
Pán povedal  svojim učeníkom: Vy sa majte na pozore.  Vydajú vás  súdom, budú vás biť
v synagógach a pre mňa budete stáť pre vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. Ale
najprv  sa  musí  hlásať  evanjelium  všetkým  národom.  Až  vás  povedú,  aby  vás  vydali,
nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to
už nie vy budete hovoriť, ale Svätý Duch. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú
proti rodičom a pripravia ich o život.  Všetci  vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto
vytrvá do konca, bude spasený. Mk 13, 9 – 13
    Na konferencii mladých kresťanov o evanjelizácii, ktorá sa
uskutočnila  v Európe  sa  zišli  mladí  zástupcovia  cirkví  zo
všetkých  kontinentov.  V jednotlivých  príhovoroch  odznelo
mnoho návrhov ako evanjelizovať ľudí tohto sveta. Pri šírení
evanjelia  je  potrebné  využívať  najmodernejšie  technológie,
internet, televíziu, tlač kresťanských novín a časopisov a pod.
Na  konferencii  a zúčastňovali  aj  dve  mladé  afričanky,
z ktorých  ani  jedna  sa  nezapojila  do  prednášok,  ani  diskusie.  Táto  okolnosť  však  neunikla
organizátorom. Preto vyzvali africké dievčatá, aby predsa len skúsili reagovať na to, čo doteraz
odznelo. Jedna z nich teda výzvu prijala a prišla za rečnícky pult. Auditórium stíchlo a všetci čakali,
čo  povie.  Mladá  afričanka  povedala:  „Keď my v Afrike,  chceme evanjelizovať  nejakú  dedinu,
nepošleme  im  tam  vytlačené  knihy,  časopisy,  nezavedieme  im  tam  internet,  ale  do  dediny
domorodcov pošleme jednu hlboko veriacu rodinu, ktorá sa tam snaží žiť podľa evanjelia.
V evanjeliu o konci sveta Ježiš hovorí, že sa evanjelium bude hlásať všetkým národom. Možno
máte aj vy ten pocit, že dnes je presne opačný trend. Keď sledujeme vývoj vo svete, vidíme, že tých
čo majú hlásať evanjelium, teda kňazov ubúda, lebo trend je taký, že čím ďalej tým menej mladých
mužov sa rozhoduje pre toto povolanie a možno máme pocit, že  iné náboženstvá, ako napríklad
islam, alebo aj iné východné náboženstvá vystupujú do popredia. Takmer denne čítame, počujeme
o kresťanských  mučeníkoch  v rôznych  krajinách  a ani  si  neuvedomujeme,  že  tým  sa  skutočne
„hlása evanjelium“ cez médiá do celého sveta, lebo všetci vidia, že niekde žijú praví nasledovníci
Ježiša Krista, ktorí neubližujú, ale trpia. Reči, už bolo dosť, to čo potrebuje tento svet je presne to,
žité evanjelium. Pretože tomu rozumie každý, bez ohľadu na vek, svetonázor a pohlavie.  A tak
môže každý kresťan, každý z nás hlásať evanjelium, práve tam, kde práve si, či doma v rodine, či
v úrade, v práci, na ulici, alebo len tak niekde sám. XY povedal: „Kresťania sú jediná biblia, ktorú
tento svet ešte číta.“                                           o. Martin Mati, duchovný správca pre KSPgŠ Košice
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Duchovné cvičenia
V spolupráci s Diecéznym katechetickým
úradom  Prešovskej  archieparchie  Vás
pozývame na duchovné cvičenia, ktoré sa
uskutočnia v Exercičnom dome sv. Ignáca,
Pod Kalváriou 81 v Prešove od  10. – 13.
mája  2018.  Exercitátorom  bude  PaedDr.
Peter Milenky. Zároveň pripomíname Vašu
povinnosť  na  základe  Podmienok  pre
udelenie  Kánonickej  katechetickej  misie
zúčastniť  sa  raz  za  tri  roky  duchovných
cvičení. 

Program:  10.  5.  2018  (štvrtok)  18.00  h  -
prezentácia,  ubytovanie,  večera  11.  5.  2018  (piatok)  12.  5.

2018 (sobota) 13. 5. 2018 (nedeľa) 12.00 h - obed a záver duchovných
cvičení Poplatok: 54 € Nahlásiť sa je potrebné mailom na dkumetodik@grkatke.sk do 30.04.2018!

Východní svätí pre súčasnosť
Výchovný  projekt,  ktorého  cieľom  je
spoznávanie svätcov východného byzantského
obradu,  prehĺbenie  východnej  spirituality  vo
svojom  kresťanstve,  prijatie  nových  vzorov,
rozvoj  čnosti...          V  roku  2018  si
pripomíname  200  rokov  od  vzniku
Prešovského  biskupstva.  Predmetom
projektu bude osoba, chrám, udalosť, púť z
tejto 200 ročnej histórie.
Propozície sú uverejnené na www.grkatke.sk.
Motivácia:  zaangažovať  do  vnímania  a
prežívania  života  svätca  čo  najviac  detí  a
mládež v školách i farnostiach, zvlášť tie, ktoré
sa  nezapojili  do  vedomostných  biblických
súťaží.  Zaujímavo  predstaviť  projekt  i
vybraného svätca, napr. prezentáciou, filmom.
Metodické pokyny:
Obsahová  stránka  (návrhy)  -  čítanie
životopisov  svätých,  oboznámenie  sa  s
bohoslužobnými  textami  (tropar,  kondak,
stichiry z večierne,  utierne,  sedaleny,  kánony,
molebeny, akatisty...), vyhľadávanie informácií
a obrazov/ikon na internete a ich spracovanie,
pozorovanie obrazov v literatúre a časopisoch,
besedy,  modlitba,  filmy,  písanie  fiktívneho  listu  svätcovi,  vytvorenie  interview  so  svätcom,
vymyslenie symbolu, vypisovanie čnosti, osobitných znakov, špecifík svätca, vytvorenie nástenky,
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koláže, pohľadnice, leporela ako predpríprava...
Umelecka stránka - spolupráca s učiteľom Výtvarnej výchovy po odbornej výtvarníckej stránke
(náčrt, farebnosť, proporcionalita, zaplnenie celej plochy, práca so symbolom, prvky historického
imoderného umenia...) 
Dbať  na  originalitu  výberu  témy  i  výtvarného  spracovania!  Vyhnúť  sa  reprodukciám  (napr.
prekresľovaniu ikon, obrázkov, fotografií...), nakoľko budú zo súťaže vyradené!

Vedomostné biblické súťaže – Biblická olympiáda, Biblická súťaž
Motivácia: motivujte všetkých a pracujte s čo najväčším počtom žiakov (porovnávanie Knihy kníh,
biblických  postáv  a  príbehov  plných  dobrodružstiev;  reprezentácia  školy/farnosti,  vzájomné
spoznávanie sa a stretávanie sa,možnosť zasúťažiť si..)
Metodické pokyny: Kvalitná príprava žiakov a realizovanie triednych a školských kôl je zárukou
úspechu na vyšších kolách!
Metódy:  čítanie  Svätého  písma  (lectio  divina),  výklad,  rozhovory  na  biblické  témy,  beseda  s
biblistom,  modlitba,  demonštrácia  obrazov  a  máp,  film,  kreslenie,  vytváranie  symbolov,
dramatizácia textu, vypisovanie kľúčových slov, porovnávanie textov, interview, písanie listu, práca
s odbornou literatúrou, časopisom alebo internetom, tematické čítanie SP, vyhľadávanie informácií
o  biblickej  postave,  mieste,  predmete...,  súťažné  hry,  kvízy,  vytváranie  vlastných  úloh  žiakmi,
metóda riešenia problému, práca v skupinách, práca s biblickými listami a pod.
Propozície, študijné texty a komentáre sú k dispozícii na  www.grkatke.sk. Metodické pokyny a
vzory  úloh  na  triedne  a  školské  kolá  BO  a  BS  budú  podľa  prihlášok  zaslané  zodpovedným
prihláseným do e-mailových schránok.

Amen 
 Liturgická modlitebná knižka vhodná k použitiu vo farskej, školskej i
rodinnej katechéze; pre deti od 4 do 8 rokov; plnofarebná s množstvom
obrázkov a ikon; prezentujúca prirodzenú rodinu a rodinné tradície.

Obsahuje: obrázkovú sv. liturgiu s jednoduchým vysvetlením; kresťanské
pozdravy na jednotlivé liturgické obdobia; požehnania; základné modlitby;
hlavné sviatky a sv. tajomstvá s krátkym vysvetlením.

