
Milosrdenstvo v živote našich blažených

Ciele: v živote blažených nájsť a určiť prejavy ich milosrdenstva; vzbudiť túžbu po ich nasledovaní; 
vymenovať niektoré skutky milosrdenstva.
Cieľová skupina: deti 3 – 6 roč. ZŠ
Pomôcky: balóny, rozstrihané biblické citáty, prezentácia o blažených, pero a papier na písanie listu, text 
„Desatoro ohľaduplnosti“, tabuľa a krieda/fixa, pracovný list

Motivácia: Skladanie biblických citátov o milosrdenstve 
Pripravte si nafúknuté balóny, do ktorých vložíte rozstrihané texty biblických citátov o milosrdenstve (do
každého balóna jeden citát). Počet balónov závisí od počtu zúčastnených detí alebo (pri väčšom množstve
detí) od počtu skupín. Úlohou detí je vybrať si balón a špendlíkom ho prasknúť, pozbierať jednotlivé slová
z biblického citátu a správne ich usporiadať. Jednotlivé poskladané citáty každá skupina prečíta. 

Na dnešnom stretnutí sa zoznámime s ľuďmi, ktorým bolo milosrdenstvo a skutky milosrdenstva blízke a oni
sú blízki nám...

Biblické citáty o milosrdenstve (počet podľa potreby):

BUĎTE
MILOSRDNÍ AKO JE

MILOSRDNÝ
VÁŠ OTEC

LEBO
MILOSRDENSTVO CHCEM A

NIE
OBETU

TVOJE
MILOSRDENSTVO PANE NECH

JE
NAD NAMI.

MILOSTIVÝ
A MILOSRDNÝ JE PÁN ZHOVIEVANÝ

A DOBROTIVÝ
NESMIERNE

KTO
SA USILUJE O STATOČNOSŤ

A
MILOSRDENSTVO

NACHÁDZA
ŽIVOT STATOČNOSŤ A ČESŤ

Expozícia: Prezentácia 
Vytvorte z nasledujúcich obrazov a textov prezentáciu v powerpointe a predstavte ju deťom. (V prípade potreby 
skrátenia textov, vymažte životopisné údaje. Skutky a prejavy milosrdenstva neskracujte!)



Milosrdenstvo v živote našich blažených

Sláva Isusu Christu!
Milí chlapci a dievčatá. Chcem vám predstaviť niekoľko našich blažených, 

svätcov nám blízkych, lebo pochádzali z nášho Slovenska alebo blízkeho okolia (Ukrajina, Čechy). Boli to
ľudia, život ktorých bol plný milosrdenstva... 

Hľadajte stopy milosrdenstva  v ich živote, stopy konkrétne a jasné...

Blažený Pavol Peter Gojdič:
Dedina Ruské Pekľany pri Prešove je rodiskom blaženého vladyku Pavla
Petra  Gojdiča.  Jeho  otec  bol  kňaz  a aj  mladý  Peter  sa  rozhodol  byť
kňazom. Už ako bohoslovec žil prísnym odriekavým životom. Ako kňaz
pracoval  na  biskupskom úrade,  učil  náboženstvo,  staral  sa  o  mládež,
dával  ľudové  misie  po  dedinách.  Skoro  sa  však  rozhodol  byť
rehoľníkom,  preto  vstúpil  k otcom baziliánom.  Boh  ho  však  čoskoro
povolal,  aby  mu  slúžil  ako  biskup  v Prešove.  Túto  službu  začal  so
slovami:  "S  pomocou  Božou  chcem  byť  otcom  sirôt,  pomocníkom
chudobných a tešiteľom zarmútených!"
Pomáhal kňazom i bohoslovcom a povzbudzoval ich slovom i osobným
príkladom.  Často  navštevoval  farnosti,  kde  veriacim  veľa  hovoril
o Bohu,  spovedal  ich,  napomínal  i povzbudzoval.  Zakladal  cirkevné
školy, biskupský sirotinec, do ktorého sám prichádzal navštevovať deti.
Podporoval  vdovy,  chudobných,  ľuďom  bez  práce  pomáhal  nájsť  si
prácu. Pre pomoc mladým dievčatám založil Spolok sv. Anny. Vladyka
Pavol  tiež  dbal  na  krásu  chrámov  a slúženia  bohoslužieb.  Staral  sa
o vydávanie duchovnej literatúry. Bol jemnej povahy a všade rozširoval

