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5. september: sv. Terézia z Kalkaty, rehoľníčka

Matka Tereza z Kalkaty, vlastným menom
Agnes Gonxha Bojaxhi, patrí medzi
najvýraznejšie osobnosti 20. storočia.
Narodila sa v Skopje (Macedónsko)
26. augusta 1910 albánskym rodičom.
Vyrastala v kresťanskom prostredí, ktoré ju
ovplyvnilo až natoľko, že sa ako osemnásť
ročná rozhodla vstúpiť do rehole loretských
sestier. V rámci misijnej činnosti rádu bola
Matka Tereza vyslaná do Indie, kde učila
miestne deti zo stredne bohatých rodín.
Zmena v jej živote nastala 10. septembra
1946, kedy počas cesty vlakom Matka
Tereza počula boží hlas, ktorý jej povedal,
aby opustila svoj rád a venovala sa pomoci
najbiednejším. Po dvoch rokoch od tejto
udalosti jej Vatikán udelil povolenie
na odchod z rádu. Následne sa Matka Tereza
pripojila k Rádu dcér svätej Anny,
pod ktorého záštitou sa v Kalkate chcela
venovať
svojmu
novému
poslaniu.
Po nejakom čase sa však rozhodla osamotniť
sa a vykonávať svoju úlohu iným spôsobom.
Opustila teda aj Rád dcér svätej Anny a
vyučila sa za zdravotnú sestru.
Matka Tereza začala svoju misionársku činnosť sama, na ulici medzi najchudobnejšími obyvateľmi Kalkaty,
ktorých učila čítať, písať, ale aj osvojovať si základné hygienické návyky. Starala sa o chorých trpiacich
maláriou, leprou, AIDS či tuberkulózou. Jej činnosť neostala bez povšimnutia a postupne sa k nej pridávajú
aj ďalší dobrovoľníci.
V roku 1950 jej Vatikán povolil založenie novej rehole – Rádu misionárok lásky. V uliciach Kalkaty Matka
Tereza videla denne zomierať množstvo ľudí bez akejkoľvek lekárskej pomoci. To ju viedlo k rozhodnutiu
založiť Dom umierajúcich, kde by chorí ľudia z ulice mohli dôstojne zomrieť. V tomto dome len počas života
Matky Terezy bolo prijatých viac ako 75 tisíc osôb. Jej Posolstvo presiahlo postupom času hranice Indie
a členky jej rádu vykonávali svoju činnosť vo viacerých krajinách. Jej úsilie bolo ocenené aj udelením
Nobelovej ceny za mier v roku 1979.
Matka Tereza prekonala počas svojho života viacero infarktov a ťažkých chorôb, až nakoniec svoju životnú
púť ukončila 5. septembra 1997 v Kalkate. Jej posolstvo však prežilo spolu s 570 misiami, viac ako 4 000
rádovými sestrami a 100 tisíc dobrovoľníkmi. Jej spôsob života pritiahol pozornosť celého sveta. Necelé dva
roky po jej smrti ju vtedajší pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú. 4.9.2016 bola pápežom Františkom
v Ríme svätorečená. Sviatok sv. Terézie z Kalkaty je 5. septembra.
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5 . s e p t e m b e r : s v. T e r éz i a z K a l k a t y, r e h o ľ n í č k a

Pomôž Matke Tereze pri skutkoch milosrdenstva – usporiadaj k obrázkom čísla:

Skutky telesného milordenstva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hladných kŕmiť
Smädných napájať
Nahých odievať
Pocestných sa ujať
Väzňov vykupovať
Chorých navštevovať
Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva
8. Hriešnikov napomínať
9. Nevedomých vyučovať
10. Pochybujúcim dobre radiť
11. Zarmútených tešiť
12. Krivdu trpezlivo znášať
13. Ubližujúcim odpúšťať
14. Za živých a mŕtvych sa modliť
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11. október: sv. Ján XXIII.

Sv. Ján XXIII.
Angelo Giuseppe Roncalli sa narodil v roku 1881 v dedine Sotto
il Monte v Taliansku, v provincii Bergamo. Ako jedenásťročný
vstúpil do diecézneho seminára a potom študoval v Pápežskom
seminári v Ríme. V roku 1904 bol vysvätený za kňaza a prijal
službu sekretára biskupa v Bergame. V roku 1925 sa stal
biskupom a v tom istom roku ho Pius XI. Vymenoval
za apoštolského nuncia v Bulharsku. Od roku 1935 bol
apoštolským nunciom v Turecku a v Grécku. V rokoch 1944 –
1952 bol pápežským nunciom v Paríži. V roku 1953 sa stal
kardinálom a benátskym patriarchom. V roku 1958 bol zvolený
za pápeža. Zvolal Rímsku synodu a II. Vatikánsky koncil. Zomrel
v Ríme večer 3. júna 1963.
Desatoro sv. Jána XXIII.
1. Len v dnešný deň sa budem snažiť prežiť deň bez toho, aby som chcel vyriešiť problém svojho
života naraz.
2. Len v dnešný deň budem čo najstarostlivejšie dbať na svoje vystupovanie, aby som sa choval
dôstojne, nebudem niekoho kritizovať a už vôbec sa nebudem snažiť niekoho korigovať alebo
naprávať… iba sám seba.
3. Len v dnešný deň budem šťastný v istote, že som stvorený pre šťastie…
Nielen v budúcom, ale i na tomto svete.
4. Len v dnešný deň sa prispôsobím okolnostiam bez toho, aby sa okolnosti prispôsobili mojim
želaniam.
5. Len v dnešný deň venujem desať minút zo svojho času dobrému čítaniu.
Dobrá literatúra je pre duchovný život rovnako potrebná, ako je výživa potrebná pre život telesný.
6. Len v dnešný deň vykonám dobrý skutok a nikomu o tom nepoviem.
7. Len v dnešný deň vykonám niečo, čo sa mi vôbec nechce. A ak by som sa azda cítil urazený, dám
si pozor, aby to nikto nespoznal.
8. Len v dnešný deň si pripravím presný program.
Možno ho presne nedodržím, ale predsa si ho určím. A budem sa chrániť pred dvoma chybami:
pred chvatom a nerozhodnosťou.
9. Len v dnešný deň budem pevne veriť, že dobrotivá Božia prozreteľnosť sa o mňa stará, ako keby
okrem mňa nik nebol na svete.
Budem tomu veriť i keby okolnosti svedčili o opaku.
10. Len v dnešný deň sa nebudem báť.
A zvlášť sa nebudem báť veriť v dobrotu a radovať sa zo všetkého, čo je krásne.
Je mi dané konať dobro dvanásť hodín, keby som si mal myslieť, že to mám konať celý život,
pravdepodobne by mi to vzalo odvahu.
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3. november: sv. Martin de Porres, rehoľník