Národné stretnutie mládeže 
Stretnutia  mladých  v menších  rozmeroch,  v jednotlivých  diecézach  sa
konajú každý rok pred Veľkou nocou, zväčša na Kvetnú nedeľu. Podnetom
pre ne sú práve Svetové dni mládeže (SDM), ktoré sa po prvýkrát konali
v roku  1986  na  podnet  dnes  už  svätého  Jána  Pavla  II.  V jeho  tradícii
pokračoval aj  emeritný pápež Benedikt XVI. a súčasný Petrov nástupca –
pápež František.
Stretnutia  mladých  v menších  rozmeroch,  v jednotlivých  diecézach  sa  konajú  každý  rok  pred
Veľkou nocou, zväčša na Kvetnú nedeľu. Podnetom pre ne sú práve Svetové dni mládeže (SDM),
ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 na podnet dnes už svätého Jána Pavla II. V jeho tradícii
pokračoval aj emeritný pápež Benedikt XVI. a súčasný Petrov nástupca – pápež František.
Z tejto  myšlienky vznikli  Národné stretnutia  mládeže (NSM), ktoré prebiehajú v duchu SDM.
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Do pozornosti 

http://www.grkatke.sk/


NSM  sú  predovšetkým púťou  pre  mladých  ľudí  z  celého  Slovenska  (a  zahraničia).  Konajú  sa
pravidelne od roku 2013. Zatiaľ posledné sa konalo v roku 2015. Stretnutie je určené pre mladých
ľudí (vekom i srdcom).
Kedy a kde
Najbližšie  Národné  stretnutie  mládeže  sa  uskutoční  v  dňoch  26.  –  29.  júla  2018  v  Prešove.
Motto: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1,30)
Cieľ NSM
Cieľom Národných stretnutí mládeže je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej
Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich
túžbu „vychádzať zo seba“ a prinášať evanjelium do sveta.
Prihlasovanie: online formulárom na internetovej stránke:  
https://prihlasovanie.narodnestretnutiemladeze.sk/

Kvetný víkend  
23.-25.  marec 2018 v Trebišove.  Kvetný víkend je  jedinečné stretnutie  mladých ľudí  Košickej
eparchie so svojim biskupom, vladykom Milanom! Je to  fantastický čas  strávený s  množstvom
mladých ľudí, počas ktorého si vypočuješ zaujímavé katechézy, vyskúšaš kreatívne aktivity, budeš
pozvaný vstúpiť do Božej prítomnosti cez pestré a hlboké modlitby. Prihlasovanie a informácie:
http://kvetnyvikend.aetos.sk/.
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Gréckokatolícke univerzitné pastoračné a poradenské centrum pri UPJŠ Košice 
MIESTO STRETNUTIA S DRUHÝMI, S BOHOM A SO SEBOU SAMÝM ... 

budova MINERVA, areál UPJŠ, Moyesova 9 Košice, 2.poschodie 
Osobné rozhovory a konzultácie UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK 

10.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00 
(Po dohovore príp. aj v iné dni a časy) 

Liturgia pre vysokoškolákov 
Každú stredu o 17.00 v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky, Moyzesova 40, Košice (oproti

areálu UPJŠ) 
Otvorené stretnutia pre študentov a verejnosť 

Každú stredu o 18.00 v budove Minerva alebo v pastoračných priestoroch Gréckokatolíckeho
farského úradu Košice – Staré Mesto (oproti areálu UPJŠ) 

Poverený správou centra: HELic. Martin Mráz 
Adresa: Gréckokatolícka eparchia Košice; Dominikánske námestie 2/A; 04001 Košice Tel:

+421911711450 
E-mail: mraz.martin@grkatke.sk 

Web: www.unipas.grkatke.sk  

Na našich letných stretnutiach mladých Camp eparchie často krát zaznieva z úst mladých veta 
"škoda, že to nie je viackrát v roku" alebo "prečo sa nestretávame aj cez školský rok?" A skutočne 
našou túžbou je, aby sa mladí našej eparchie stretávali viac ako raz, či párkrát do roka pri nejakej 
akcii. Chceme, aby sa stretávali pravidelne a aby pri týchto stretnuiach budovali kresťanské 
spoločenstvo. Sme presvedčení, že práve spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa ťahajú k Bohu pod 
autoritou Cirkvi (vedení kňazom) je cestou k budúcnosti našej Cirkvi. Z toho dôvodu sa usilujeme o
pravidelné stretnutia mladých v našich protopresbyterátoch.  http://www.aetos.sk/protopresbyterske-
stretnutia/
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Aktuálne zamyslenie vrámci rubriky Vatikánskeho rozhlasu o živote Gréckokatolíckej
cirkvi pripravil Samuel Jackanič SJ. 
Kalendárny  rok  2018  je  pre  našu  Gréckokatolícku  cirkev  na  Slovensku  vskutku
výnimočný,  pretože  v sebe  sústreďuje  hneď  niekoľko  významných  výročí.
Gréckokatolíci na Slovensku si počas neho pripomenú predovšetkým 200. výročie
zriadenia Prešovskej  eparchie pápežom Piom VII.,  50. výročie obnovenia činnosti
Gréckokatolíckej  cirkvi  v bývalom  Československu  a 10.  výročie  povýšenia
Gréckokatolíckej  cirkvi  na  Slovensku  na  metropolitnú  úroveň.  Okrem  vyššie
spomenutých troch azda najvýznamnejších výročí  si  však naša Cirkev pripomenie
i 1155.  výročie  príchodu  sv.  Cyrila  a Metoda  na  Veľkú  Moravu,  130. výročie
narodenia  blahoslaveného  Petra  Pavla  Gojdiča  OSBM či  15.  výročie  beatifikácie
blahoslaveného Vasiľa Hopka. 

Významnými momentmi v dejinách našej Cirkvi boli nepochybne i vydanie nového
prekladu slovenského litugikona spred dvadsiatich rokov či  30. výročie  povýšenia
Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine na baziliku minor.
Prešovský  arcibiskup  a metropolita  Ján  Babjak  SJ  vyhlásil  pri  príležitosti
spomínaných významných výročí Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018, ktorý
sa  začal  1.  januára  a skončí  posledným dňom prebiehajúceho  kalendárneho  roka.
Prešovský  metropolita  poslal  veriacim  pri  príležitosti  Jubilejného  roka,  ktorý  je
významný pre celú Gréckokatolícku cirkev sui  iuris  na Slovensku,  pastiersky list,
ktorý sa čítal vo všetkých chrámoch Prešovskej archieparchie počas Božských liturgií
1. januára.
V tomto liste veriacim vysvetľoval svoje rozhodnutie vyhlásiť kalendárny rok 2018
za  jubilejný  a vymenoval  v ňom najdôležitejšie  medzníky  zo  života  našej  Cirkvi,
ktorých  výročie  si  pripomenieme  práve  v prebiehajúcom  roku.  Veriacich  vyzval
k vďačnosti za existenciu našej Cirkvi i za všetky dobrá, ktoré jej Pán preukazoval
a preukazuje, a pozval ich na niektoré z mnohých podujatí či akcií, ktoré so sebou
spomínaný Jubilejný rok prinesie.
K akiste  najdôležitejším  duchovným  podujatiam  patria:  putovanie  ikony
krásnobrodskej  Presvätej  Bohorodičky  v  chrámoch  Prešovskej  archieparchie,
možnosť  získať  odpustky  Jubilejného  roka  v desiatich  vybraných  chrámoch
Prešovskej  archieparchie  či  viacero  slávnostných  Božských  liturgií.  Okrem
spomenutých duchovných milostí však budú veriacim v priebehu roka ponúkané aj
rozličné knižné publikácie, púte či dokonca poštová známka a medaila Jubilejného
roka.
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Mottom  Jubilejného  roka  Prešovskej
archieparchie je zvolanie „Tvoje z tvojho tebe
prinášame“  z Božskej  liturgie,  ktoré  kňaz  či
biskup prednášajú bezprostredne po premenení
chleba a vína na Kristovo telo a krv. Tieto slová
sú nepochybne vyjadrením vďaky i vedomia, že
nič z toho, za čo Gréckokatolícka cirkev počas
nasledujúcich  mesiacov  bude  ďakovať,  jej
nepatrí,  a že  všetky  milosti  dostala  a  dostáva
ako dar  od  dobrého a milosrdného Boha.  Pre
všetkých  nás  môžu  byť  zároveň  pozvaním
k prehĺbeniu  vedomia,  že  význam  ľudského
života  je  v určitom  zmysle  slova  analogický
s mottom  Jubilejného  roka  –  človek  i Cirkev
môžu  svoju  existenciu  prežívať  plnohodnotne
iba  v perspektíve  veľkého  a nezaslúženého
Božieho daru.
Prvým významným výročím, ktoré si Gréckokatolícka cirkev na Slovensku v tomto
kalendárnom roku pripomenie, je 10. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na
Slovensku na  metropolitnú  úroveň.  Práve  30.  januára  2008 pápež  Benedikt  XVI.
súčasne  zriadil  Bratislavskú  gréckokatolícku  eparchiu  a za  jej  prvého  biskupa
menoval vladyku Petra Rusnáka, dovtedajší Košický apoštolský exarchát povýšil na
eparchiu a Prešovskú eparchiu na metropolitnú archieparchiu. Po dlhom vývoji tak
slovenská Gréckokatolícka cirkev dosiahla stupeň metropolitnej cirkvi sui iuris tak,
ako ho predvída štruktúra  východných katolíckych cirkví,  kodifikovaná v Kódexe
kánonov východných cirkví.
Pre zaujímavosť môžeme dodať, že v súčasnosti existuje na svete päť východných
katolíckych cirkví, ktoré sú na metropolitnom stupni hierarchického vývoja – okrem
našej  prešovskej  metropolitnej  cirkvi  sú  to  metropolitná  cirkev  ruténskej  tradície
v Pittsburghu,  metropolitná  cirkev  v Maďarsku  a metropolitné  cirkvi  v Etiópii
a Eritrei s centrami v Addis Abebe a Asmare. Ďalšie hierarchické stupne východných
katolíckych cirkví sú cirkvi vrchného arcibiskupstva a cirkvi patriarchálne.
Fakt, že Gréckokatolícka cirkev na Slovensku dosiahla pred desiatimi rokmi stupeň
metropolitnej cirkvi, nás oprávnene napĺňa radosťou a očakávaniami. Za uplynulých
desať rokov svojej existencie dostala mnoho darov a milostí a v mnohých oblastiach
cirkevného života pre iných žiarila príkladom svojej horlivosti a odvahy.
Je zrejmé a prirodzené, že uplynulé roky prinášali a prinášajú i ťažkosti a problémy,
ktoré sa však pre celú Cirkev môžu stať chvíľami rastu a dozrievania jej východnej
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katolíckej identity. Svet i moderná spoločnosť očakávajú od Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku i od každého kresťana  pokorné svedectvo Božej  lásky ku každému
človeku i jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na bytostnú otázku človeka o zmysle svojej
existencie.  Ohlasovanie  evanjelia  a spásy  v Ježišovi  Kristovi  je  a stále  zostane
najdôležitejším poslaním Cirkvi naprieč stáročiami a epochami.
Okrem tejto prvotnej a nadčasovej úlohy však moderný svet i spoločnosť so sebou
prinášajú  aj výzvy  vlastné  momentom histórie,  v ktorých  žijeme.  Medzi  ne  dnes
nesporne  patria  starostlivosť  o gréckokatolícku  diaspóru  doma  i v zahraničí,
prehĺbenie  spolupráce  s ostatnými  cirkvami  Užhorodskej  únie,  zlepšenie
vzdelanostnej  úrovne  kléru  i veriacich,  skvalitnenie odbornej  publikačnej  činnosti
a mnohé iné.
Modlime  sa,  aby  Jubilejný  rok  Prešovskej  archieparchie  2018  a všetky  akcie
i udalosti s ním späté boli pre gréckokatolíkov na Slovensku momentom vďačnosti
a prehĺbenia  svojej  duchovnej,  historickej  a  liturgickej  identity.  Kiež  nasledujúce
jubilejné  mesiace  prinesú  gréckokatolíkom  na  Slovensku  potrebné  milosti  a
prehĺbia našu  schopnosť  svedčiť  o Božej  láske  spôsobom,  ktorý  je  vlastný  našej
duchovnej  tradícii  a  ktorý  bude  zároveň  pre  človeka  žijúceho  v 21. storočí
zrozumiteľný  a  transparentný.  http://sk.radiovaticana.va/news/2018/01/14/samuel_jackani