mier,  pokoj  a  zhodu,  no  keď  išlo  o  dobro  cirkvi  a  krivdy  ľudí,  vždy  sa  nebojácne  postavil  proti
nespravodlivosti. Zaujímal sa o život biednych, kde jeho láska dosiahla hrdinstvo v čase II. svetovej vojny,
kedy boli prenasledovaní židia. Ako biskup verejne protestoval proti odvádzaniu Židov do koncentračných
táborov.  Veľmi  pomáhal  židom,  skrýval  ich pred prenasledovateľmi,  chránil  ich a  pomáhal  im,  aby ich
neodviedli na istú smrť. Ľudia ho už za života nazývali „mužom zlatého srdca a otcom trpiacich“. V čase
prenasledovania  našej  gréckokatolíckej  cirkvi,  ostal  verný  Bohu  a svojej  Cirkvi.  Preto  bol  väznený
a umučený. Dnes ho vyznávame ako blaženého biskupa a mučeníka.  

Blažený Vasiľ Hopko:
Bol z dediny Hrabské pri Bardejove. Ako malému chlapcovi mu zomrel
otec a mamka musela odísť za prácou do Ameriky. Staral sa o neho jeho
strýko Demeter,  ktorý bol  kňazom.  Sám mal  už v mladosti  túžbu byť
Ježišovým kňazom a slúžiť ľuďom. To sa mu aj splnilo. Najprv pôsobil
v Prahe, kde pomáhal veriacim gréckokatolíkom. Tu sa s veľkou láskou
zvlášť  venoval  chudobným  ľuďom, študentom,  mládeži,  robotníkom,
ktorým  pomáhal  nájsť  si  prácu.   Neskôr  bol  duchovníkom  pre
bohoslovcov v kňazskom seminári v Prešove a učiteľom na školách, kde
učil o Ježišovi. Po nedlhom čase sa stal pomocným biskupom a poslušne,
skromne  pomáhal  vladykovi  Gojdičovi.  Ako  biskup  vo  farnostiach
povzbudzoval  veriacich  k  vernosti  vo  viere,  vo  svedomitom  plnení
svojich povinnosti, v láske k blížnym.  
Keďže  sa  nezriekol  svojej  viery  a svojej  Cirkvi,  bol  počas
prenasledovania  našej  cirkvi  väznený  a kruto  mučený.  Napriek  tomu
nemyslel len na seba. Pomáhal spoluväzňom napríklad tým, že sa s nimi
delil o jedlo a učil ich cudzie jazyky (angličtinu, nemčinu). Po skončení
prenasledovania pomáhal pri obnovovaní našej gréckokatolíckej cirkvi, hoci už bol veľmi chorý. Bol mužom
modlitby po celý život. Jeho pery sa neustále pohybovali, pretože sa stále modlil.  Málo hovoril, ale o  to viac
sa rozprával s Bohom. Nikdy o nikom nehovoril zle. 



Blažený Metod Dominik Trčka: 
Pochádzal  z Moravy.  Už  ako  mladík  sa  stal  redemptoristom,
rehoľníkom,  misionárom  a neskôr  kňazom.  Hoci  sám  bol
rímskokatolíkom, mal veľkú túžbu slúžiť gréckokatolíkom. Najprv
pomáhal ľuďom v Čechách, kde sa ujal chorvátskych utečencov. Tí
sa pre neho stali  dušami najviac opustenými, preto im pomáhal,
katechizoval ich a vysluhoval sväté tajomstvá.   
Pomáhal aj ľuďom na Ukrajine, ale najviac pracoval na Slovensku.
Tu  založil  kláštory  otcov  redemptoristov,  vystaval  chrám  Sv.
Ducha  v Michalovciach,  chodieval  na  ľudové  misie  do  dedín,
spovedal, ohlasoval Božie slovo, staral sa o rehoľné sestričky. Mal
stále oči otvorené pre najviac opustené duše. V Michalovciach sa
pokúšal  založiť  spolok  pre  slúžky,  keďže  ony  boli  takýmito
dušami.  Istý  veriaci  o ňom  a jeho  spolupracovníkoch  povedal:
„Bol vážny. Úsmev bol u neho zriedkavý... Bolo vidno, že žije vo
viere, že sa usiluje o to, aby ľudí a hlavne náš kraj, taký zaostalý,
poučil  a  povzbudil.  Keď  otcovia  redemptoristi  prišli,  tak  sa
pamätám,  že  ľudia  radi  chodili  do  cerkvi.  Mali  dobrý  spôsob
kázní.  Boli  to  kázne  na  vysokej  úrovni,  takže  to  vzdelanie  bolo
priam  cítiť." Aj  on  bol  počas  prenasledovania  našej  cirkvi
nepriateľmi uväznený, odsúdený a mučený. Zomrel vo väzení za vernosť Kristovi a Cirkvi. 

