
„Nasleduj ma...“
(farská katechéza k Roku zasväteného života)

Ciele:
▪ Kognitívny: opísať ikonu „Nasleduj ma“, na základe obrazu a textu formulovať a zdôvodniť čo vyžaduje 
zasvätený život; aplikovať poznané aj do svojho vlastného povolania;
▪ Afektívny: uvedomiť si hodnotu zasväteného života, oceniť Božie volania „nasleduj ma“ aj vo svojom ži-
vote;
▪ Psychomotorický: pozorovať ikonu

Cieľová skupina: od 15 rokov

Pomôcky: ikona, Sväté písmo, kartičky, životopisy svätých, 

1. Rozhovor o Roku zasväteného života
 Ako sa prejavuje a ako ho vnímate? Čo nové ste sa dozvedeli?
 Je iba pre rehoľníkov? 

Zasvätený život je v podstate tajomstvom. No odhaľuje „kúsok“ Boha a tiež človeka, ktorý je jeho 
obrazom i podobou. Poukazuje na ich vzájomný vzťah, na lásku, ktorá presahuje prítomnosť a naše chápa-
nie. 

Na otázky: Čo tento život vymáha? O čom vlastne je? Odkiaľ vychádza a kam smeruje? Sú jeho vý-
zvy iba pre „vybraných“? Môže byť odpoveďou ikona „Nasleduj ma“

       2.    Práca s ikonou – pozorovanie centra ikony 
Účastníkom ukážeme ikonu (podľa možností vo väčšom formáte), chvíľu si ju pozerajú. Poskytneme

základné informácie k ikone: 
Pôvod ikony: Autorkou ikony „Nasleduj ma“  je sr. Mária Paul Farran, OSB. Originál sa nachádza v

Beit Jala pri Jeruzaleme v latinskom kňazskom seminári. 

Otázky: Čo vás na ikone najviac upútalo? 
Kto/čo je v centre ikony? 
Čo symbolizujú gesta rúk Ježiša? 
Na čom je umiestnená postava Krista a prečo – na čo naráža, čo vyjadruje?
Aké otázky vyvoláva? 

Teológia a symbolizmus ikony: 
Jeho základnou inšpiráciou sú Ježišové slová: "Ja som vinič, vy ste ratolesti." (Jn 15,5). Teda pred-

stavuje Ježiša – Vinič a svoje ratolesti  – svojich nasledovníkov. Vyjadruje tým vzťah medzi ľudstvom a
sebou. 

Ťažiskom ikony, ktorý upútava pohľad je osoba Ježiš. Jeho ruky sú vystreté – pravá na žehnanie,
ľavá k pozvaniu. Jeho nohy sú bosé, vyjadrujúce pokoru a Jeho hlava je obklopená pozlátenou svätožiarou,
vyjadrujúcou svätosť. Vo svätožiare je vpísaný kríž a tri grécke písmená omega, omicron, a nu. Vyjadrujú
Božie meno „Ja som, ktorý som“ (Ex 3,14). Ježiš je odetý do červenej tuniky, ktorá vyjadruje jeho ľudskú
prirodzenosť, človečenstvo, jeho krvavú obetu na kríži a ňou uzaveretú Novú zmluvu. Na tunike je modrý
plášť, ktorý pripomína Ježišovo božstvo, Božskú prirodzenosť.  Prsty Ježišovej pravej ruky sú držané v
geste žehnania. Svojou formou držania tvoria grécky monogram Ježišovho mena: ICXC – Ježiš Kristus. Z
Krista – Vinného kmeňa vyrastajú ratolesti, ktoré obkolesujú celú ikonu a smerujú znova ku Kristovi

Pozadie ikony je pokryté zlatom, ktoré sa v ikonografii používa jako symbol božského svetla, ako
„nestvorené svetlo“ (podľa Gn 1,3 Boh stvoril svetlo, no slnko, mesiac a hviezdy, teda zdroje svetla, stvoril
až štvrtého dňa - Gn 1,14). Nad Kristom sú  slová ikonopisca vo francúžštine: „Suis moi“, teda „Nasleduj
ma.“ 



3. Práca s ikonou a biblickým textom:
S ikonou možno pracovať hromadne, no účastníkov možno rozdeliť do skupín (6 alebo 3 – podľa po-

čtu prítomných). Každá skupinka dostane jednu časť (v prípade 3 skupín po 2 časti) z ikony, k nej súradnice
a súbor kartičiek. 