%C4%8D_sj_jubilejn%C3%BD_rok_pre%C5%A1ovskej_archieparchie/1358785

8

http://sk.radiovaticana.va/news/2018/01/14/samuel_jackani%C4%8D_sj_jubilejn%C3%BD_rok_pre%C5%A1ovskej_archieparchie/1358785
http://sk.radiovaticana.va/news/2018/01/14/samuel_jackani%C4%8D_sj_jubilejn%C3%BD_rok_pre%C5%A1ovskej_archieparchie/1358785


9

Štatistické údaje o vyučovaní NV/N v Košickej eparchii 2017/2018

Škola

Počet Z toho Počet žiakov Z toho
žiakov prihlásených 

NV/N /triedach/ na NV/N
Materské školy
1. ročník ZŠ 2820 677 7 1
2. ročník ZŠ 2665 661
3. ročník ZŠ 2749 642 2 2
4. ročník ZŠ 2701 566 3 3
Spolu I. stupeň 10935 2546 12 6
5. ročník ZŠ  2422 530
6. ročník ZŠ  2165 417
7. ročník ZŠ  2079 444
8. ročník ZŠ  1827 367 1 1
9. ročník ZŠ 1280 237 7 5
Spolu II. stupeň 9773 1995 8 6
ZŠ CELKOM 20708 4541 20 12
Príma gymnázia 55 10
Sekunda gymnázia 54 18
Tercia gymnázia 64 18
Kvarta gymnázia 52 15
Kvinta + 1. roč. G. 486 109
Sexta + 2. roč. G 474 119
Septima + 3.roč.G 74 50
Oktáva + 4. roč. G 68 55
GYMNÁZIA CELKOM 1327 394
1. SOŠ a SOU 667 427

562 263
Spolu: 1229 690

135 125
4. SOŚ a SOU 115 101

1479 916
23514 5851 20 12

Kňazi 74
Rehoľníčky 9
Laici 18
Spolu 101

prihlásenýchna v špec.školách
v ročníku

2. SOŠ a SOU 

3. SOŠ a SOU 

SOŠ a SOU CELKOM
S P O L U MŠ, ZŠ, G, SŠ

Počty učiteľov NBV a KNB



APOŠTOLSKÁ EXHORTÁCIA PÁPEŹA JÁNA PAVLA II.

CATECHESI TRADENDAE

Katechéza a životná skúsenosť
22. Je márne stavať správnu prax proti správnej viere: v kresťanstve je prvá od druhej 
neodlučiteľná. Pevné a rozvážne presvedčenie vedie k odvážnej a správnej činnosti, úsilie 
vychovávať veriacich, aby dnes žili ako Kristovi učeníci, si vyžaduje a uľahčuje prehĺbenie 
Kristovho tajomstva v dejinách spásy.
Rovnako márne je upúšťať od vážneho a systematického štúdia Kristovho posolstva v mene 
metódy, ktorá uprednostňuje životnú skúsenosť. "Nikto nemôže dosiahnuť úplnú pravdu 
jednoduchou osobnou skúsenosťou, čiže bez primeraného vysvetlenia posolstva Ježiša Krista, ktorý
je cesta, pravda a život." (Jn 14,6)51
Takisto katechéza, ktorá vychádza zo života, nesmie protirečiť tradičnej, dogmatickej a 
systematickej katechéze.52 Pravá katechéza je vždy usporiadanou a systematickou iniciáciou do 
zjavenia, ktoré Boh o sebe samom dal človekovi v Ježišovi Kristovi, teda do zjavenia, ktoré Cirkev 
stráži, opatruje vo svojej živej pamäti a vo Svätom Písme a neustále podáva ďalej prostredníctvom 
ústneho a činného podania z pokolenia na pokolenie. No toto zjavenie nie je izolované od života, 
ani umelo postavené vedľa neho. Vzťahuje sa na posledný zmysel existencie, ktorú Cirkev úplne 
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Katechéza v teórii

„Rozhliadni sa po svete, v ktorom žiješ. Zamysli sa: Všetko, čo vidíš, všetko,
čo žije, je smrteľné a všetko je určené k zániku. Pozri sa na oblohu, aj ona sa
pominie, na slnko, aj ono nezostane, všetky hviezdy, všetky pozemské istoty,
všetky vody, krásy zeme, aj sama zem, všetko pominie. Všetky príjemnosti
tohto života sa ukončia, skoro pominú, sú len materiálom pre ničiaci oheň.“

