadil. A ak si myslíte, že cirkevný majetok nestačí na tak veľké výdaje, ja sa na vašej nevere 
nezúčastním.  Verím  Bohu,  že  keby  do  Alexandrie  prišli  úbožiaci  z celého  sveta,  aby  tu  dostali 
almužnu, i vtedy by sme mali dostatok.“
Rovnako  horlivo,  ako  skutky  telesného  milosrdenstva,  konal  patriarcha  i skutky  milosrdenstva  
duchovného. Raz išiel do chrámu. Tu ho zastavila plačúca žena a prosila ho o pomoc proti svojmu 
zaťovi, ktorý ju utláčal. Patriarchovi sprievodcovia jej mali za zlé, že obťažuje biskupa na ulici. Ten 



ich napomenul:  „Nechajte ju. Ako by mohol  milostivý Boh vypočuť moje modlitby,  keby som ja 
najprv nevypočul túto ženu?“
Jeden mešťan sa nechcel zmieriť so svojim nepriateľom. Ján si ho zavolal do chrámu a po prosbe 
Otčenáša: „Odpusť nám naše viny,  ako i my odpúšťame svojim vinníkom“ – sa k nemu obrátil so 
slovami: „Uvažuj, brat, čo tieto slová znamenajú!“ Mešťan bol tak dojatý, že sa so svojim odporcom 
zmieril. 
V meste bolo zvykom, že ľud často vychádzal počas bohoslužbe z chrámu a vonku sa hlasno bavil. 
Patriarcha raz prerušil  sv.  liturgiu a oblečený do liturgických rúch vyšiel  von a sadol  si  k dverám 
chrámu. Ľud sa zbehol okolo neho a pýtal sa, čo to znamená. Ján odpovedal. “Kde sú ovce, tam má 
byť aj pastier.“ Oni sa zahanbili a už nikdy pri liturgii von nevychádzali.

Sv. Mikuláš, biskup a divotvorca
Narodil sa okolo roku 280 v meste Patary. Jeho strýko, ktorý bol biskupom,  ho 
dal  vysvätiť  za  kňaza.  Po  smrti  rodičov  rozdal  mládenec  svoj  majetok 
chudobným. Keď jeho strýko šiel na púť do Palestíny, zveril vedenie biskupstva 
Mikulášovi.  Mikulášova  ruka  bola  otvorená  pre  tých,  ktorí  to  potrebovali.  
V meste žil muž, veľký boháč, ktorý schudobnel. Mal tri dcéry. Pretože už nemali 
čo  jesť,  rozhodol  sa,  že  zo  svojich  dcér  urobí  neviestky.  Keď sa  to  Mikuláš  
dozvedel, zabalil do kusa látky veľké množstvo zlata a hodil to v noci do okien 
domu, kde muž býval. Ten to ráno našiel Vzdával Bohu vďaku a vystrojil svadbu 

svojej najstaršej dcére. Onedlho nato Mikuláš zopakoval svoj čin. Muž vzal zlato. Rozhodol sa, že 
bude dávať pozor na to, kto mu pomáha. O niekoľko dní vhodil Mikuláš do jeho domu zlato znova. Tu 
obdarovaný vybehol,  padol svätcovi k nohám a ďakoval  mu.  Mikuláš mu prikázal,  aby to nikomu 
nehovoril.
Neskôr sa stal arcibiskupom v meste Myry. Za jeho života ho Boh oslávil mnohými zázrakmi. Raz sa 
rozšíril  v jeho diecéze veľký hlad. Tu sa svätec zjavil vo sne jednému talianskemu kupcovi, ktorý 
niesol pšenicu na lodi a nariadil  mu,  aby loď otočil  k Myrám.  Keď sa muž zobudil zo sna, našiel 
v ruke  tri  zlaté  mince,  ktoré  mu  tam Mikuláš  zložil  ako  zálohu.  Kupec  svätca  počúvol  a  obilie 
v Myrách predal. 

Sv. Teodóz Veľký, prepodobný
Narodil sa v 5. storočí v Kappadócii, kde sa neskôr 
stal  žalmistom  v miestnom  chráme.  V mladosti 
odišiel do Palestíny, kde sa rozhodol žiť u jedného 
starca  asketickým  životom.  Pretože  ho 
navštevovalo  mnoho  ľudí,  odišiel  do  ústrania  na 
jednu  horu,  kde  žil  v jaskyni.  Čoskoro  sa  okolo 
neho začali zhromažďovať muži, ktorí hľadali život 
v tichu.  Pretože sa  počet  bratov veľmi  zväčšoval, 
bolo  potrebné  postaviť  monastier.  Starec  potom 

kŕmil v monastieri hladných. Tí prichádzalo vo veľkom množstve, ale jedla nikdy nechýbalo. Častokrát  
sa  tu  opakoval  Ježišov  zázrak  rozmnoženia  chleba,  keď niekoľkými  chlebmi  bolo  nasýtené  veľké  
množstvo ľudí. 