Narodil sa v Lime v Peru roku 1579. Otec bol Španiel, matka
černoška. Ako chlapec sa vyučil za lekárnika, čo neskôr pri vstupe
do rehole dominikánov naplno využil pre chudobných. Viedol
prísny a pokorný život a veľmi si ctil Eucharistiu. Zomrel roku
1639.
PRÍBEH
Jedného dňa sa brat Martin vracal do kláštora a na ulici našiel
ležať Indiána s bodnou ranou. Úbožiak silno krvácal a skoro
zomieral. Brat Martin ho ošetril, zdvihol zo zeme a vzal na plecia.
Kláštor bol blízko, tak ho zaniesol do svojej cely, aby ho potom
preniesol k svojej sestre.
Martin dostal výrazné napomenutie od predstaveného:
„Nepovedal som dosť jasne, aby ste neprivádzali žiadnych chorých
do kláštora?!“
Martin pokojne vykonal pokánie za svoju neposlušnosť a odprosil
otca provinciála: „Nech mi otec odpustí moju chybu, no
nepredpokladal som, že poslušnosť je dôležitejšia ako láska.“
Tieto slová sa tak silno dotkli otca provinciála, že bratovi Martinovi
dovolil vykonávať diela milosrdenstva na území kláštora.
Brat Martin dostal úlohu, starať sa o malú kláštornú nemocnicu,
ktorá bola tiež mestskou nemocnicou. Výnimočne srdečne
ošetroval chorých Indiánov. Žobral pre nich a zabezpečoval
výkupné za otrokov čiernej pleti. Sám bol tmavšej pleti. Ak chýbali
peniaze na výkupné, ponúkol predstavenému, aby predal jeho
samého a tak nech sa získajú potrebné peniaze. Často ho videli
v meste, ako zbiera peniaze pre potreby chudobných.
Istého dňa sa cez les vracal s jedlom do kláštora a napadla ho skupina zlodejov. Keď ho zaviedli k vodcovi, Martin sa
bez strachu pozdravil. Ohromený vodca sa ho opýtal: „Vieš, pred kým stojíš?“
Martin pokojne odpovedal: „Viem, veľa som o tebe počul, preto ťa o to viac prosím, prispej na mojich hladujúcich!“
Prekvapený bandita to nečakal. Dal mu vrecúško peňazí a prepustil ho.
Svätý Martin mal dobré srdce nielen pre ľudí, ale aj pre zvieratá. Občas ho nazývajú sv. Františkom Ameriky. Brat
Martin kŕmil aj myši. Založil na svete prvý útulok pre túlavé zvieratá.
Raz v kláštore zbadal krysy. Predstavený prikázal Martinovi, aby rozsypal otravu. Čo urobil brat Martin? Rozhodol sa,
že prehovorí krysám do ich zvieracej duše. Povedal toto:
„Milované krysy, vystrájate v našom kláštore a predstavený prikázal, aby sme rozsýpali otravu. Preto bude pre vás
najlepšie, ak odtiaľto odídete. Nájdite si také miesto, kde nebudete nikoho vyrušovať.“ A predstavte si, že krysy
poslúchli brata Martina.
Keď pápež Ján XXIII. vyhlásil brata Martina za svätého, nazval ho Martin od lásky. Túto prezývku si vyslúžil už počas
svojho života. Sv. Martin de Porres nie je pre nás veľmi známy svätec. V Južnej Amerike patrí sv. Martin de Porres
medzi neobvykle populárnych svätcov. Na obrazoch či sochách sa zobrazuje v dominikánskom habite s metlou v ruke
a pri nohách má myši alebo mačky.
Otázky:
1. Odkiaľ pochádzal sv. Martin de Porres?
2. Aké bolo jeho prvé povolanie?
3. Ako nazval sv. Martina de Porres sv. Ján XXIII.?
Úloha:
Pomôž mamke pri niečom, čo najmenej rád robíš. Napríklad: poumývaj, povysávaj, vynes smeti, atď. Obrázok vyfarbi.