sv. Bazil Veľký



osvetľuje, aby ju inšpirovala alebo skúmala vo svetle evanjelia.
Preto môžeme na katechétov aplikovať to, čo Druhý vatikánsky koncil osobitne hovoril o kňazoch: 
vychovávatelia - človeka a jeho života - vo viere.53
Katechéza a sviatosti
23. Katechéza je vnútorne spojená s celou liturgickou a sviatostnou činnosťou, pretože vo 
sviatostiach a predovšetkým v Eucharistii Ježiš Kristus v celej plnosti spôsobuje premenu ľudí.
V prvotnej Cirkvi sa katechumenát a iniciácia do krstu a do Eucharistie stotožňovali. Hoci Cirkev v 
starých (starodávnych) kresťanských krajinách zmenila svoju prax v tejto oblasti, katechumenát 
nebol zrušený; ba naopak, pozná obrodu a rozkvet54 a hojne sa praktizuje v mladých misionárskych
cirkvách. V každom prípade si katechéza vždy zachováva vzťah ku sviatostiam. Vynikajúcou 
formou katechézy na jednej strane je príprava ku sviatostiam a každá katechéza nepochybne vedie 
ku sviatostiam viery. Na druhej strane správne vysluhovanie sviatostí má nesporne katechetický 
aspekt. Inými slovami sviatostný život sa ochudobňuje a rýchlo sa stane prázdnym ritualizmom, ak 
nespočíva na vážnom poznaní významu sviatostí. A katechéza sa stáva "rozumkárstvom", ak hojne 
nečerpá zo sviatostného života.
Katechéza a cirkevné spoločenstvo
24. Katechéza má napokon úzky vzťah k zodpovednej činnosti Cirkvi a ku kresťanom vo svete. 
Ktokoľvek priľnul k Ježišovi Kristovi a usiluje sa upevniť svoju vieru pomocou katechézy, 
potrebuje ju žiť v spoločenstve s tými, čo kráčali tou istou cestou. Katechéze hrozí nebezpečenstvo, 
že sa stane neplodnou, ak komunita viery a kresťanského života neprijme katechumena na istom 
stupni jeho katechézy. Práve preto cirkevné spoločenstvo na všetkých stupňoch je dvojnásobne 
zodpovedné za katechézu: má zodpovednosť postarať sa o formáciu svojich členov, ale aj 
zodpovednosť prijať ich v prostredí, v ktorom budú môcť najplnšou mierou žiť to, čo sa naučili.
Katechéza je takisto otvorená voči misijnému dynamizmu. Ak sa koná dobre, kresťania budú cítiť 
potrebu vydávať svedectvo o svojej viere, odovzdávať ju svojim deťom, dať ju poznať druhým, 
všemožne slúžiť ľudskej spoločnosti.
Potreba katechézy v širšom zmysle pre dozrievanie
a silu viery
25. Takto, vďaka katechéze, evanjeliová kerygma - prvé ohlasovanie, plné vrúcnosti, ktoré jedného 
dňa otriaslo človekom a priviedlo ho k rozhodnutiu oddať sa Ježišovi Kristovi cez vieru - sa 
postupne prehlbuje, rozvíja v implicitných dôsledkoch, dopĺňa sa rozhovorom, ktorý apeluje aj na 
rozum a zameriava sa na kresťanskú prax v Cirkvi a vo svete. Všetko toto nie je menej evanjeliové 
ako kerygma, nech hovoria čokoľvek tí, podľa ktorých by katechéza nevyhnutne dospela k 
racionalizovaniu, skostnateniu a konečne k vyhláseniu všetkého toho, čo je živé, spontánne a 
vibrujúce v kerygme. Pravdy, ktoré sa prehlbujú v katechéze, sú tie isté, ktoré sa dotkli srdca 
človeka, keď ich počúval po prvýkrát. Ich lepšie poznanie ich vôbec neoslabuje ani neparalyzuje, ba
robí ich ešte vyzývavejšími a rozhodnejšími pre život.
V koncepcii, ako ju vysvetľujeme, si katechéza plne zachováva pastoračný charakter tak, ako o nej 
Synoda chcela uvažovať. Tento široký pojem katechézy nepopiera, ale obsahuje, ba prekračuje 
veľmi úzky pojem katechézy, ktorý sa kedysi všeobecne používal pri didaktických výkladoch: 
jednoduché vyučovanie formúl, ktoré vyjadrovali vieru.
A napokon katechéza je veľmi potrebná tak pre dozrievanie viery kresťanov, ako aj pre ich 
svedectvo vo svete: chce priviesť kresťanov "k jednote viery a k poznaniu Božieho Syna, k stavu 
dokonalého človeka, v miere, aká sluší plnej Kristovej zrelosti"55; takisto ich chce pripraviť na to, 
aby vedeli zdôvodniť svoju nádej pred všetkými, čo to od nich žiadajú.56 IV.
CELÁ BLAHOZVESŤ - ČERPANÁ Z PRAMEŇA
Obsah posolstva
26. Keďže katechéza je činiteľom alebo aspektom evanjelizácie, jej obsahom môže byť iba úplná 
evanjelizácia; to isté posolstvo - Blahozvesť spásy - raz a stokrát počuté a prijaté do srdca, sa v 
katechéze neustále prehlbuje úvahou a systematickým štúdiom; vždy záväznejším uvedomením si 
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jej zásahu do života každého; jej výučbou v organickom a harmonickom celku, ktorým je 
kresťanská prítomnosť v spoločnosti a vo svete.
Prameň
27. Katechéza bude vždy čerpať svoj obsah zo živého prameňa Božieho slova, ktoré nám odovzdala
tradícia a Sväté písmo, pretože "posvätná tradícia s Sväté písmo tvoria posvätný poklad Božieho 
slova, zverený Cirkvi", ako to pripomenul Druhý vatikánsky koncil, ktorý si prial, aby "služba 
slova, to jest pastoračná kazateľská činnosť, katechéza a vôbec každé kresťanské poučovanie... 
nachádzalo zdravú stravu a svätú bodrosť v slove Písma."57
Hovoriť o tradícii a Svätom písme ako o prameni katechézy znamená podčiarknuť, že katechéza 
musí byť naplnená a preniknutá myšlienkou, duchom a biblickými a evanjeliovými postojmi, ktoré 
čerpá z neustáleho styku s týmito textami; no znamená to aj pripomenúť, že katechéza bude tým 
bohatšia a účinnejšia, čím viac bude čítať tieto texty s umom a srdcom Cirkvi a čím viac sa bude 
inšpirovať z úvah a dvetisícročného života samej Cirkvi.
Vyučovanie, liturgia a život Cirkvi vyvierajú z tohto prameňa a k nemu privádzajú pod vedením 
pastierov a najmä Učiteľského úradu Cirkvi, ktorý im Pán zveril.
Krédo - privilegované vieroučné vyjadrenie
28. Privilegované vyjadrenie živého dedičstva, ktoré Učiteľský úrad dostal do ochrany, sa nachádza 
v "Kréde", alebo presnejšie v "Symboloch", ktoré v istých rozhodných chvíľach vieru Cirkvi 
sformovali do šťastných syntéz. Počas storočí bolo dôležitým prvkom katechézy práve 
"odovzdávanie Symbolu" (alebo odovzdanie súhrnu viery), po ktorom nasledovalo "odovzdanie" 
Pánovej modlitby Otčenáš. Tento výrazný obrad sa v našich dňoch uviedol znova do iniciácie 
katechumenov.58 Či nie je potrebné nájsť preň vhodné a častejšie použitie, aby sa vyzdvihla etapa, 
medzi všetkými najdôležitejšia, v ktorej nový učeník Ježiša Krista s plným vedomím a odvahou 
prijíma obsah toho, čo odteraz bude vážne prehlbovať? Môj predchodca Pavol VI. zhrnul v "Kréde 
Božieho ľudu", verejne vyhlásenom pri príležitosti 19. storočnice umučenia apoštolov Petra a 
Pavla, podstatné prvky katolíckej viery, najmä tie, ktoré spôsobujú väčšie ťažkosti alebo ktorým 
hrozí nezáujem a ľahostajnosť.59 To je spoľahlivý námet pre obsah katechézy.
Prvky, na ktoré sa nemá zabudnúť
29. Svätý Otec Pavol VI. pripomenul v 3. hlave apoštolskej exhortácie Evangelii Nuntiandi 
"základný obsah, živú podstatu" evanjelizácie.60 V záujme katechézy je potrebné mať pred očami 
každý z týchto prvkov, ako aj živú syntézu, do ktorej boli začlenené.61
Preto sa tu obmedzím iba na niektoré jednoduché pripomienky.62 Každý vidí napríklad, aké je 
dôležité pomôcť poznať dieťaťu, mladíkovi a každému, kto postupuje vo viere, "čo sa môže vedieť 
o Bohu";63 v určitom zmysle im povedať: "Čomu sa vy klaniate bez toho, že by ste to poznali, ja 
vám to zvestujem";64 krátko im vysvetliť65 tajomstvo Božieho Slova, ktoré sa stalo človekom a 
prináša spásu človeka svojou Veľkou nocou, čiže svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním, ale aj 
svojím hlásaním Blahozvesti, zázrakmi, ktoré vykonal, sviatosťami svojej neustálej prítomnosti 
medzi nami. Synodálni otcovia boli dobre inšpirovaní, keď žiadali, aby katechetická výučba 
nezredukovala Krista iba na ľudskú prirodzenosť a jeho posolstvu dala pozemský rozmer, ale aby 
ho uznala za Božieho Syna, sprostredkovateľa, ktorý nám umožňuje dostať sa k Otcovi v Duchu 
Svätom.66
Je dôležité rozvinúť pred pohľadom rozumu a srdca vo svetle viery sviatosť jeho prítomnosti, 
ktorou je tajomstvo Cirkvi, spoločenstvo hriešnych ľudí, ale súčasne posvätených, ktorí tvoria 
Božiu rodinu, ktorú si zhromaždil Pán Ježiš pod vedením tých, ktorých "Duch Svätý ustanovil za 
biskupov, aby pásli Božiu Cirkev".67
Je dôležité vysvetliť, že dejiny ľudí so znakmi (contrassegni) milosti a hriechu, veľkosti a biedy 
Boh vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi prijal za svoje "a už v nich sa prejavuje istý náčrt, črta 
(abozzo) budúceho veku".68
Je dôležité bez akéhokoľvek váhania odhaliť bohatstvá zriekania sa, ale aj radosti, ktorú Pavol rád 
nazýval (definoval) "nový život",69 "nové stvorenie",70 "byť alebo jestvovať v Kristovi",71 "večný
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život v Ježišovi Kristovi",72 čo nie je iné ako život vo svete, ale aj život podľa Blahoslavenstiev a 
život povolaný k projektovaniu a dosahovaniu večnosti.
Z toho vyplýva, že v katechéze je dôležité zdôrazňovať morálne, osobné požiadavky, ktoré 
zodpovedajú evanjeliu, kresťanským postojom voči životu a svetu, či sú hrdinské alebo veľmi 
jednoduché: nazývame ich kresťanskými alebo evanjeliovými čnosťami. Z toho vyplýva aj 
starostlivosť, ktorú má mať katechéza, aby nezanedbala, ale naopak primerane objasňovala - vo 
svojom úsilí o výchovu k viere - niektoré skutočnosti, ako prácu človeka na vlastnom duchovnom 
oslobodení,73 hľadanie užšej a bratskej spoločnosti, angažovanosť za spravodlivosť a budovanie 
pokoja.
No netreba si myslieť, že tento rozmer katechézy je úplne nový. Už od čias cirkevných otcov svätý 
Ambróz a svätý Ján Zlatoústy - aby sme citovali aspoň týchto dvoch - poukázali na sociálne 
dôsledky evanjelia a celkom nedávno Katechizmus Pia X. medzi hriechmi volajúcimi o pomstu 
pred Božou tvárou výslovne uvádza utláčanie chudobných, ako aj okrádanie robotníkov o ich 
spravodlivú mzdu.74 Sociálna starostlivosť je účinne zdôrazňovaná v katechetickom učení pápežov 
a biskupov osobitne po vzniku encykliky Rerum novarum. Mnohí synodálni otcovia s oprávnenou 
nástojčivosťou žiadali, aby bohaté dedičstvo sociálneho učenia Cirkvi našlo v primeranej forme 
svoje miesto vo všeobecnej katechetickej formácii veriacich. 

 IKONA KRISTA NEVYTVORENÉHO ĽUDSKOU RUKOU (acheiropoiétos)

„Čo bolo od počiatku, čo sme počuli,
čo sme na vlastné oči videli,
na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky
dotýkali, to zvestujeme: Slovo života.“ 

 
Podľa tradície Cirkvi sa prvá ikona Krista objavila ešte počas jeho pozemského života. Je ňou
obraz,  ktorý  sa  udomácnil  na  Západe  pod názvom „Svätá  tvár“,  alebo  „Veronikina  šatka“  a  v
ortodoxnej cirkvi ako „ikona nevytvorená ľudskou rukou“ (acheiropoiétos). Na rozdiel od západnej
legendy, ktorá je vďaka františkánom známa asi od 15. stor., legenda z Východu, ako sa zdá, má
pevnejší historický základ.
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Liturgia a ikona