Teodóz Pečerský, prepodobný
Žil na prelome 10. – 11. storočia. Považuje sa za zakladateľa spoločného mníšskeho 
života na Rusi. Bol ihumenom (predstaveným) Pečerského monastiera. Už ako malý 
chlapec vynikal  zbožnosťou,  delil  sa s chudobnými o všetko,  čo dostával,  často sa 
postil.  K nešťastným  ľuďom  bol  Teodóz  vždy  milosrdný  a toto  milosrdenstvo 
prejavoval  skutkami.  Neďaleko  svojho  monastiera  vystaval  dom  s chrámom 
zasväteným sv.  prvomučeníkovi  Štefanovi  pre biednych a mrzákov a dával  pre ich 
živobytie  desiatu  čiastku  monastierských  dôchodkov.  Utláčaných  a trpiacich 
potešoval modlitbami a slzami a každú sobotu posielal z monastiera celý voz chleba 
do väzenia pre väzňov. 
Zdroj: ČÍŽEK, A.:  Synaxár. Životy svätých. Prešov.



Bazil Veľký, cirkevný učiteľ
Žil  v 4.  storočí.  Pochádzal  z kresťanskej  rodiny,  z kapadockého  mesta 

Cézarea.  Po  otcovej  smrti  odišiel  študovať  na  štátne  školy  do  Cézarei, 
Konštantinopola a Atén, kde hlavne v rétorike dosahoval vynikajúce výsledky. So 
svojim priateľom sv. Gregorom Naziánskym hovoril: „Poznali sme iba dve cesty:  
jednu do chrámu a druhú do školy.“  Po štúdiách pracoval  ako učiteľ  rétoriky 
v Cezarei.  V tom  čase,  pod  vplyvom  svojej  sestry  sv.  Makríny,  si  začína 
uvedomovať, že vzdelanie, kariéra a veda sú iba márnosťou a jeho srdce túžilo po 
evanjeliovej cnosti. Celkom sa zriekol sveta, aby sa zasvätil Bohu. Po prijatí krstu 
a cestách za mníchmi sa usadil v hornatom kraji severnej Kapadócie, kde viedol 

asketický život plný odriekania a pôstu. So svojimi spoločníkmi sa venoval modlitbe, spevu žalmov, 
štúdiu Sv. písma a práci. Neskôr bol vysvätený za kňaza, biskupa i metropolitu. 

Chudobní, ukrivdení, prenasledovaní, zastrašení tak duchovne, ako aj telesne, našli v osobe sv. 
Bazila opatrovníka a pomocníka, vplyvného mysliteľa a ochrancu. Na úrady prefekta, gubernátora i 
samotného cisára išli písomné alebo aj ústne žiadosti Bazila, ktoré boli väčšinou splnené a prinášali  
trpiacim úľavu. Možno od prvých čias kresťanstva nikto nezaložil toľko dobročinných nadácií, ako sv.  
Bazil.  V centre metropolie, neďaleko Cézarey bolo vidieť celé mesto vybudovaných dobročinných 
ústavov (nemocnica „mesto lásky“), kde chorí dostávali svoje ošetrenie, svoj dozor. Tam zobral sv. 
Bazil  ľudí  rôznych  odborov.  Na  prvom a  najviditeľnejšom mieste  stál  svätý  chrám Boží.  Stavby 
postavené  Bazilom  mali  vyzerať  ako  skutočné  mestá.  Národ  ich  pomenoval  „Bazilidou“.  Tento 
komplex budov bol v tej dobe považovaný za div sveta, predbehol dnešnú ideu polikliník a sociálnych 
stredísk o plných 15. storočí. Ešte dlhú dobu po smrti sv. biskupa ostal slávny. 

Tak sa staral Bazil o dobro a blahobyt iných. Pre seba nechával len biedne a najnutnejšie.  
Iným nechával bohaté zakryté  stoly, drahé obleky a pre neho najväčšou radosťou bolo zostávať medzi  
malomocnými a svojimi ústami sa dotýkať ich krvavých rán. Ako arcibiskup – metropolita, žiadal 
Bazil od svojich podriadených biskupov, aby vybudovali vo svojich biskupstvách útulky pre chorých, 
chudobných a starých.
TRUCH, A.J.G.: Život svätých. Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2003.