Ich úlohou je na základe obrazu vybrať vhodné súradnice a určiť o akú scénu „povolania“ ide. Za -
myslia sa nad tým, k čomu daná udalosť pozýva, čo od zasvätenej osoby vymáha? Pomôckou budú kartičky
s rôznymi možnosťami (kartičiek je viac, niektoré aj nevhodné). 

Obraz v sebe zahŕňa niekoľko scén z Evanjelia, v ktorých Ježiš povoláva ľudí, aby ho nasledovali. V smere
hodinových ručičiek:

a) Jn 12,46; Iz 9,2
Predstavuje zástup ľudí umiestnených v jaskyni, v tme, ktorí vystierajú ruky
k Bohu.

Poukazuje na citát: „Ja som prišiel na tento svet ako svetlo, aby každý, kto
verí vo mňa nezostal vo tmách.“ (Jn 12,46). Tiež pripomína slová proroka
Izaiáša: „Ľud, čo kráča vo tme, uzrie veľké svetlo.“ (Iz 9,2) Boh prišiel kvôli
nám, aby nás pozval von z tmy. 

Zasvätený život vyžaduje:  výjsť zo seba, výjsť z „jaskyne“, z temnoty, ob-
rátiť sa k Bohu, ktorý prišiel pre nás.   

b) Mt 16,24
Znázorňuje horu Golgotu a tri kríže, scénu ukrižovania. 

Pripomína  výzvu,  ktorú  nájdeme  vo všetkých synoptických evanjeliách
„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje
ma.“ (Mt  16,24) 

Zasvätený život vyžaduje: prijať kríž, stáť pod krížom pevne, neutiecť od
neho, ale objať ho,  lebo na ňom je Ženích – Kristus. (pozn.:  východný
mních pri večných sľuboch – malej schime dostáva paravan – štvorcový
kus látky, na ktorom je okolo kríža umiestnený nápis:  „Ja na svojom tele
nosím rany Ježiša Krista.“)

c) Mt 9, 37; Lk 10,2
Znázorňuje pšenicu, polia, ktoré sú hotové na žatvu. 

Je inšpirovaná citátom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo, preto proste
Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9,37; Lk 10,2).

Zasvätený  život  vyžaduje: modlitbu  -
„proste  Pána  žatvy“.  Je  to  život
modlitby,  neustáleho  rozhovoru  s
Bohom.  Poukazuje  na  potrebu
zasväteného života, tak ako na potrebu
modlitby. 

d) Mt 4,22
Scéna v ľavom dolnom rohu ukazuje Jakuba a Jána, ktorý opúšťajú svojho
otca Zebedeja.



Citát „Oni ihneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.“ (Mt 4, 22) Muž bez fúzov v odeve červenej farby
je Ján, tradične predstavovaný ako mladík, pretože on mal spomedzi apoštolov zomrieť posledný. 

Zasvätený život vyžaduje: všetko zanechať, radikálnosť, lebo „kto pre moje meno opustí domy alebo bratov
a  sestry alebo otca  a  matku,  alebo deti,  alebo polia,  dostane  stonásobne viac  a  bude  dedičom večného
života.“ (Mt 19,29) Zrieknúť sa aj seba samého...

e) Jn 1, 40 – 42
Zobrazuje  dvoch  mužov  ťažko  identifikovateľných.  Podľa  byzantskej
ikonografie by to mohli byť Peter, v žltom odeve a  jeho brat Andrej, učeník
Jána Krstiteľa (identifikovať ho možno podľa neupravených vlasov). 