Podrobný  príbeh  nám ponúka  byzantská  liturgická  kniha  „Mineon“.  Malomocný  kráľ  Abgaru
poslal ku Kristovi svojho archivára Ananiáša s listom, v ktorom prosil Krista, aby prišiel do Edesy a
uzdravil ho. Ananiáš bol maliarom a preto sa Abgar pre prípad, že by Kristus neprišiel, poistil tak,
že prikázal namaľovať aspoň jeho podobizeň. Ananiáš našiel Krista obklopeného veľkým zástupom.
Aby lepšie videl, vystúpil na jednu zo skál. Pokúšal sa namaľovať Pánovu tvár, ale nedarilo sa mu
to pre neopísateľnú slávu, ktorá sa v nej trblietala.
Ježiš vidiac Ananiášovú túžbu zobraziť ho vypýtal si vodu, umyl sa a osušil si tvár ručníkom v
ktorom zanechal obrysy svojej tváre. Potom tento ručník spolu s listom odovzdal Ananiášovi s tým,
aby tieto veci zaniesol tomu, ktorý ho poslal.
V liste Kristus oznámil Abgarovi, že osobne do Edesy prísť nemôže a zároveň prisľúbil kráľovi, že
pošle jedného zo svojich učeníkov.
Po obdržaní obrazu sa Abgar takmer hneď celkom uzdravil, len tvár mu zostala ešte poznačená
chorobou. Po Turíciach bol k nemu poslaný sv. Tadeáš, aby dovŕšil  Abgarovo uzdravenie.  Kráľ
Abgar sa po tejto udalosti obrátil celým svojím životom k Pánovi. Edeské kráľovstvo bolo vlastne
prvým kresťanským štátom. V Kronike mesta Edesy je zachytená existencia kresťanského chrámu
už v roku 201, keď bol povodňou zničený.
Abgarova premena bola vididteľná aj na hlavnej bráne mesta z ktorej dal odstániť modlu a vztýčil
na jej miesto Kristovu tvár. Avšak jeho pravnuk navrátiac sa k pohanstvu chcel tento svätý obraz
zničiť. Biskup mesta preto nechal túto vzácnu ikonu zamurovať do výklenku zo zapálenou lampou.
Časom sa na skrýš zabudlo, a tak bola odhalená až v období, keď kráľ Peržanov, Chosroes v r.
544  alebo 545 obsadil mesto. Zázrakom lampa vo výklenku ešte stále horela a obraz bol nielenže
neporušený, ale sa preniesol aj na vnútornú stranu súkna, ktorým bol prikrytý.
Vďaka tejto udalosti máme dnes dva druhy ikony Svätej Tváre.
 
Mandylion - Kristova tvár zobrazená na ručníku Abgara a Keramion - obraz prenesený na súkno,
ktorým bol Abgarov ručník prikrytý.
Je zaujímavé, že asi do V. stor. nie sú o tejto ikone takmer žiadne zmienky. Pravdepodobne preto,
že bola ešte  zamurovaná.  Zmienky o tejto  ikone môžeme nájsť v dokumente zvanom „Učenie
Adaja“. Adaj bol biskupom v Edese (541). Nepochybne najstarším autorom, ktorý menuje ikonu
poslanú Abgarovi, je Evagrio Scolastico (VI. stor.). Vo svojom diele „Historia Ecclesiastica“ nazýva
tento obraz „ikona vytvorená Bohom“ (theoteuktos eikôn).
V VIII. storočí je už dobre známa a v Cirkvi slávená.
V čase ikonoboreckých nepokojov sa sv. Ján Damašský zmieňuje o tomto zázračnom obraze a
otcovia VII. ekumenického koncilu (787) ho tiež viac ráz spomínajú.
Roku 944 sa byzantskí imperátori Constantin Porfirogenito a Roman I zmocňujú ikony v Edese a
nechávajú ju slávnostne previesť do Konštantinopolu. Po vpáde križiakov r. 1204 sa stopy po ikone
strácajú.
Liturgická  spomienka  16.  augusta  pochádza  pravdepodobne  zo  slávnostného  prenesenia  do
Konštantinopolu.
A predsa,  liturgia  tohoto  sviatku  sa  ani  zďaleka  neohraničuje  iba  na  jednoduchú  spomienku
prenesenia  ikony z  jedného  miesta  na  druhé.  Podstatným prvkom oficia  je  dogmatický  základ
tohoto obrazu a jeho obsah. Zmysel výrazu „obraz nevytvorený ľudskou rukou“ čerpá svetlo z Mk
14/58: „tento obraz je predovšetkým vtelené Slovo samo, ktoré sa zviditeľňuje v chráme svojho
tela“ (Ján 2/21). Počnúc týmto momentom zákaz obrazov v Mojžišovom zákone stráca svoj zmysel
a ikony Krista sa stávajú zároveň nepopierateľným svedectvom Božieho vtelenia. Je zvlášť dôležité
podčiarknuť, že osoba Ježiša Krista, jeho obraz, nie sú personifikáciou vyzdvihnutých morálnych
čností,  alebo  nejakou  vznešenou  myšlienkou,  či  Spasiteľom,  ktorý  je  vytrhnutý  z  reality,  ale
konkrétnou, historickou osobnosťou, ktorá žila na určitom mieste v presne stanoviteľnom čase.
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Sv. Pavol formuloval kristologický základ ikony: „Kristus je obraz - eikôn - neviditeľného Boha“
(Kol 1/15). V tejto Pavlovej formulácii sa skrýva aj samotné posolstvo ikony pre každého z nás.
Ikona Ježiša nám zároveň predstavuje Boha,
aj  človeka  -  Bohočloveka.  Táto  pravda,  ktorú  nám ikona  odhaľuje,  sa  stáva  pravdou každého
ľudského bytia:  človek je reálnym človekom v tej  miere v akej  odráža nebo. Je to vďaka daru
úžasnej milosti každého stvorenia, byť zrkadlom nestvoreného “Božieho obrazu“.
http://ikona.sk/ 

Ikona zobrazuje dva dôležíté nosné body. Prvý sa naZápade týka fundamentálnej teológie, čiže
vierohodnosti  historickej  udalosti  Krista,  autentickosti  jeho  obrazu,  ktorý  prinášajú  evanjeliá  a
cirkevná tradícia. Na druhej strane by ikona mala synteticky vyjadriť základnú kristologickú dogmu
o jednote neba a zeme, čiže pravého Boha a pravého Človeka. Týmto smerom sa uberá hlboký
význam duchovnosti tejto ikony, ktorá predstavuje postupné zduchovnennie a zbožstvenie ľudí v
Kristovi.  Treba  v  nej  teda  hľadať  neoddeliteľné  spojenie  medzi  dogmou a  spiritualitou,  medzi
teológiou a duchovným životom. Vidíme, že ikonu tvorí štvorec a že v strede je jasnejším žltým
svetlom zobrazený kruh. V kruhu je umiestnený kríž s tromi ramenami. V otmto kríži a v kruhu sa
nachádza tvár Spasiteľa, Ježiša Krista. Svojím rozmiestnením ikona predstavuje svätyňu, chrám.
Takúto štruktúru mali budovy gréckych chrámov v prvom tisícročí. Budovy pravoslávnych chrámov
ju zachovávajú dodnes. Štvorec, alebo skôr kocka, predstavuje zem, pozemskosť, stvorenie, ktoré sa
vnútorne otvára kruhu, klenbe kupoly, čiže nebu, ktoré v skutočnosti nie je nad zemou, nad kockou,
ale  tvorí  jej  stred.  V tomto strede sa všetko zbieha a všetkko nachádza svoje vysvetlenie,  svoj
význam i  svoju identitu.  Tentoraz je  to  nebo,  absolútnosť Boha, ktorá zahŕňa všetko bohatstvo
života  a  ktoré  sa  nám odovzdáva cez  Krista.  Preto  sa  v  chrámoch na  klenbe často  znázorňuje
Pantokrator, v ktorom k nám prichádza Boh a ku ktorému všetko smeruje. Nakoľko sa v klenbe
zbieha celá kocka, Kristus je Vsederžiteľ, ten, ktorý všetko drží v ruke.
Kristus je jediný pravý horizont všetkého stvoreného, čiže každého človeka. Tu sa spája nebo so
zemou, tvoria jednotu, vzdialenosti sa skracujú, božské a ľudské je zjednotené láskou Otca v jedinej
Osobe Božieho Syna. Na ikonách sa portrét Krista, ako aj portréty svätých, obyčajne zobrazujú v
štyroch sústredených kruhoch. V tejto štruktúre  štyroch kruhov, počnúc tým najvnútornejším, sa
ukrýva hlboký význam duchovného života i samotného duchovna. 
Prvý kruh, stred všetkých kruhov, sa nachádza na tvári, medzi očami na koreni nosa. Obyčajne je
neviditeľný, nezobrazuje sa. Je to kruh účasti
Svätého Ducha.  Predstavuje  schopnosť,  ktorú
Stvoriteľ  dal  človekovi,  otvoriť  sa  Svätému
Duchu  a  prijať  jeho  osobnú  účasť.  Je  to
oživujúci  bod,  lebo  vyjadruje  samotné
prebývanie Pána, ktorý dáva život. 
Druhý kruh zahŕňa tvár a oči: je to kruh duše,
čiže psychického sveta, sveta inteligencie, citu,
vôle.
Tretí  kruh  zahŕňa  vlasy,  ústa,  bradu  a
predstavuje  telo,  čiže  časť  človeka,  ktorá  je
najviac  vystavená.  Vlasy  šedivejú  a  padajú.
Ústa  sú  najzmyslovejšou  časťou,  lebo
označujú, že človek potrebuje jesť, aby prežil.
Vyjadrujú  tak  fyzickú  zraniteľnosť  a
smrteľnosť ľudského tela.
Štvrtý  kruh  na  tejto  ikone  je  kruhom
najčistejšieho  svetla.  Je  to  zlatá  a  svetlá  žltá
farba.  V latinskom obrade  sa  volá  „aureola“,
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Rusi ju nazývajú „nimb“. Je to svetlo Svätého Ducha, ktorý z najvnútornejšieho kruhu preniká
psychický i telesný svet a zahaľuje osobu natoľko viditeľným svetlom, že aj iní ho môžu vidieť. 
Svätý Duch, tento zjavovateľ Boha, tento tajomný oblak, ktorý putoval v čele, keď Boh schádzal
doprostred ľudu (porov. Ex 13,21), tento tieň Najvyššieho, ktorý odovzdáva Boha a v Panne ho robí
telom (porov. Lk 1,35), je ten, ktorý uskutočňuje dielo posvätenia, ktorý nasmerováva k Synovi,
lebo v Kristovi všetkému vtláča znamenie synovstva, aby Kristus všetko odovzdal Otcovi. Tento
Svätý Duch, ktorý odovzdáva celú pravdu, (porov. Jn 16,13) nám pripomína Božie zázraky a dáva
nám spoznať dielo  spásy.  Svätý  Duch,  ktorý  -  ako na  Päťdesiatnicu  – daruje  ľudským očiam
schopnosť vidieť v ukrižovanom Tvár Boha, nám dáva pochopiť, aký by mal byť každý človek:
zahrnutý svetlom. Svätý Duch, ak sa mu človek otvorí, prináša ovocie Božieho života v dejinách
(porov. Gal 5,22), v novom ľudstve a robí človeka podobným Bohu.
Ikona nám ukazuje, že Svätý Duch sa nedotýka len jednej dimenzie človeka, ale spočíva v celej
osobe,  prebýva v celom človekovi.  Celého človeka,  so všetkým, čo ho takým robí,  povoláva k
postupnému  zduchovneniu.  Svätého  Ducha  môžeme  vidieť  prostredníctvom  jeho  pôsobenia  v
človekovi. Len vtedy, ak Duch preniká intelektuálny a psychický svet, usmerňuje gestá a telesnú
činnosť, čiže preniká celú osobu, stáva sa viditeľným a ktokoľvek ho môže vnímať. Osoba, ktorá sa
nechá postupne prenikať Svätým Duchom, necháva presvitať jeho činnosť, povoláva druhých k
Bohu, stáva sa Božím oznamovateľom, jeho rozprávaním. Osoba, ktorá je preniknutá svetlom a
ovocím Ducha, sa stáva živým nasmerovaním k otcovi, obrazom, podobou Boha. Stáva sa Božím
Slovom, ktoré ľudia môžu vidieť a dotknúť sa ho.
Ikona  Spas  Nerukotvornij  nám  zjavuje  pravý  význam  „duchovna“  v  kresťanskej  tradícii:
„duchovno“ je činnosť Svätého Ducha, ktorá sa rozširuje na celý vesmír a umožňuje, aby nám veci,
udalosti i osoby pripomínali Boha, aby nám o ňom hovorili, aby nám rozprávali o jeho zázrakoch a
o dejinách spásy, aby nás nasmerovávali k nemu, odovzdali nám ho a nakoniec, aby nás s ním opäť
zjednotili. 
Na tejto ikone je vidieť, že Kristova ľudská prirodzenosť je nositeľom Boha a že práve táto ľudská
prirodzenosť  je  najdokonalejším  obrazom  jeho  najabsolútnejšieho  slova.  Ikona  nám  zjavuje
kritérium duchovného života: kristoformnosť. Kto žije v Duchu a vedie duchovný život, stáva sa
postupne Božím slovom pre ľudí, odovzdaním tej lásky, ktorá nám bola darovaná v Kristovi.
Ikona  nám bráni,  aby sme  o  duchovnosti  rozmýšľali  v  abstraktných  a  netelesných  termínoch.
Nemôže existovať žiadna duchovnosť sama o sebe, ale iba duchovnosť, ktorá je nerozlučne spojená
so  živou  osobou.  Duchovnosť  je  oblasťou,  ktorá  je  úplne  zhypostazovaná  v  konkrétnej  osobe
Krista. To isté platí aj v kresťanskom živote. Duchovnosť musí presvitať v konkrétnosti osoby, v jej
činnosti, v ktorej sa osoba vteľuje, v kultúrnom, sociálnom a cirkevnom prostredí.
ŠPIDLÍK,  T.,  RUPNIK,  M.  I.:  Viera  vo  svetle  ikon.  Vydavateľstvo  Oto  Németh,  Bratislava  2004.  