Pracovný list

17. november: sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka
Narodila sa roku 1207 ako dcéra uhorského kráľa
Ondreja. Ešte mladučkú ju vydali za durínskeho
grófa Ľudovíta IV. a porodila mu troch synov. Veľa
rozjímala o nebeských veciach a po smrti manžela
sa rozhodla žiť v chudobe. Dala postaviť nemocnicu,
v ktorej sama slúžila chorým. Zomrela v Marburgu
roku 1231.
Najkrajšia stavba zasvätená sv. Alžbete sa nachádza
v Košiciach a je to:
Legendy o sv. Alžbete:

Jej náboženské zmýšľanie ovplyvnil príchod
františkánov do obce pod hradom – do Eisenachu
(1225). Podľa ich vzoru prichýlila chorého, aby ho
ošetrila. Keď ju pri tom pristihli, v posteli našli
namiesto chorého krucifix - kríž. V čase hladomoru
rozdala všetko obilie a peniaze. Keď jej to vyčítali,
hradná sýpka sa naplnila opäť. Pri návšteve cisára
Fridricha II. si nemala čo obliecť, lebo všetky šaty
darovala chudobným, ale anjel jej priniesol krásne
rúcho. Ďalšie zázraky sa spomínajú až v neskorších
prameňoch (počnúc 14. storočím). Napríklad ako
dala v altenberskom kláštore plášť žobrákovi a anjel ju vzápätí prikryl novým. Zázrak
premeny chleba na ruže sa pôvodne vzťahoval na jej príbuznú – sv. Alžbetu Portugalskú.
V súvislosti so sv. Alžbetou Uhorskou sa spomína až neskôr. Hovorí, ako ju jej manžel Ľudovít,
poštvaný rodinou proti nej, pristavil, keď išla z hradu s plným košíkom chleba. Opýtal sa jej,
čo nesie, a keď odkryl košík, namiesto chleba tam boli ruže.
Vysvetli symboly zo života sv. Alžbety.

PREDSAVZATIE: Urob dobrý skutok ako sv. Alžbeta – pomoc núdznemu. Pomodli sa za tých,
čo pracujú v charite.

Pracovný list

3. december: sv. František Xaverský, kňaz

sa narodil 7. apríla 1506 na zámku v severnom Španielsku. V roku 1526
prichádza študovať do Paríža. So svojím krajanom Ignácom z Loyoly sa
stretáva v roku 1529. Po piatich rokoch štúdia získava akademický titul
„magister umení“. Spolu s Ignácom a ďalšími spoločníkmi skladá v roku
1534 sľuby na Montmartri a pod Ignácovým vedením si vykoná
Duchovné cvičenia. Potom ešte rok študuje teológiu a v roku 1537 je v
Benátkach vysvätený za kňaza. Po príchode do Ríma v roku 1540
odchádza spolu so Šimonom Rodriguezom do Portugalska ako
misionár pre Indiu. O rok odchádza do Indie ako apoštolský nuncius,
kde rozvíja svoj apoštolát. No ide ďalej na Východ. Najprv sú to ostrovy
Moluky, potom Japonsko. V roku 1553 sa vracia do Goy a v apríli sa
vydáva na cestu do Číny, počas ktorej 3. decembra zomiera na ostrove
Sancian pri čínskom pobreží, neďaleko Kantonu.
Pápež Pavol V. ho v roku 1619 vyhlásil za blahoslaveného a o tri roky neskôr ho pápež Gregor XV. spolu
s Ignácom vyhlásil za svätého. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho
pápež Pius XI. vyhlásil spolu so sv. Teréziou z Lisieux za patróna všetkých misií. Na Slovensku je patrónom
banskobystrickej diecézy.
Byť misionárom
Vyfarbi to, čo robí skutočný misionár. Usiluj o to vo svojom živote: modliť sa, pomáhať, hovoriť o Kristovi.
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6. december: sv. Mikuláš, biskup

Pôvod mena: z gréc. Nicolaós – víťazný v ľude, víťazstvo
ľudu. Podľa tradície sa Mikuláš okolo r. 300 stal
biskupom v meste Myra v dnešnom Turecku.
Po vypuknutí prenasledovania kresťanov za vlády cisára
Galeria Valeria Maximina asi r. 310 sa dostal do väzenia
a bol podrobený útrpnému mučeniu. Napriek ťažkému
poznačeniu mučením sa zúčastnil slávneho Nicejského
koncilu. Potom už nemáme o ňom žiadne správy. Podľa
tradície zomrel 6. decembra 345 alebo 351. V r. 1078
talianski námorníci ukradli jeho pozostatky a priniesli ich
do Bari. Pravoslávna cirkev neustále vyvíja snahu o ich
navrátenie. Azda žiaden biskup na Západe nie je taký
populárny ako práve svätý Mikuláš. Viažu sa k nemu
legendy o jeho dobročinnosti. Možno si potrebujeme
uvedomiť súvis s častým výjavom, ktorý je aj v našich
krajinách – Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Anjel by
mal symbolizovať dobro, ktoré Mikuláš konal, čert zlo,
ktoré odstraňoval. Vo východnej cirkvi je tiež mimoriadne uctievaný. V ikonografii je
zobrazený ako biskup s mešcom v ruke alebo knihou s tromi zlatými jablkami, či tromi
chlebmi, zlatými prútmi, ale aj s kotvou.
Robiť dobro v skrytosti
„Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna
zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6, 3-4)
Do jabĺk vpíš:
1. Čím obdaruješ druhých
2. Čím obdaruješ seba
3. Čím obdaruješ Boha
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6 . d e ce m b e r : s v. M i k u l á š , b i s k u p

Osemsmerovka s tajničkou:
ANJEL, BARI, BOHATSTVO, CESTA, DETI,
DÁVAŤ, EUCHARISTIA, EVANJELIUM,
KONKATEDRÁLA,
KRISTUS,
KRST,
LEGENDA, LÁSKA, MIKULÁŠ, MYRA,
NEBO, NENÁPADNE, OBETA, OCHOTA,
PATARA,
PEKÁR,
POKLAD,
PRENASLEDOVANIE,
SENEC,
SILA,
SKUTKY, SRDCE, STARÁĽUBOVŇA,
SVÄTÝ, TRIDCÉRY, VENO, VIERA,
VSKRYTOSTI, VÄZENIE, ZÁZRAKY, ÚCTA,
ŠTEDROSŤ