Pravdepodobne je to scéna z evanjelia Jn 1,40-42, kde Andrej privádza Petra
k Ježišovi so slovami „Našli sme Mesiáša.“ 

Zasvätený život vyžaduje:  vydávať svedectvo, pozývať ku Kristovi. Nie je
uzamknutím sa do seba, separáciou. Zasvätený je „svetlo sveta“. 

f) Jn 6, 66 – 69
Predstavuje učeníkov snažiacich sa pochopiť Ježišovo učenie o chlebe z
neba, ktoré spôsobilo, že mnohí Ježiša opustili. 

„Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon
Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my
sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätí.“ (Jn 6,66-69) 

Zasvätený život vyžaduje: ostať verným Bohu i sebe – svojmu povolaniu. 
Vytrvať dokonca v dobrom, hoci aj s prenasledovaniami, neúspechmi, ne-
pochopením. Ísť proti prúdu.  

Každá skupina predstaví svoje odpovede. Texty z vybraných kartičiek vypíšeme na tabuľu.

Otázky: Iste sa natíska otázka, kto toto môže reálne žiť? Dá sa to?
Je toto pozvanie „Nasleduj ma“ iba pre Bohom vybraných? 

Boh keď pozýva, dáva aj silu ísť. Centrum ikony poukazuje na Krista – vinný kmeň, z ktorého je 
celý vinič vyživovaný. Celý vinič smeruje ku Kristovi. Kristus žije v nás, ak ho prijímame, to On nám dáva 
možnosť zasvätený život žiť, lebo je Láska. On je odpoveď...

Ježišova výzva „Nasleduj ma“ je výzvou pre všetkých kresťanov. Sv. Bazil Veľký označuje mníchov 
ako „dokonalých kresťanov“. Sv. Ján Zlatoústy hovorí, že všetci sú povolaní žiť mníšske ideály, aj tí, čo žijú 
v manželstve. Aj manželstvo, aj život slobodného človeka vyžaduje výjsť zo
seba, prijať kríž, modlitbu, radikálnosť, svedectvo i vernosť. No nadovšetko
vyžaduje Lásku, ktorou je Boh.   

4. Životopis svätcov
V textoch nájdite, či uvedený svätí naplnil to, čo vyžaduje „povolanie“ (pod-
ľa kartičiek). 

Sv. Marína, veľkomučeníca
Narodila sa v pizidskej Antiochii.  Jej otec Edesius bol pohanským

kňazom. Pretože jej matka zomrela, zverili ju pestúnke na vidieku. Tá však
bola tajnou kresťanskou a vychovávala dievča vo svojej viere. Marína sa dala
pokrstiť a zložila sľub ustavičného panenstva. Dievča dospelo a otec ju povo-
lal k sebe, keď sa dozvedel, že sa jeho dcéra stala kresťanskou. Snažil sa ju



od viery odviesť a hovoril jej o mukách, ktoré hrozia kresťanom. Dievča mu odpovedalo, že žiadna moc ju
nemôže odlúčiť od jediného pravého Boha. Otec s hnevom prehlásil, že už nie je jeho dcérou, ale otrokyňou.
Dal jej obliecť obnosené šaty. Nariadil, aby pásla dobytok. Odvrhnutá Marína sa nedala znechutiť, ale po-
slušne robila nariadenú prácu. Uspokojila sa chudobnou stravou. 

Jedného dňa ju  uvidel  pizidský vladár  Olibrius.  Dal  sa s  ňou do rečí.  Keď počul  jej  odpovede,
nariadil, aby sa k nemu dostavila. Marína pochopila, že nastáva boj. Prosila Boha o dar sily, aby zachovala
svoje panenstvo. Predviedli ju pred vladára, ktorý sa jej pýtal, či je nevoľnicou alebo slobodnou. Dievča od -
povedalo: „Ľudia ma nazývajú Marína. Od krstu sa nazývam kresťankou. Pochádzam zo slobodného roku.“
Vladár naplnený žiadostivosťou, snažil sa ju odviesť od viery, ale márne. Dohováral jej, aby sa zriekla Kris-
ta. Vykresľoval jej, aké šťastie by ju čakalo na zemi. Sľuboval jej, že ak obetuje modlám, vezme si ju za
manželku. Dievča sa ocitlo vo veľkom pokušení, ale s Božou milosťou zvíťazilo. Odpovedalo, že sa klania
Kristovi. Nikdy nezradí vieru v Toho, ktorému zasľúbila ustavičné panenstvo. Vladár sa ju snažil zastrašiť
hrozbami. Vykresľoval jej muky, ktoré jej hrozia. Riekol jej: „Zmiluj sa nad svojou krásou.“ Ona mu odpo-
vedala: „Zmiluj sa ty nad svojou dušou, ktorá je odleskom a obrazom Božím.“ Keď Olibrius spoznal, že
všetky hrozby sú márne, dal ju ukrutne bičovať. Potom trhať jej telo železnými hrebeňmi. Natiahol ju na
škripec. Nakoniec zavrel do väzenia. V žalári sa jej rany podivuhodne zacelili. Ani to však nezapôsobilo na
vladára, ktorý je nechal po ďalšom krutom mučení sťať (v rokoch 275 – 284).
   