 „Keď raz v naháňaní sa za šťastím ho naozaj nájdete, podobne ako starenka 
hľadajúca okuliare, zistíte, že vám šťastie sedelo na nose.“ ... J.B.Shaw
Jedno príslovie hovorí, že susedove hrušky sú vždy sladšie...
Kolega v práci si zarobí zaiste viac peňazí ako ja, vo vedľajšom meste majú lepšieho 
starostu ako my, v inom štáte sú šikovnejší lekári ako na Slovensku. Inde sú zase 
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lepšie obchody a tovar. Preto chodia nakupovať obyvatelia Bratislavy do Rakúska. A 
to nehovorím o tom šťastí, mať v meste štyri supermarkety ako má moja švagriná...
Nedávno sa mi pochválila jedna žena z našej obce, že jej dcéra si berie pražáka a 
odsťahuje sa s ním po svadbe do lukratívnej časti Prahy. A zatvárila sa pri tom tak 
významne, až som mal dojem, že ženích bude prinajmenšom zástupcom ministra. Tá 
ma ale šťastie!
Keď som neskôr tohto muža stretol u nás na ulici, napadlo mi čosi o čistote jeho 
trestného registra. Čo ovšem nevylučuje nič z jeho práce kdesi vysoko na 
ministerstve. Bol to ale pražák a toho u nás v obci nemá každá. Na druhej strane nie 
je divu, že sa musel hľadať ženích veľmi ďaleko od domova, pretože nevesta bola v 
širokom okolí silne nežiadúca. Či budú bývať v jednej, alebo druhej časti lukratívnej 
Prahy , je to pre Prahu isto veľký prínos. A hlavné mesto bude mať zase o jedno 
šťastie naviac.
Rovnakú schému výberu používame i pri hľadaní duchovného šťastia. Čím ďalej 
siahne, tým lepší výber. Pretože je Európanovi kresťanstvo neatraktívne, cíti sa priam
svetovo, ak sa môže prehlasovať za stúpenca buddhizmu. Nevyzná sa síce ani v 
jednom, ale to susedove je isto lepšie.
K radosti ľudskej duše prispeje viac objavené šťastie pod vlastným prahom, než 
zaujímavosť z druhého konca planéty.
Kašparu M.: O radostech lidské duše. Karmelitánské nakladatelství, 2001.
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Téma: Mandylion
Spracovala: s. Jozafata Ingrid Durňáková
Cieľová skupina: 5. ročník
Ciele:
Kognitívny: Opísať ikonu Mandylion
Afektívny: Naučiť sa vidieť v blížnom Ježiša
Psychomotorický: Kontemplovať Ježiša Krista

Formy: skupinová, individuálna
Pomôcky: ikona Mandylion, tajnička
 Priebeh:
Úvod:
V úvode hodiny sa so žiakmi pomodlíme, zapíšem učivo do triednej knihy a chýbajúcich žiakov, 
zopakujeme si učivo z minulej hodiny.
Motivácia: rozdám žiakom vopred pripravenú tajničku. Poviem im, že im má vyjsť názov ikony 
Ježiša Krista, ktorá je zároveň témou nového učiva. 
Expozícia: Žiakom sprístupním nové učivo.
Spomedzi obrazov Krista majú pre ikonografa zásadný význam ikony Spasiteľa, namaľované „bez 
pomoci rúk“. Tieto ikony nie sú ani jednoduchým pamiatkovým predmetom alebo hľadaním 
portrétu Pána, ale sú odrazom viery cirkvi v tajomstvo vtelenia. Aby obrancovia ikon dokázali, že 
znázornenie Krista prostredníctvom obrazu je oprávnené, odvolávali sa predovšetkým na ikonu z 
edessy. Jedna správa hovorí o tom, že Abgara, kráľ z Edessy, keď začul rozprávať o zázračných 
Kristových skutkoch, túžil vidieť ho na obraze. Vyslal maliara, ktorý mal poverenie znázorniť 
božskú tvár. Umelec to nebol schopný splniť z dôvodu veľkého pôvabu a oslňujúceho svetla 
Kristovej tváre. Nato Pán vzal plátno a pritisol si ho k tvári a otlačil naň svoj vlastný obraz. Ďalšia 
verzia hovorí, že kráľ Abgar bol malomocný a uzdravil sa, keď na plátne uvidel Pánovu tvár. Tento 
obraz je známy pod menom „Mandylion“.
Prvá pôstna nedeľa je oslavou a sviatkom pravej viery a uctievania svätých ikon. Aj preto sa 
pozeráme na Mandylion – ikonu s názvom Spasiteľ neutvorený rukou (Spas nerukotvornyj). Patrí 
medzi obrazy, ktorá sa tak na Západe, ako aj na Východe pripisujú samému Kristovi, akoby to bol 
odtlačok jeho tváre – autoportrét. Na Západe je to Veronikina šatka, na Východe táto ikona. Ikona 
zobrazuje dva dôležité nosné body: vierohodnosť historickej udalosti Krista, autentickosti jeho 
obrazu,  ktorý prinášajú evanjeliá a cirkevná tradícia, a základnú kristologickú pravdu o jednote 
neba a zeme, čiže pravého Boha a pravého človeka. Táto ikona predstavuje postupné zduchovnenie 
a zbožstvenie ľudí v Kristovi. Ikonu tvorí štvorec a v strede je jasnejším žltým svetlom zobrazený 
kruh, v ktorom je kríž s troma ramenami. V kríži a v kruhu sa nachádza tvár Spasiteľa Ježiša Krista.
Svojim rozmiestnením ikona predstavuje svätyňu, chrám. Štvorec (alebo skôr kocka) predstavuje 
zem, stvorenie, ktoré sa vnútorne otvára kruhu, klenbe kupoly, čiže nebu. Nebo v skutočnosti nie je 
nad zemou, ale tvorí jej stred. A nebo sa nám odovzdáva cez Krista. Na ikonách sa portrét Krista či 
svätých zobrazuje v štyroch sústredených kruhoch. V nich sa ukrýva hlboký význam duchovného 
života a duchovna.
Prvý kruh sa nachádza medzi očami na koreni nosa. Je neviditeľný, nezobrazuje sa. Predstavuje 
schopnosť človeka otvoriť sa Svätému Duchu. Vyjadruje prebývanie Pána, ktorý dáva život. Druhý 
kruh zahŕňa tvár a oči. Je to kruh duše – psychického sveta (inteligencie, citov a vôle). Tretí kruh 
zahŕňa vlasy, ústa, bradu a predstavuje telo – časť človeka, ktorá je najviac vystavená vonkajšiemu 
prostrediu. Vlasy šedivejú a padajú. Ústa sú najzmyslovejšou časťou, lebo označujú, že človek 
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potrebuje jesť, aby prežil. Vyjadrujú fyzickú zraniteľnosť a smrteľnosť ľudského tela. Štvrtý kruh 
na tejto ikone je kruhom najčistejšieho svetla. Je to zlatá a svetložltá farba. Je to svetlo Svätého 
Ducha, ktorý z najvnútornejšieho kruhu preniká psychický i telesný svet a zahaľuje osobu natoľko 
viditeľným svetlom, že aj iní ho môžu vidieť. Táto ikona nám ukazuje, že Svätý Duch sa nedotýka 
len jednej dimenzie človeka, ale prebýva v celom človekovi. Kristova ľudská prirodzenosť je 
nositeľom Boha a obrazom jeho slova. Kto žije v Duchu a vedie duchovný život, stáva sa postupne 
Božím slovom pre ľudí, odovzdaním tej lásky, ktorá nám bola darovaná v Kristovi. Stáva sa 
kristoformným.
Fixácia:
Formou otázok zistím, čo si žiaci zapamätali. 