Sv. Mikuláš bol biskup – dokresli podľa predlohy. Prira ď k obrázkom:
1. ornát – rúcho kňaza a biskupa
2. Mitra – biskupská čiapka 3. Pektorál – biskupský kríž
4. Berla – biskupská palica 5. Biskupský prsteň
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9. december: sv. Ján Didak (Juan Diego)

Pôvod mena: z hebr. Jochanán – Boh je milostivý, Bohom daný, milostivý Boží dar. Keď mal Indián Juan
Diego 57 rokov, 9. decembra 1531 sa mu na kopci Tepeyac zjavila Panna Mária a povedala: „Ja som
Nepoškvrnená Panna Mária, Matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, Pána všetkých vecí, Pána neba
a zeme. Je mojím želaním, aby mi tu postavili Boží dom, kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju
pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať ľuďom. Ja som vaša milostiplná Matka, Matka všetkých ľudí,
všetkých tých, ktorí ma ľúbia, ktorí ku mne volajú, ktorí majú ku mne dôveru. Tu chcem vypočuť váš plač
a vaše starosti, zmierniť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie.“ Diego bol vtedy
katechumenom. Pri zjavení 12. decembra 1531 Diego Panne Márii povedal, že sa ponáhľa do mesta
po kňaza, pretože jeho strýko je veľmi chorý. Panna Mária ho uistila, že jeho strýko bude žiť a je zdravý.
Diego podľa rozkazu Panny Márie navštívil biskupa a odovzdal mu odkaz, že Panna Mária si želá, aby na
pahorku Tepeyac postavili kaplnku. Biskup si žiadal nejaký dôkaz. Na druhý deň zavčas rána Diego zašiel na
vŕšok a našiel medzi skalami, kde takmer nič nerástlo, krásne kvety, ktoré nepoznal, pretože v Mexiku
nerástli. Boli to krásne červené kastílske ruže. Diegov údiv bol veľký, lebo bol december a teplota v tú noc
klesla pod bod mrazu. Juan natrhal veľkú kyticu ruží a uložil ich do svojho plášťa. Keď Diego začal vybaľovať
ruže, na plášti sa objavil obraz peknej mladej devy. Deva mala oblečené šaty červenej farby, na nich mala
modrozelenkastý plášť posiaty hviezdami. Tieto okolnosti biskupa presvedčili a na určenom mieste dal
postaviť kaplnku ku cti Matky Božej. Veľa Mexičanov a Španielov sa prihlásilo dobrovoľne a zadarmo
do práce. Za dva týždne na Tepeyacu postavili malú kaplnku, kam v slávnostnej procesii preniesli obraz
Panny Márie, ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou, ale vznikol zázračne v decembri 1531. O kaplnku sa
staral Juan Diego. Ku kaplnke prichádzalo stále viac pútnikov. Po celom Mexiku boli namaľované tisíce kópií
obrazu. V r. 1519 prišli španielski dobyvatelia do Mexika a spolu s nimi prišli prví misionári pod vedením
biskupa Zumárragu. Misionári tu postavili nové kostoly, nemocnice, školy. Medzi prvými Aztékmi, ktorí sa
dali pokrstiť, bol aj Juan Diego. Aztékovia sa nechávali hromadne pokrstiť. Za sedem rokov sa dalo pokrstiť
osem miliónov domorodcov. Prekážkou krstu doposiaľ bolo mnohoženstvo, ale Indiáni si teraz ochotne
vybrali jedinú manželku ako legitímnu. Mnohí kňazi museli v priebehu jedného dňa udeliť sviatosť krstu až
šesťtisíckrát. Počas svojej apoštolskej cesty do Mexika sa Ján Pavol II. vydal aj do jednej z najznámejších
mariánskych svätýň, aby na historickom mieste mexickej cirkvi slávnostne pripísal do zoznamu svätých
domorodého Indiána Juana Diega. Stalo sa tak 31. júla 2002.
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9. december: sv. Ján Didak (Juan Diego)

Ruže pre Pannu Máriu –každú vyfarbi inou farbou:
Do každej ruže napíš jedno slovo z modlitby k Panne Márii. (slovo je viac ako 2 písmená)
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17. január: sv. Anton, pustovník