Blažený Teodor Romža:
Vladyka  Teodor,  mukačevský  biskup,  pochádzal  z ukrajinskej  dediny
Velykij  Byčkiv.  Už  ako  malý  chlapec  rád  počúval  príbehy  zo  života
svätých a rozprávania  o mučeníkoch.  V škole  pomáhal  spolužiakom pri
učení svojim vysvetľovaním alebo zmieroval rozhádané deti. Ako mladý
bohoslovec mal veľkú túžbu pracoval ako misionár v Rusku. Hoci sa do
Ruska nikdy nedostal, urobil veľa dobrého vo svojej rodnej Zakarpatskej
Ukrajine. Ako kňaz žil  veľmi chudobne medzi svojimi veriacimi, no aj
napriek  tomu  sa  vedel  podeliť  s núdznymi,  slúžil  im  s trpezlivosťou
a láskou. Keďže v tom kraji bolo veľa povier, poučoval ľudí o pravdách
viery,  o Bohu,  vysluhoval  im  sv.  tajomstvá.  Za  svojimi  veriacimi
dochádzal  denne  niekoľko  kilometrov  na  svojom  bicykli.  Neskôr  bol
duchovníkom a učiteľom pre bohoslovcov – budúcich kňazov. Bol na nich
veľmi prísny,  ale i láskavý.  Povzbudzoval ich, radil  im, viedol ich ako
otec. Vždy si na nich našiel čas, na rozhovory alebo i na šport. Silu do
každého dňa čerpal v modlitbe, pri  svätostánku. Keď sa stal biskupom,
povzbudzoval svojich veriacich, aby v neľahkých časoch prenasledovania
gréckokatolíckej cirkvi ostali verní Ježišovi, svojej Cirkvi i národu. Sám

im šiel  príkladom.  Svoj  život  obetoval  za  vernosť  Kristovi.  Keď  ho  chceli  zabiť,  na  svojich  katov  sa
nehneval, na smrteľnom lôžku za nich prosil u Boha odpustenie. Zomrel ako mučeník. 

Blažená Jozafata Hordaševská:
Narodila sa vo Ľvove na Ukrajine v chudobnej, no zbožnej rodine. Už ako malé dievča sa svojou sestrou
Annou hrali  na  pustovníčky a jedli  korienky.  Aby pomohla rodine,  už  veľmi  mladá  začala  pracovať vo
fabrike,  kde  bola  veľmi  svedomitá  v práci  a horlivá  v náboženskom  živote.  Svoje  rovesníčky  učila
katechizmus a často sa zúčastňovala cirkevných bohoslužieb.   
Počas jedných duchovných cvičení sa rozhodla stať sa rehoľníčkou a zasvätiť život Bohu.  Zdôverila sa
s tým svojmu duchovnému otcovi, baziliánovi o. Jeremiášovi, ktorý jej ponúkol stať sa spoluzakladateľkou
novej rehole Sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Spočiatku sa tejto myšlienky zľakla, ale keď



videla, ako veľmi je to potrebné pre jej duchovne opustený národ, rozhodla
sa  dať  do  tejto  služby  Bohu  i  Cirkvi.  Stala  sa  tak  prvou  sestrou
služobnicou.  V dedinke Žužeľ sa  spolu s ďalšími  spolusestrami  dala  do
práce a slúžila tam, kde je najväčšia potreba. Modlila sa i druhých učila
modliť  sa,  viedla  materskú škôlku,  vychovávala  a  učila  deti  a  mládež,
pomáhala  mladým  ženám,  ošetrovala  chorých  a  opustených,  starala  sa
o Božie  chrámy.  Všetkým vštepovala  do srdca lásku k Bohu i k svojmu
národu.  
Raz, keď sa sestra Jozafata dozvedela, že v neďalekej maštali leží staručká
žobráčka, ktorá už nemala síl žobrať na obživu, priniesla ju do kláštora,
položila  na  svoje  lôžko  a  starala  sa  o  ňu  dňom  i  nocou.  Umyla  ju,
vydezinfikovala a postarala sa aj o duchovnú službu. Pred smrťou prijala
starenka  Najsvätejšiu  Eucharistiu.  Jozafata  konkrétne  milovala  Boha  v
núdznych... 