NOVÁ prehlbujúca podtéma
►  Klokočovská Bohorodička a rodina

- tému môžete prebrať v rámci tém Zodpovednosť za iných / Zodpovednosť doma

Ciele:  oboznámiť  sa  s historickými  momentmi 
ohrozenia  rodín  v Cirkvi  a charakterizovať  dnešné 
ohrozenia  rodiny;  vnímať  modlitbu  k Bohorodičke 
ako  jeden  zo  spôsobom  ochrany  rodiny  a  oceniť 
skúsenosť  cirkvi  s takouto  modlitbou; formovať 
návyk modlitby k Bohorodičke za rodiny.  
Priebeh: 

Práca s textom I. v skupinách
Žiakov  dáme  zatiaľ  iba  prvú  časť  príbehu. 

Predstavte  si,  že  so  svojou  rodinou  žijete  v danej 
dobe,  že  za  túto  rodinu  nesiete  zodpovednosť 
vyplývajúcu  z lásky  k jej  členom.  Ako  by  ste  sa 
cítili? Ako by ste túto situáciu charakterizovali?

a) Elizeus a Sunamitka I.



b) Byzantská ríša – Konštantinol I.
c) Rakúsko-Uhorsko – Klokočov I. 

Rozhovor
Čo môže byť pre nás dnes takým „vojskom“? Čo dnes na nás útočí a ničí nás, naše rodiny? 
Nakoľko si to uvedomujeme? 
- médiá, móda, uponáhľanosť, sekty, hodnoty „mať“ (dobre vyzerať, byť úspešný), kultúra 
smrti...
Čo dnes robíme preto, aby nás toto „vojsko“ neničilo? 
- niekto podľahne a ani nevníma tú biedu, niekto uteká, zatvára si oči, bojuje z vlastných síl...

Práca s textom II.
Žiakom dáme druhú časť príbehu:
a) Elizeus a Sunamitka II. - vzkriesenie
b) Byzantská ríša – Konštantinopol II. - pokrov
c) Rakúsko-Uhorsko – Klokočov II. – slzy na ikone

Rozhovor
Čo prinieslo  víťazstvo  pre ľudí  v uvedených situáciách?  Na akých hodnotách stáli 

rodiny v uvedených situáciách? Akú hodnotu mala rodina v danej dobe?
Rodina  Izraelského  národa,  rodiny  Konštantínopola  i Klokočova  pod  tlakom 

nepriateľa bojujú boj v Božej moci, pod ochranou Bohorodičky...
Ako je to dnes s rodinami, víťazia alebo prehrávajú? Na akých hodnotách stoja? Kam 

smerujú?
Na akých hodnotách by mala stáť tvoja vlastná rodina? 

Miesto modlitby v rodine: 
- Božia ponuka: Ž 50,15 - Božie slovo: napr. 1Sam 1,24-2,1n; Mk 9,17-29; Kol 4,12; Jer 
29,12-13; Ex 17, 8-13

- ponuka skúsenosti Cirkvi:
* ponuka  svedectva Sofie Šeptickej, matky metropolitu Andreja Šeptického a bl. Klimenta 
Šeptického z Ukrajiny: 
Keď sa jej raz pýtali, čo robila, aby svojich päť synov vyprevadila do života, povedala: 

„Čo som robila, neviem, nič som nerobila, nemala som nijaké systémy, nepridržiavala  
som sa nijakých pedagogických pravidiel. Ja som ich milovala a dbala som na to, aby  
som poznala, aký je každý z nich. Môj jediný systém výchovy bol „Bohorodice Divo...“  
Nič iné, iba „Bohorodice Divo...“ Ak bol chlapec dobrý, usilovný, učil sa, počúval,  
bol  zdravý  –  Bohorodice  Divo.  A naopak  –  ak  bol  chlapec  neposlušný,  robil  zle  
cvičenia, odvrával, smeroval k nebezpečenstvu – znova Bohorodice Divo...“ 

* ponuka Modlitby za rodiny k presvätej Bohorodičke v Klokočove
* výzva k osobnej a spoločnej modlitbe v rodine k Bohorodičke 

Silueta rodiny (buď individuálna práca alebo v skupinách) 
Na  papier/plagát  nakresliť  siluetu  rodiny  (každý  vlastnú)  a 

dopisovať/vkresľovať/vmaľovať:
– hodnoty  na  ktorých  stojí  a ktoré  nosí  v srdci  (nie  tie,  ktoré  teoreticky  pozná,  ale 

nežije...)
– útoky a vplyvy zla  



– ochrana rodiny

Alt. –  napísať  list  rodinám z uvedených  troch  príbehov 
(aktualizovaný)

Na záver každá skupina/žiak predstaví svoju prácu. Môže 
nasledovať diskusia. 