Pôvod mena: z lat. Antonius – meno
významného rímskeho šľachtického rodu.
Anton sa narodil okolo r. 250 bohatým
kresťanským rodičom v Kóme v Hornom
Egypte.
Rodičia
veľmi
skoro
zomreli. Zanechali mu veľa peňazí,
majetku a osirelú sestru. Keď mal asi
dvadsať rokov, počul pri nedeľnej
bohoslužbe slová: „Ak chceš byť
dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj
chudobným a budeš mať poklad v nebi.
Potom príď a nasleduj ma!“ (Mt 19, 21).
Anton sa zbavil väčšiny majetku, zvyšok
predal, aby mohol dať peniaze
chudobným. Odišiel na púšť, kde žil v
prísnej askéze. Čas trávil čítaním,
modlitbou, záhradkárstvom a pletením
rohoží. Žil asketickým životom, ale keď sa
o ňom rozšírila zvesť a prichádzalo za ním
čoraz viac ľudí, ušiel pred nimi ešte viac
do púšte. Zo svojej samoty odišiel iba dva
razy: v r. 311, aby zorganizoval pomoc
prenasledovaným
kresťanom
v Alexandrii; v r. 355, keď na žiadosť
alexandrijského biskupa Atanáza išiel brániť pravú vieru proti bludárom ariánom. V púšti
vytvoril prvú pustovnícku obec. Cisári Konštanc a Konštancius ho v listoch, napriek tomu, že
inklinovali k arianizmu, prosili o jeho modlitby, čo svedčí o veľkej vážnosti už u súčasníkov.
Traduje sa, že jeho posledné slová boli: „Nasledujte Krista! Vystríhajte sa odpadlíkov
a bludárov!“ V ikonografii je zobrazený ako starec s palicou a knihou; inokedy nesie ako berlu
„kríž sv. Antona“ (v tvare písmena Tau).
Z legendy o pustovníkoch sv. Antonovi a sv. Pavlovi:
Anton uvidel sneho-bielo žiariaceho Pavla, ako obkolesený anjelmi, chórom prorokov
a apoštolov vznáša sa do neba. Anton v momente padol na tvár, posypal pieskom svoju hlavu
a plačúc, vzdychajúc povedal: „Prečo ma Pavol opúšťaš? Prečo odchádzaš bez rozlúčky
so mnou? Tak som ťa neskoro spoznal a tak rýchlo sa vzďaľuješ.“... Rýchlo vhupol do jaskyne
uvidel bezduché telo v stojacej polohe s rozopätými pozdvihnutými rukami. Najprv si myslel,
že Pavol ešte žije a začal sa s ním modliť. Keď dlho nepočul žiadnych obvyklých povzdychov
modliaceho, s plačom ho pobozkal a pochopil ,že trup mŕtveho ostal v takejto úctivej polohe.
Vyniesol ho vonku prezliekol do prineseného plášťa a spieval hymny a žalmy podľa
kresťanských zvykov. Uvedomil si, že nemá motyku, aby mohol vykopať hrob. Začal
rozmýšľať, čo urobí. Keď tak v duchu uvažoval, pribehli z hĺbky púšte dva levy. Najprv sa ich
zľakol. Levy ale pribehli priamo k mŕtvemu telu blahoslaveného starca a vrtiac chvostmi ľahli
si k jeho nohám a začali strašný rev. Anton chápal, že ho oplakávajú ako vedia. Potom začali
labami vyhrabávať zem a vykopali jamu, do ktorej bolo možné uložiť človeka. Hneď potom,
akoby sa domáhali odmeny za vykonanú prácu pokývali ušami a so zohnutými krkmi pribehli
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k Antonovi a lízali mu ruky i nohy. Pochopil, že prosia o požehnanie. Velebiac Boha za to, že
zvieratá počúvajú želanie Boha, tak sa pomodlil: „Pane, bez ktorého sa ani lístok na strome
nepohne, ani jeden vrabec na zem nespadne, daj im to, čo považuješ za potrebné.“ Pokynúc
rukou im ukázal, aby sa vzdialili. Keď odbehli, vzal Anton na starecké ramená mŕtveho a uložil
telo do hrobu a ako je zvykom zasypal zemou. Keď svitol nový deň Anton vzal tuniku, ktorú si
Pavol uplietol z palmových listov. Vrátil sa do kláštora, a po poriadku všetko vyrozprával
všetkým svojím spolubratom. Na slávnosti, ako bola Veľká Noc a Zoslanie Ducha Svätého, sa
Anton vždy obliekal do tejto Pavlovej tuniky.
Pospájaj obrázok a nájdeš kráľa zvierat:

Predsavzatie: Vzorne sa postarám o domáce zviera.
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15. apríl: sv. Damián De Veuster, kňaz
Páter Damián, vlastným menom Jozef Damián
de Veuster,
bol skromný belgický kňaz
a misionár malomocných.
V roku 1864 sa ako misionár prišiel na Havaj,
no svoje životné poslanie neočakávane našiel
na ostrove
Molokai,
v domove
ľudí
postihnutých malomocenstvom. Boli vyhostení
a ponechaní bez akejkoľvek pomoci. Žili v zlých
životných
podmienkach,
spôsobených
nedostatkom liekov, jedla a skromným
bývaním.

Otec Damián si malomocných obľúbil a bojoval proti politickej a náboženskej opozícii. Svojou odvahou,
vierou a vytrvalosťou presvedčil predstavených v rehoľnej komunite a ľudí vo vláde, aby mu poskytli zdroje
potrebné na výstavbu kostola a obydlí na ostrove. Tiež sa mu podarilo zabezpečiť aj zásoby liekov, doktorov
a sestry na pomoc svojim ovečkám. Nakoniec sa aj sám otec Damián nakazil malomocenstvom. Zomrel
medzi tými, pre ktorých bol všetkým a ktorým obetoval svoj život. V roku 2009 bol svätorečený pápežom
Benediktom XVI. Páter Damián je inšpirujúcim pravdivým mužom, ktorý svojou odvahou a horlivou láskou
bojoval za práva tých, ktorých spoločnosť odvrhla.
Malomocenstvo – alebo lepra či Hansenova choroba je infekčná choroba, ktorá postihuje nervy, sliznicu
a kožu a spôsobuje ju nedostatok vitamínu B2. Na koži sa objavujú škvrny, tie sa menia na vredy a hoja sa
jazvami. Pri vývoji choroby dochádza k výraznému poškodeniu rôznych častí tela, napríklad článkov prsta.
Svetový deň lepry si pripomíname 27. januára.
Predsavzatie: budem sa rozprávať s nesympatickým spolužiakom/čkou veľmi láskavo a nebudem
posudzovať ľudí podľa zovňajšku.
Bludisko: Pomôž pátrovi Damiánovi prejsť bludisko k Pánu Ježišovi, ktorý je lekárom všetkých chorých,
utrápených, zranených a má liek na malomocenstvo našej duše – hriech.
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17. apríl: sv. Katarína (Kateri) Tekakwitha, panna