Sv. Ján Klimak (Lestvičník), prepodobný
Miesto jeho narodenia nie je známe. Je však pravdepodobné, že po-

chádzal z Egypta. Z jeho diela je zrejmé, že získal dobré vzdelanie. V šest-
nástich rokoch vstúpil do sinajského monastiera. Dali ho do výchovy star-
covi  Martiriovi,  ktorý ho po 4 rokoch postrihnutím prijal  do mníšskeho
stavu. Jeho poslušnosť starcovi bola taká veľká, že sa zdalo, akoby nemal
vlastnú vôľu. Po smrti starca sa Ján z monastiera vzdialil do neďalekej púš-
te Tola, kde v samote prežil 40 rokov. Každú sobotu a nedeľu prichádzal do
monastiera, aby sa zúčastnil  bohoslužieb a prijal sviatosti.  Po bohosluž-
bách hovoril s otcami, aby si overil svoje myšlienky. V týchto rozhovoroch
hovoril Ján tak prirodzene, že bol najobľúbenejším rečníkom. To niekto-
rých bratov priviedlo k tomu, že Jána začali podozrievať z pýchy. Keď sa
to dozvedel Ján, nechcel pohoršovať bratov, a preto sa rozhodol žiť v mlča-
ní, ktoré trvalo celý rok. Ján mlčanie prerušil až po prosbách tých istých
bratov, ktorí ho k tomu sebazáporu doviedli. Po 40 rokoch života v púšti

bol Ján zvolený za ihumena monastiera. Monastier viedol 4 roky. Potom sa však znova vrátil do púšte, kde
vo veku 80 rokov zomrel (v roku 563).

Na prosbu raitského ihumena napísal svoju „Lestvicu“ (Rebrík do raja).  V 30 kapitolách uvádza
stupne duchovného výstupu k dokonalosti, rastu k morálnej dokonalosti, opisuje boj askétu so zlom a ťaž -
kosťami, ktoré sú spoločné tak mníchovi, ako aj obyčajnému človeku vo svete. Okrem toho tu ukazuje spô-
soby získania cností, ktoré sú prístupné všetkým kresťanom. „Lestvica“ patrí k najlepším príručkám duchov-
ného života.  

Ja_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________ .

5. Aplikácia do života
Pod životopisy svätých dopíšu účastníci, ako oni vo svojom vlastnom povolaní tieto výzvy uplatňujú, v čom 
sú ich plusy a mínusy, čo by chceli zmeniť, vylepšiť... 

6. Záver
Modlitba pred ikonou za povolania a vernosť vlastnému povolaniu (vlastnými slovami).

Spracovala: T.Cmoriaková, komentár k ikone: www.printeryhouse.org; použ. literatúra: ČÍŽEK: A: Synaxár.  

http://www.printeryhouse.org/


Príloha „Kartičky“:

MODLITBA
POZVANIE KU

KRISTOVI VŠETKO OPUSTIŤ VÝKONNOSŤ

VERNOSŤ VÝJSŤ ZO SEBA RADIKÁLNOSŤ SMÚTOK

SVEDECTVO PRIJAŤ KŔÍŽ UZAVRETOSŤ OPUSTENOSŤ



Príloha: ikona