Záver: modlitba za rodiny 
(napr. k Bohorodičke v Klokočove)

Textová príloha pre žiakov 

1. Elizeus a     Sunamitka   
I. V istý deň prechádzal Elizeus cez Sunam. Tam bola zámožná žena, ktorá ho zdržala, aby si  
zajedol. A zakaždým, keď tadiaľ prechádzal, zašiel k nej, aby si zajedol chlieb... 
            A žena počala a porodila syna o rok v tom čase, ktorý jej povedal Elizeus. Keď chlapec  
dorástol, išiel jedného dňa za svojím otcom k žencom. I vravel svojmu otcovi: „Moja hlava! Moja 
hlava!“ On povedal sluhovi: „Zanes ho k jeho matke!“ Ten ho vzal a zaniesol k matke. Dopoludnia jej  
sedel na kolenách, a potom zomrel... 

II. Ona vyšla hore, položila ho na posteľ Božieho muža, zavrela za ním dvere a odišla. Zavolala 
svojho muža a povedala: „Pošli mi, prosím, jedného zo sluhov a jednu oslicu. Chcem bežať k Božiemu 
mužovi a hneď sa vrátiť.“ I spýtal sa jej: „Prečo ideš k nemu dnes? Nie je novmesiac a nie je sobota!“  
Ale odpovedala: „Zbohom! Osedlala osla a povedala svojmu sluhovi: „Žeň vpred! V jazde nezastavuj, 
iba ak ti poviem!“ Išla teda a prišla k Božiemu mužovi na vrch Karmel. Keď ju Boží muž zďaleka 
videl, povedal svojmu sluhovi Giezimu: „Pozri, tá Sunamitka! Bež jej v ústrety a spýtaj sa jej: Vodí sa 
ti dobre? A tvojmu mužovi? A tvojmu synovi?“ Odpovedala: „Dobre.“ Keď však došla na vrch k  
Božiemu mužovi, objala mu nohy.  Nato Giezi pristúpil a chcel ju odsotiť. Ale Boží muž povedal: 
„Nechaj ju, lebo má roztrpčenú dušu a Pán to predo mnou skryl, neoznámil mi to.“ Ona však vravela: 
„Azda som si žiadala syna od svojho pána?! Či som nevravela: Nezavádzaj ma!?“ Vtedy povedal 
Giezimu:  „Prepáš  si  bedrá,  vezmi  si  do  ruky moju  palicu  a  choď!  ...  polož  moju  palicu  na  tvár 
chlapca!“ Ale chlapcova matka povedala: „Ako žije Pán a ako žiješ ty, neopustím ťa!“ Nato vstal a 
išiel za ňou. Giezi šiel vopred a položil palicu na chlapcovu tvár. Ale nebolo hlasu ani precitnutia.  
Vrátil sa mu teda naproti a oznámil mu: „Chlapec sa neprebudil!“ Keď Elizeus vošiel do domu, hľa, 
chlapec ležal mŕtvy na jeho posteli! Vošiel teda, zavrel za nimi dvoma dvere a modlil sa k Pánovi. 
Potom vyšiel hore, ľahol si na chlapca, ústa si položil na jeho ústa, oči na jeho oči, ruky na jeho ruky. 
Keď sa tak naň sklonil, chlapcovo telo sa rozohrialo. Vrátil sa, prešiel sa raz sem i tam po dome, išiel  
hore a vystrel  sa nad neho.  Nato chlapec sedem ráz kýchol  a 
otvoril oči... Keď vošla Sunamitka k nemu, povedal jej: „Vezmi 
si svojho syna!“ Ona pristúpila a padla mu k nohám, uklonila sa 
až po zem, vzala si syna a vyšla von. (2Kr 4,8-37)

2. Konštantinopol 
I.  V  10.  stor.  sa  Byzantská  ríša,  utláčaná  svojimi 

energickými východnými susedmi, ocitla opäť na hranici zániku. 
Konštantínopol, cisárske síldlo bol znovu obsadený „barbarmi“ a 
grécke vojsko sa nestihlo vrátiť z ďalekej výpravy. Obyvateľov 
obliehaných nepriateľmi, naplnil strach z budúcnosti… 