Kateri Tekakwitha žila v druhej polovici 17. storočia
na území Severnej Ameriky. Jej otec bol Irokéz
a kresťanská matka pochádzala z kmeňa Algonquínov.
Príbeh o Ježišovi ju inšpiroval natoľko, že sa rozhodla
opustiť rodnú dedinu, aby sa vyhla nechcenému
sobášu. Po tom, čo sa uchýlila k jezuitom a ich misii,
dala sa po náležitej príprave pokrstiť. Bola nadchnutá
kresťanskou ideou lásky k blížnemu a oddanosťou
Kristovi. Zomrela ako 24-ročná v r. 1680.
Už krátko po svojej smrti sa stala objektom úcty
zo strany veriacich, ktorí si cenili jej zbožnosť
a láskavosť. Aj preto je známa pod prezývkou „Ľalia
Irokézov“. Už niekoľko rokov je jej zasvätená Národná svätyňa v malej obci Fonda v štáte
New York. Spolu so sv. Františkom Assiským je patrónkou ekológie a životného prostredia.
Za svätú ju vyhlásil pápež Benedikt XVI. dňa 21. októbra 2012.
Osemsmerovka s tajničkou:
BISKUP, CIRKEV, DEDIČNÝ HRIECH,
DUCH SVÄTÝ,
DUŠA,
HLAVA,
JEŽIŠ KRISTUS, KATECHUMEN, KATOLÍK,
KRESŤAN, KRST, LIAŤ, LÁSKA, MATKA,
MENO, NEBO, OBRAD, OCHRANCA,
OLEJ, POSLÚCHAŤ, PRVÁ, PRÍKLAD,
RADOSŤ, RODINA, SVETLO, SVIATOSŤ,
SVIECA, SVÄTEC, SYN, SĽUBY, TÚŽBA,
VODA, VYSLUHOVATEĽ, VÁŽIŤ, ČELO,
ČLEN, ŽIVOT
Doplň:
Dátum krstu:
Miesto krstu:
Krstní rodičia:
Krstné symboly:
- Urči, ktoré sú krstné symboly a priraď k nim ich význam.
Viera
Čistota



Láska
Radosť

Pokoj
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Sv. Juraj, mučeník
Legenda z LEGENDA AUREA:
Pred dávnymi dobami bolo mesto, ktoré sa volalo Silena. Mesto bolo ohradené a malo mnoho
veží. Ľudia v Silene hovorili: „My sa nemusíme ničoho báť. V tomto opevnenom meste sme
v bezpečí.“
Jedného dňa však ľudia v Silene onemeli od strachu. Zviera, ktoré dlho spalo v jazere za
mestom, sa znova prebudilo. Chvostom bičovalo povrch vody a vlny siahali až po hradby
mesta.
Netvor bol hladný. Žiadal si potravu. „Čo mu máme dať?“ – pýtajú sa ľudia svojho kráľa. Tento
im odpovedal: „Dajte mu všetko, čo chce, aby bol spokojný. Keď bude nasýtený, dá nám pokoj!“
Ľudia privliekli k múru všetko, čo len našli a hádzali to oblude do hrtana. Snažili sa naplniť jej
gágor a zapchať papuľu. Ale netvor bol nenásytný. Jeho nenásytnosť rástla zo dňa na deň. On
si žiadal živé mäso, denne dve ovce. „Ako to len všetko skončí?“ – nariekali obyvatelia Sileny.
Keď sa im minuli všetky zásoby a všetky ovce, netvor bol hladnejší, ako na začiatku.
Ľudia sa vybrali za kráľom a povedali mu o svojej strašnej biede. „Čo máme robiť?“ – pýtali sa
znova. A kráľ nato: „Dajte mu ľudí!“ Tak odteraz každý deň losovali, kto bude na rade: žena či
muž, dievča či chlapec, mladý a či starec. Mesto upadlo do smútku. Všade bolo počuť len nárek
a plač.
Až raz, jedného dňa padol lós na kráľovskú dcéru. Teraz mali ju obetovať tomu drakovi. Kráľ bol
zúfalý. Teraz bedákal a nariekal s ľuďmi svojho mesta aj on. Rád by bol obetoval zlato a
striebro, aby princeznú zachránil, ale ľudia zostali tvrdí: „Aj ty, kráľ, musíš plniť zákon, ktorý si
dal pre nás!“
Kráľovská dcéra opustila mesto. Nešiel s ňou nikto. Bola samučičká sama. Bola veľmi smutná,
pýtala sa samej seba: „Ako to len skončí? Či niet (pre mňa) nijakého východiska?“ Jej cestu
prekríži jazdec. Zástava s krížom viala vo vetre. Meno rytiera bolo Juraj. Tento sa pýta: „Ako ti
môžem pomôcť?“ Ale kráľovská dcéra na neho zrúkne: „Uteč! Uteč, lebo potom aj ty musíš
zomrieť!“
Ale Juraj tvrdohlavo zostal a žiadal, aby mu vysvetlila, z čoho má taký strach, čoho sa bojí, lebo
kým jej to nepovie, on odtiaľto neodíde.
V tej chvíli bolo počuť hrozný rev. Drak vyliezol z vody, pľul síru a z papule mu šľahal oheň. Juraj
dvíha svoju kopiju a cvála rovno naproti netvorovi. Začína boj na život a na smrť.
Juraj draka premohol. V ňom prišiel jeden, ktorý mal odvahu postaviť sa proti nemu a v
nerovnom boji nakoniec zvíťazil. Bol silnejší ako ten netvor. Juraj je veľkým hrdinom.
Kráľovská dcéra hodila svoj opasok okolo drakovho hrdla a ten ležal premožený pri jej nohách.
Kráľ a všetci ľudia žasli. Pýtali sa: „Odkiaľ má Juraj takú silu?“
Juraj na nich zvolal: „Nebojte sa! Ja som sa na ten boj odvážil v ZNAMENÍ KRÍŽA. Premohol
som draka v mene nášho PÁNA, JEŽIŠA KRISTA. S Božou pomocou aj vy dokážete premôcť
každé zlo!“ Kráľ sa Jurajovi poďakoval. Ponúkal mu všetky svoje poklady. Juraj však všetko
rozdal chudobným a odcválal na svojom koni.