Samostatná práca:  Písanie listu
Deťom rozdajte papiere a zadajte úlohu: Vyberte si jedného blaženého, 
ktorý vás najviac zaujal a napíšte mu list (do 10 viet), v ktorom mu 

vyjadríte obdiv, vďačnosť, prosbu, túžbu nasledovať ho alebo radu a pod. Tému listu zamerajte na 
milosrdenstvo v živote blažených. Listy po samostatnej práci prečítajte. 
 

Aplikácia: Desatoro milosrdenstva 
Iste je vám známych 10 Božích prikázaní, snáď aj 7 skutkov duchovného milosrdenstva a 7 skutkov 
telesného milosrdenstva.  Skúste na základe dnešnej prezentácie, uvažovania, listov... naformulovať 
„Desatoro milosrdenstva“. Pracujte v skupinách, alebo hromadne. Možno vám pomôže aj príklad „Desatora 
ohľaduplnosti“. 

Desatoro ohľaduplnosti: 
 1. Keď je ohľaduplnosť možná, niet dôvodu nebyť ohľaduplný.

 2. Každý deň sa trochu porozprávajte.
 3. Rastite spoločne, stále.

 4. Vážte si jeden druhého. Tí, ktorí si vážia len rohožky, mávajú väčšinou špinavé topánky.
 5. Majte s druhými súcit.

 6. Buďte zdvorilí. Láska nepripúšťa hrubosť.
 7. Hľadaj na človeku, čo je dobré a krásne, aj keď sa to usiluje zakrývať.

 8. Neboj sa sporov a hádok. Iba mŕtvy a ľahostajní sa nikdy nehádajú.
 9. Nedaj sa znechutiť drobnými nepríjemnosťami.

10. Stále sa smej. Cvičí to srdce a chráni pred srdcovými problémami. 

Fixácia: ABC (podľa potreby, resp. ako domáce zadanie) 
K jednotlivým písmenám abecedy dopíšte slová týkajúce sa milosrdenstva alebo našich blažených

A ________________________________
B ________________________________
C ________________________________
D ________________________________
E _________________________________
F _________________________________
G _________________________________
H _________________________________
I __________________________________
J __________________________________
K _________________________________

L __________________________________
M _________________________________
N __________________________________
O __________________________________
P __________________________________
R __________________________________
S __________________________________
T __________________________________
U __________________________________
V __________________________________
Z __________________________________



Záver: 
Na živote našich blažených sme videli, že byť milosrdný je normálna, samozrejmá vec každého kresťana. 
My možno nie sme biskupmi, ktorí majú možnosti konať veľké skutky milosrdenstva, ako napr. zakladať 
sirotince. Ale môžeme robiť malé skutky milosrdenstva: napr. byť pokojný a odpúšťať ako vladyka Pavol; 
často sa modliť a myslieť na druhých, ako vladyka Vasiľ; pomôcť spolužiakom, či nájsť si čas na druhých, 
ako vladyka Teodor; podeliť sa s núdznymi ako sestra Jozafata; či hovoriť o Ježišovi druhým, ako otec 
Metod. 
Skúsme si do života zobrať príklad z nich aspoň z jedného malého prejavu lásky.  

Modlitba vlastnými slovami – vyjadrenie prosby za osvojenie si jedného malého prejavu lásky od našich 
blažených. 

Zdroje: Ferrero B.: Spev svrčka, Don Bosco, Bratislava 2000;  Učiteľská príručka, Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2001, Slawuta, 
D.: Modlitba a služba. Michalovce 2009; SSNPM: Celým srdcom. Prešov 2002; Puskás L.: Blažený Teodor Romža. Košice 2011; 
Baziliáni: www.zoe.sk, Hromník, M.: Blahoslavený Pavel Peter Gojdič, OSBM. Prešov 2007;  Šturák, P.: www.zoe.sk; Hromník, M.:
Blahoslavený Vasiľ Hopko. Trnava 2003; Dancák, F.: www.zoe.sk, www.trcka.nfo.sk, 
Spracovala: T.Cmoriaková
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