II.  Vo  Vlachernskom chráme,  kde  sa  chránila  drahocenná 
relikvia  –  rúcho Presvätej  Bohorodičky a  časť  Jej  opasku,  sa 
konali  nepretržité  modlitby.  Raz  v  noci  tam  stáli  aj  Andrej 



jurodivý (blázon pre Christa) a jeho duchovný žiak Epifánij, ktorým bolo zjavené zázračné videnie.  
Zjavila sa im, pre druhých neviditeľná, „veľkolepá Žena, idúca od kráľovských dverí s majestátnym 
sprievodom, z ktorého Ju čestný Predchodca Christov Ján Krstiteľ a apoštol Ján pridržiavali svojimi 
rukami... Pokľakla a dlho sa modlila, slzy Jej pritom zalievali prečistú tvár... Po ukončení modlitby  
sňala zo Seba žiariacu pokrývku (maphorion), svojou žiarou podobnú blesku, ktorú nosila na Svojej 
hlave  a  slávnostne  držiac  ju  Svojimi  rukami,  rozprestrela  ju  nad  všetkým stojacim  ľudom.  Títo  
divotvorní muži, Andrej a Epifánij, dlhú dobu pozerali na tú pokrývku rozprestretú nad ľudom a slávu 
Božiu; dokiaľ tam bola Presvätá Bohorodička, bola viditeľná aj ta pokrývka. No po Jej odchode sa 
stala aj tá pokrývka neviditeľnou. Avšak milosť sa pre prítomných tam zanechala aj napriek tomu, že 
pokrývku vzala so sebou“. 

Bolo to znakom nádeje a spásy. A skutočne, obávaní barbari vyľakaní neobjasniteľnými nebeskými  
znameniami ukončili zakrátko obliehanie a v strachu zutekali. Táto udalosť sa datuje približne do r.  
930.  

3. Klokočov
I. Celé obdobie 17. storočia bolo v Uhorsku poznačené nepokojmi a vojnami, ktoré medzi sebou 
zvádzali vojská povstalcov. Vojnové nepokoje umárali miestne obyvateľstvo a ničili obydlia i životy 
jednoduchých ľudí. Obyvateľstvo Klokočova i okolitých dedín bolo pod stálym tlakom. V roku 1670 
stálo pred Michalovcami inoverecké povstalecké vojsko, čo ľud obzvlášť znepokojilo... 

II.  Neustály  strach  z reformačných  i protireformačných  nálad  i príležitosť  veľkonočných 
sviatkov  viedol  jednoduchých  veriacich  do  chrámov,  aby  sa  modlili  za  ochranu  rodín  i krajiny. 
V klokočovskom chráme zasvätenom Zosnutiu presvätej Bohorodičky sa zhromaždili veriaci v nádeji 
na  ochranu pred ikonou nebeskej  Matky.  Ikona Klokočovskej 
Bohorodičky sa pôvodne nachádzala v základom rade ikonostasu 
klokočovského chrámu. Letopisec o udalostiach, ktoré sa udiali 
v klokočovskom chráme uvádza nasledovné:  „Obraz Prečistoj  
Ďivy  Bohorodyci  pod  čas  Svjatoj  Služby  Božou  potemňil  sja  
i počaly padaty velyky slezy iz  oč Ľubeznoj  Našej  Materi.  Jej  
dorohoje  serdce  rozplakalo  sja  nad  bidnym  pravovirnym  
narodom.“. 
Zázrak videli  nie len obyvatelia  Klokočova a filiálnych dedín, 
ale aj heretické vojsko, ktoré prišlo až do Klokočova. Keď vojaci 
videli, že národ verí zázraku a ďalej sa úpenlivo modlí k ikone, 
strhli  obraz  z ikonostasu,  možnom prerezali  tvár  Bohorodičky 
a kopijou  prebodli  ikonu.  Čo  sa  vtedy  stalo?  Ponížený 
a porezaný obraz odrazu začal nie slniť, ale razom silne plakať. 
Keď to podaktorí vojaci videli, pokľakli na kolená, iní utiekli... 

Spracovala: T.Cmoriaková
Zdroj: Hospodár, M.-Žeňuch, P.: Ochrankyňa Zemplína.;  www.slovinky.estránky.sk; Bzik, P.: www.mpe.orthodox.sk/Pramen/2008.pdf  
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