1

Pracovný list

S v. J ur a j , m učeník
Osemsmerovka s tajničkou:

BEDÁKAL,
BEZPEČIE,
BIČOVAŤ, ČLOVEK, CHVOST,
DIOKLECIÁN, DRAK, ERB,
GEORGIUS,
GÁGOR,
HLADNÝ, HRADBY, HRDLO,
HROZNÝ REV, JAZERO,
KAPPADÓCIA,
KRIŽIACI,
KÔŇ, LEGENDA AUREA,
LEŽAL,
ĽUDIA,
MENO,
MESTO, MINULI, MÄSO,
NARIEKALI,
NENÁSYTNÝ,
OCHRANA,
OHEŇ,
OPEVENENÉ,
PATROCÍNIUM,
PLAČ,
POSTAVIŤ,
POĎAKOVAL,
PREMOHOL,
PRINCEZNÁ,
RÍMSKY
DÔSTOJNÍK,
SAMUČIČKÁ, SILA, SILNEJŠÍ,
SKROTIŤ, SMRŤ, SMUTNÁ,
SMÚTOK, SPOKOJNÝ, SÍRA,
SŤATIE HLAVY,
ŠĽAHAL,
TVRDOHLAVO, UTEČ, VIALA, VODA, V ZNAMENÍ KRÍŽA, VŠETKO, ZACHRÁNIŤ, ZLO,
ZVÍŤAZIL, ZÁKON, ZÁSOBY, ZÁSTAVA S KRÍŽOM, ZÁZRAKY, ZÚFALÝ
Obrázok vymaľuj a dokresli symbol víťazstva – zástavu s krížom !
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28. apríl: sv. Peter Chanel, kňaz a mučeník

Narodil sa v roku 1803
v mestečku
Cuet
vo Francúzsku. Už v útlom
detstve intenzívne prežíval
túžbu pracovať pre spásu
neveriacich. V roku 1827 bol
vysvätený
za
kňaza.
Vo svojom kňazskom poslaní
sa venoval najmä mladým,
výučbe
katechizmu,
trpezlivému
prístupu
k hriešnikom
a návštevám
chudobných. Dôraz však
neustále kládol na rast
osobnej svätosti v modlitbe,
pôste a štúdiu. Za vzor
pri výchove
mládeže,
ľudových misionárov a misionárov na evanjelizáciu pohanov si vzal Pannu Máriu. V roku 1830
vstúpil do Spoločnosti Máriinej a v roku 1837 sa začala jeho misijná služba spolu s bratom
Nizierom na ostrove Futuna v Oceánii. Napriek mnohým prekážkam sa mu podarilo mnohých
obrátiť na vieru, za čo ho z nenávisti voči viere roku 1841 úkladne zavraždili.
Za blahoslaveného ho vyhlásil pápež Lev XIII. v roku 1889 a za svätého pápež Pius XII. v roku
1954. Súčasne ho tento pápež vyhlásil aj za patróna Oceánie.
Svätý Peter bol šťastný, že pre Ježišovo meno mohol znášať od pohanov mnoho potupy,
zosmiešňovania a nakoniec zomrieť mučeníckou
smrťou. Nech je tento svätec príkladom
všetkým pravoverným katolíkom, aby sa
pri zastrašovaní a potupovaní zo strany
nepriateľov Kristovho evanjelia potešili slovami
Spasiteľa: „Blahoslavení ste, keď vás budú
pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé
na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte,
lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5, 11-12).
Do kríža napíš Najsvätejšie meno. Má päť
písmen. Môžeš ho vyhľadať aj v iných jazykoch.
Predsavzatie: Nevezmeš Božie meno nadarmo:
Vždy s úctou budem vyslovovať Božie meno,
meno Pána Ježiša, Panny Márie a svätých.
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Blahoslavená Imelda Lambertini – patrónka prvoprijímajúcich detí
Narodila sa v roku 1321 v Bologni milujúcim rodičom Eganovi
a Castore, ktorým záležalo na výchove svojho dieťaťa. Malú Imeldu
naučili chápať život ako Boží dar a napĺňať ho láskou, ktorá sa spája
s obetou a modlitbou.
V útlom veku si zamilovala Eucharistického Krista. Jej túžba prijať ho
nemohla byť splnená, pretože cirkevné predpisy 14. storočia
dovoľovali prijímanie Eucharistie až po dosiahnutí 14-tich rokov.
Splnila sa jej však iná túžba. V desiatich rokoch bola prijatá do
kláštora sestier dominikánok sv. Magdalény vo Valdipietre
na predmestí Bologne, kde jej túžba prijať sviatostného Krista
naďalej rástla.
Keď mala dvanásť rokov, v predvečer sviatku Nanebovstúpenia Pána,
po sv. prijímaní ostatných sestier, vyniesla sa Svätá Hostia k hlave
malej Imeldy, ktorá ju veľmi túžila prijať. Prítomný kňaz pochopil, že teraz už Imelde nemôže odoprieť
tento Chlieb života, preto jej ho s úctou a bázňou podal. Imelda, naplnená láskou v kontemplácii,
po svojom prvom svätom prijímaní, ktoré zároveň bolo jediným, odišla do úplného spoločenstva s Kristom.
Zomrela 12. mája 1333, blahorečená bola 20. decembra 1826.
Tajnička
Ježiš o sebe povedal: “ Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo
bezo mňa...”Dokončenie v tajničke. ;)
1. Slovo na konci modlitby
2. Radostná zvesť
3. Mesto, v ktorom sa narodil
Ježiš
4. Obdobie pred Veľkou nocou
5. Čo stavali ľudia v Babylone?
6. Apoštol, ktorý sa stal prvým
pápežom
7. Rozhovor s Bohom sa volá...
8. Božích prikázaní je...
9. Mesto, kde Ježiš prežil svoje
detstvo
10. Koho od Ježiša odháňali a on
ich požehnával
11. Atribút sv. Pavla – čo má
v ruke?
12. Na čele diecézy stojí
diecézny ...
13. Miesto, kde začína rieka
14. Ježišov spolupracovník sa volá...
15. Kainov brat
16. Spoločenstvo veriacich v Krista sa volá...
17. Človek, ktorý verí v Ježiša, sa volá...