1. Vodca Izraelského národa
2. Mama Panny Márie
3. Jedna z čností
4. Opak noci
5. Dar mudrcov Ježišovi
6. Jeden z apoštolov
7. Prvý stupeň kňazstva
8. Boh je náš nebeský...
9. Pokrm z neba

Použitá literatúra/zdroje:
Ikona Krista, Ch.K.Schonborn
internet

Jedným zo svedkov kresťanského chápania modlitby na začiatku 4. storočia je významný
sýrsky cirkevný otec sv. Efrém Sýrsky. Viedol veľmi prísny asketický život. Vo svojich dielach
prejavuje veľkú obrazotvornosť. Prejavuje sa to aj v jeho náuke o modlitbe, ktorej sa venuje
v kapitole o Modlitbe.
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1 M O J Ž I Š
2 A N N A
3 N Á D E J
4 D E Ň

5 M Y R H A
6 L U K Á Š

7 D I A K O N
8 O T E C

9 M A N N A

Svätý Efrém Sýrsky
(306?-373)



O modlitbe:

Modlitba – veľká zbraň,  neoslabujúce útočisko,
nikdy sa nemíňajúce bohatstvo,  pokojný prístav,
základ pokoja; modlitba je koreň, prameň a matka
tisícich  milostí.  Ona  je  silou  samotného
Kráľovstva. Nie je nezvyčajné, že ak ten čo nosí
čelenku,1 trpí horúčkou, leží na smrteľnej posteli
spaľovaný ohňom a pri ňom stoja lekári, telesná
stráž, sluhovia, vojvodcovia,  no umenie lekárov,
ani prítomnosť priateľov, ani posluhovanie členov
rodiny, ani hojnosť liekov ani drahé nástroje, ani
množstvo peňazí,  ani  nijaká  iná  ľudská  činnosť
nie je schopná poľaviť jeho chorobe. No ak príde
niekto, kto má nádej k Bohu, a iba sa dotkne tela a
pomodlí  sa  nad  ním  čistú  modlitbu,  tak  všetok
telesný neduh odíde. A čo nebolo schopné urobiť
bohatstvo,  množstvo posluhujúcich,  skúsenosť  a
veľkosť  panstva,  to  nezriedka  urobí  modlitba
jedného biedneho a chudobného.

Nehovorím  tu  o  modlitbe  chladnej  a  plnej
povrchnosti,  ale  o  modlitbe  konanej  dlho,  s
boľavou  dušou  a  pozorným  umom.  Lebo  taká
modlitba  vystupuje  do  neba.  Ako  voda,  pokiaľ
tečie po rovine a pohybuje sa širokým priestorom,
nedvíha  sa  do  výšky,  ale  keď  ruky
vodohospodárov  prehradia  dole  jej  tok,
obmedzená sa zastaví a zdvihne do hora rýchlejšie
ako  strela:  tak  aj  ľudský  rozum  sa  rozlieva  a
rozsieva, kým disponuje veľkou voľnosťou; keď
ho  okolnosti  budú  utláčať  nadol,  vtedy  v  tej
prekrásnej tiesni vysiela do neba čisté a zvrúcnené
modlitby. A aby si pochopil, prečo môžu byť tieto
s  trápením  predkladané  modlitby,  zvlášť
vypočuté, počúvaj, čo hovorí Pánovi prorok: „K
Pánovi  som  volal  vo  svojom  súžení  a  on  ma
vyslyšal.” (Ž 119,1)

A tak,  budeme oživovať svedomie,  spomienkou
na hriechy vzbudzovať v duši úzkosť; vzbudzovať
súženie nie preto, aby sme dušu stiesnili, ale aby
sa  stala  dôstojnou  vypočutia,  aby  bola  triezva,
pripravená a dotýkala sa samotných nebies.  Nič
od  nás  neodháňa  lenivosť  a  povrchnosť  lepšie,
ako  pocit  bolesti  a  trápenia,  ktoré  zjednocujú
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Modlitba sv. Efréma Sýrskeho

Pane a Vládca môjho života,
zažeň odo mňa ducha lenivosti,

nedbalosti, lakomstva a prázdnych
rečí.

Veľká metánia.
Udeľ mne, svojmu nehodnému

služobníkovi, ducha čistoty,
pokory, trpezlivosti a lásky.

Veľká metánia.
Áno, Pane a Vládca, daj aby

som poznal svoje hriechy a
neodsudzoval svojho brata, lebo ty
si zvelebený na veky vekov. Amen.

Veľká metánia.

Potom 12 malých poklôn hovoriac:
Bože, buď milostivý mne

hriešnemu.
Malá poklona.

Bože, očisť ma od mojich hriechov
a zmiluj sa nado mnou.

Malá poklona.
Nespočetnekrát som zhrešil, Pane,

odpusť mi.
Malá poklona.

A znovu celú modlitbu od
Pane a Vládca až po na veky vekov,

amen s jedinou veľkou poklonou po jej
skončení.

   



rozum a vracajú ho do seba samého. Kto sa takto trápi a modlí, ten po modlitbe bude môcť
prijať do svojej duše veľkú príjemnosť.

Ako zamračenie sa oblohy robí najprv
vzduch ťažkým, ale keď z nej zaprší a
oblaky  postupne  stratia  nahromadené
snehové vločky, vtedy sa znova všetok
vzduch stáva pokojným a sviežim, tak
aj duševné trápenie, pokiaľ je uzavreté
vo  vnútri,  zatemňuje  našu  myseľ,  ale
keď  sa  vyprázdni  cez  slzy  v  slovách
modlitby  a  vyjde  navonok,  vtedy
vytvorí  v  duši  veľký  jas  a  ako  lúč
privádza  do  rozumu  modliaceho  sa
myšlienku o Božej pomoci.

No  aký  majú  niektorí  chladný  názor?
Hovoria:  „Nemám odvahu,  som úplne
zahanbený a nemôžem otvoriť ústa”. –
To  je  satanský  strach,  zamaskovanie
lenivosti;  diabol  chce  zatarasiť  dvere,
ktorými môžeme vojsť k Bohu. Nemáš
odvahu? No už aj to je veľká odvaha, že
sa považuješ za takého, ktorý ju nemá,
tak  ako  úplná  hanba  a  odsúdenie  je

považovať sa za takého, ktorý má odvahu. Lebo, ak aj máš mnoho zásluh a nie si si vedomý,
že si vykonal aspoň niečo zlé, ale považuješ sa za takého, ktorý má odvahu, pozbavil si sa
všetkých plodov modlitby. A ak máš na svedomí nespočetné bremená hriechov, utvrdíš sa
len v tom, že si posledný zo všetkých, budeš mať veľkú odvahu pred Bohom.

V tom nie je pokora, že sa hriešnik považuje sa hriešnika, lebo pokorné zmýšľanie je v tom,
aby si si  nemyslel  o sebe nič veľké, keď v sebe poznávaš mnohé a veľké veci.  Naozaj
pokorne zmýšľa ten, kto je podobný Pavlovi a môže povedať: „Ani sám seba nesúdim, lebo
nie som si ničoho vedomý, ale to ma neospravedlňuje. Pán je môj sudca.” (1 Kor 4, 3-4) a
hovorí tiež: „Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich” (1 Tim
1, 15). Toto je pravá pokora – byť vysokým podľa zásluh a v zmýšľaní sa umenšovať. Takto
Boh podľa svojej nevysloviteľnej dobroty pripúšťa a prijíma k sebe nie iba zmierených, ale
aj tých, ktorí ochotne vyznávajú svoje hriechy – aj k takým býva milosrdný a priaznivý.

Aby si  spoznal,  aké dobro je  nepredstavovať si  o  sebe nič  veľké,  všimni  si  dva vozy.
Zapriahni spravodlivosť a múdrosť a aj  hriech s pokorným zmýšľaním a uvidíš,  že voz
hriechu  predbehne  spravodlivosť.  Nie  kvôli  vlastnej  sile  hriechu,  ale  silou  pokorného
zmýšľania,  ktoré  je  s  ním  spojené.  A  tak  prvý  voz  zaostane  nie  pre  nemohúcnosť
spravodlivosti, ale pre ťažobu a rozmernosť múdrosti. Lebo ako pokorná myseľ pre svoju
znamenitú veľkosť premáha váhu hriechu a predbieha na ceste k Bohu, tak múdrosť pre
svoju veľkú hmotnosť a rozmernosť môže prevážiť ničím nezaťaženú spravodlivosť a ľahko
ju stiahne nadol.
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A ako dôkaz, že jeden voz je rýchlejší ako druhý, si pripomeňme farizeja a mýtnika. Farizej
zapriahol spravodlivosť a vzdelanosť a hovorí: „Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní
ľudia: vydierači, nespravodliví, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik.” (Lk 18, 11)

Správal  sa,  akoby  pojedol  všetku  múdrosť  sveta,  vo  svojej  veľkej  hlúposti  napadol  aj
neďaleko stojaceho mýtnika. A čo mýtnik? Nevrátil výčitku, neohradil sa proti obvineniu,
ale  s  vďačnosťou  prijal  povedané  a  strela  nepriateľstva  sa  pre  neho  zmenila  na  liek  a
uzdravenie, výčitka na pochvalu a obvinenie na veniec. Taká nádherná je pokorná myseľ!

Toľko výhod – nebyť zranený zlorečením druhých, nezúriť pre urážky blížnych! Lebo aj z
ničoho možno získať veľké a znamenité dobro – ako to bolo s mýtnikom. Prijal výčitku,
zanechal hriechy a povedal:  „Bože,  buď milostivý mne hriešnemu. Tento odišiel  domov
ospravedlnený,  a  nie  tamten.”  (Lk  18,  13-14)  Slová  sa  stali  väčšími  ako skutky,  slovo
nadobudlo prevahu nad skutkami. Jeden vystavil na obdiv spravodlivosť, pôsty a desiatky,
no druhý vypovedal jedno slovo a zložil zo seba všetky hriechy. Pretože Boh nepočul iba
slová, ale videl aj myseľ, s akou boli vyslovené, našiel pokorné zmýšľania a skrúšené srdce,
zmiloval sa a vyjadril lásku k človeku.

Nehovorím to preto, aby sme hrešili, ale aby sme boli vďační. Lebo mýtnik, človek stojaci
na  pokraji  omylu,  pritiahol  na  seba  takú  veľkú  Božiu  milosť  nie  pokorou,  ale  iba
vďačnosťou za  dobrá;  tým,  že  vyjavil  svoj  hriech,  vyjavil  aký je.  Takúto  Božiu  pomoc
nachádzajú  aj  tí,  ktorí,  hoci  aj  umreli  vo  veľkých  a  dobrých  dielach,  aj  tak  o  sebe
nezmýšľajú povýšene.

Preto  napomínam,  žiadam  a  úpenlivo  prosím  vyznávať  sa  pred  Bohom  častejšie.
Nevydávam  ťa  na  hanbu  pred  tebe  podobnými  služobníkmi,  ani  ťa  nenútim  odkrývať
hriechy ľuďom.

Roztrhni si svoje svedomie pred Bohom, jemu ukáž jazvy, u neho pros lieky, ukáž sa nie
tomu, čo vyčíta,  ale tomu, čo uzdravuje. Lebo ak aj niečo zamlčíš, všetko pozná. A tak
hovor, aby si z toho získal, hovor, aby si tu zložil hriechy, odišiel odtiaľto čistý a oslobodil
sa od budúceho neznesiteľného odhalenia.

Traja sluhovia v peci kládli svoj život, aby vyznali Vládcu, a aj keď mali mnohé a veľké
zásluhy,  hovorili:  „Teraz  však  nemôžeme  otvoriť  ústa,  sme  na  hanbu  a  potupu  tvojim
sluhom a tým, čo ťa ctia.” (Dan 3, 33) Na čo teda otvárať ústa? Aby, hovoria oni, vyriekli
práve toto: nie sme hodní otvoriť ústa, sme na hanbu a potupu tvojim sluhom a tým, čo ťa
ctia – práve tým pritiahni k sebe Vládcu.

Sila  modlitby  hasila  silu  ohňa,  krotila  zúrivosť  levov,  ukončovala  vojny,  Zabraňovala
bojom, upokojovala búrky, vyháňala diablov,  otvárala nebeskú bránu, lámala putá smrti,
vyháňala choroby, odrážala nebezpečenstvá, znovuvystavala rozborené mestá, zastavovala
zhora  zosielané údery  a  ľudské  údely  –  jedným slovom všetky biedy.  Chápem tu  opäť
modlitbu  nie  iba  perami,  ale  vychádzajúcu  z  hĺbky  rozumu.Ako  stromy,  ktoré  majú
zapustené korene do hĺbky, aj keď sú tisíckrát šľahané vetrom, nezlomia sa a nemôžu byť
vytrhnuté, pretože korene sú pevne vrastené do hlbín zeme, tak aj modlitby vysielané zo
samotných hlbín duše, ako spoľahlivo zakorenené, sa zdvíhajú do výšky a žiadny nápor
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myšlienok ich nemôže vyvrátiť. Preto aj prorok hovorí: „Z hlbín volám k tebe, Pane.” (Ž
129, 1) Jemu sláva na veky vekov, amen.
1 vysokopostavený a bohatý človek.

 http://www.grkat.nfo.sk/Texty/efremm.html  

 Naša prepodobná matka Mária Egyptská – obrátenie

Silný príbeh prepodobnej Márie Egyptskej môže byť príkladom pre tínedžerov a študentov. 

S mladšími deťmi môžeme urobiť takúto aktivitu:

1.Vyfarbi dve obrázky prepodobnej matky Márie Egyptskej. 

Prvý obrázok je z jej života pred obrátením, môžeme vyfarbiť farebnými žiarivými 
farbami... a druhá obrázok po rokoch ktoré strávila v púšti ako askétka. Prvý obrázok 
zobrazuje človeka, ktorý potrebuje ľútosť nad svojimi hriechmi. Druhý obrázok predstavuje 
človeka so silnou vierou, pripraveného stretnúť Boha po smrti.

3. Zlep obrázky ku sebe s paličkou pomedzi. Viď obrázok nižšie.
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http://grkatba.sk/14-naa-prepodobna-matka-maria-egyptska-mili-posluchai-svaeticou-ktoru-si-dnes-pripomina-greckokatolicka-cirkev-je-prepodobna-matka-maria-egyptska-jej-meno-ma-hebrejsky-povod-a-znamena-bohom-milovana-n/
http://www.grkat.nfo.sk/Texty/efremm.html


4. Napíš slovo  "METANOIA" (alebo ľútosť)  na paličku  s vysvetlením  „obrátenie“ na 
druhú stranu paličky. 
Po prečítaní životopisu prepodobnej, sa spýtame detí na ktorú stranu jej života sa pozeráme. Potom
otočíme paličkou (obrátenie) aby sme videli Máriu ako zmenenú Božiu ženu, jednu z významných

prepodobných našej Cirkvi.
(http://orthodoxeducation.blogspot.sk/2014/04/st-mary-egypt-turn-life-around.html)

Život prepodobnej
Prepodobná Mária, nazývaná Egyprtská, žila v polovici 5. a na začiatku 6.storočia. Keď mala Mária
12 rokov ušla z domu a keďže bola neskúsená a naivná, začala sa venovať zlému nečistému 
spôsobu života. Takto prežila 17 rokov v hriechu, kým ju Boh neobrátil k pokániu. 
Raz sa Mária pripojila k skupine pútnikov, ktorí sa vybrali do Svätej Zeme. Plavila sa spolu s nimi 
na lodi, a ani tam neprestávala hrešiť. Keď dorazili do Jeruzalema, pripojila sa k pútnikom, ktorí išli
do chrámu Vzkriesenia Krista. Široká masa ľudí vchádzala do chrámu, no Mária nemohla vojsť. 
Vtedy pochopila, že ju Boh nepúšťa do chrámu pre jej hriechy. Zachvátil ju úžas a hlboké pokánie. 
Začala sa modliť k Bohu a prosiť odpustenie. Keď uvidela pri chráme ikonu Božej matky, začala ju 
Mária prosiť o pomoc, aby sa za ňu prihovorila pred Bohom. Jej modlitba bola natoľko úprimná, že 
zrazu pocítila Božiu milosť a mohla vojsť do chrámu. Mária plakala pri Božom hrobe a túžila po 
zmene svojho doterajšieho života. Potom vyšla z chrámu ako úplne iný človek. 

Mária splnila svoj sľub a zmenila svoj život. Z Jeruzalema odišla v opustenú Jordánsku pustatinu, a 
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tam skoro pol storočia prežila v úplnej samote, v pôste a modlitbe. Takýmto asketickým životom 
vykorenila Mária hriechy zo svojho vnútra a jej srdce sa stalo čistým chrámom Svätého Ducha.
Starec Zosima, ktorý žil v Jordánskom monastieri sv. Jána Krstiteľa, sa stretáva s prepodobnou
Máriou. Tá už vtedy bola naplnená Božou milosťou. Starec bol užasnutý akú veľkú svätosť dosiahla
Mária. Raz ju videl v čase modlitby ako keby sa vznášala nad zemou a druhý raz ako chodila po
rieke Jordán ako po súši. Pri rozlúčke poprosila Mária starca Zosimu aby jej o rok priniesol do
pustatiny svätú Eucharistiu. Starec tak aj spravil. Potom sa vrátil do pustatiny opäť o rok, ale už
svätú  Máriu  nezastihol  živú.  Zosima  pochoval  jej  sväté  ostatky  v  pustatine  v  jame,  ktorú  mu
vykopal  lev.  Stalo  sa  to  okolo  roku  521.  Tak  sa  z  veľkej  hriešnice  stala  s  Božou  pomocou
prepodobná Mária, ktorá nám zanechala svetlý príklad pokánia. 

Obrázky a fotografie:zdroj internet. Za obsah časopisu zodpovedá DKÚ Kep. Vydané pre vnútornú
potrebu. Neprešlo jazykovou úpravou.
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