Pracovný list

1 3 . m á j : B l . I m el da L a m ber ti n i , pa n n a

Otázky
1. Kde žila bl. Imelda?
2. Koľko mala rokov bl. Imelda, keď zomrela?
3. Koho bl. Imelda prijala tesne pred tým ako zomrela?
4. Koho patrónkou je bl. Imelda?
Pr edsavzatie:
Svedomite sa budem pripravovať na 1. sv. prijímanie a po ňom budem často prijímať Eucharistiu pri sv.
omši.
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3. jún: Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci (Ugandskí mučeníci)
Pôvod mena: z lat. carus – drahý; slovenskí
vlastenci v 19. storočí ho prekladali ako
Drahotín; niektorí udávajú jeho pôvod
zo staronem. Kar(a)l – slobodný muž, chlap;
vplyvom Karola Veľkého prostredníctvom lat.
podoby Carolus meno označovalo vládnúce
funkcie – kráľ.

nimi aj dvorania kráľa.

Do 8. storočia severná Afrika dala Cirkvi
mnoho svätých. Pri rozpínaní islamu však
bolo
kresťanstvo
úplne
potlačené.
Do Ugandy sa kresťanstvo dostalo v 19.
storočí. V r. 1879 tam prišli „bieli otcovia“,
ktorí sa stretli s náklonnosťou obyvateľov.
O niekoľko rokov neskôr však spolu
s anglikánskymi misionármi boli prinútení
kráľom Mutesom opustiť krajinu. Keď
po jeho smrti nastúpil na trón Mwanga,
začalo sa krvavé prenasledovanie kresťanov.
Obeťou sa stali katolícki novokrstenci, medzi

Dňa 3. júna 1886 v Rubaga upálili ovinutého trstinou Karola Lwangu – vodcu kmeňa
Nagweya, ktorý bol predstaveným kráľovských pážat. Mal 25 rokov. V ten deň spolu s ním
bolo usmrtených 12 spoločníkov. Spolu s katolíkmi v plameňoch ohňa našlo smrť aj 13
mladých anglikánov. V r. 1920 katolíckych mučeníkov beatifikoval Benedikt XV. Kanonizoval
ich Pavol VI. 18. októbra 1964, ktorý r. 1968 navštívil osobne miesta života a smrti týchto
hrdinských mučeníkov Afriky a tak si ich znova uctil.
Sv. Karol je patrónom mládeže a Katolíckej akcie mládeže v Afrike. V ikonografii je zobrazený
ako mladý človek uprostred plameňov spolu so svojimi spoločníkmi.
Horieť sa pre Ježiša:
Okolo plameňa napíš ako sa správa horlivý kresťan – pomôcka Desatoro Božích prikázaní
a Zákon lásky:
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11. júl: sv. Benedikt, opát, patrón Európy

Pôvod mena: benedictus – požehnaný. Narodil sa v
Nurzii okolo r. 480. Bol syn veľkostatkára. Študoval v
Ríme. Po niekoľkých rokoch prešiel do hôr neďaleko
Subiaca. Začali sa okolo neho zhromažďovať jeho
nasledovníci. V okolí založil 12 kláštorov. Neskôr
prešiel do ruín opustenej, malej pevnosti na Monte
Cassino, kde založil opátstvo.
Tu napísal Regulu, ktorá sa stala základom mníšskeho života na Západe.
Odporúča v nej rozvážnosť a miernosť v modlitbe, práci i odpočinku. Ukazuje
cestu k náboženskej dokonalosti cez sebaovládanie, pokoru, poslušnosť.
Dôležitú časť dňa rehoľníka určil na čítanie Svätého písma. Benedikt zaviedol
do rehole profesiu – právom zaručenú príslušnosť ku kláštoru, ako aj stabilitu
miesta, čiže aby sa mnísi zaviazali, že zostanú v jednom kláštore až do smrti
a tiež úsilie o dokonalosť života a poslušnosť opátovi.
Jeho náročný duch pritiahol mnohých. Bol vyhľadávaný poradca viacerých významných osobností
i panovníkov.
Jeho sestra sv. Scholastika v blízkosti Monte Cassino založila benediktínsku ženskú vetvu. Benedikt zomrel
21. marca 547. Regula sv. Benedikta mala veľký vplyv na celý kláštorný život západnej Európy. Jeho
duchovní synovia sa zaslúžili o pokresťančenie Európy, o jej duchovné, hospodárske a kultúrne
povznesenie. Pápež Pavol VI. ho r. 1964 vyhlásil za patróna Európy. Dňa 11. júla si pripomíname deň
prenesenia relikvií svätca. V ikonografii je zobrazený v benediktínskom habite, v kapucni, s krížom v ruke.

10. február: sv. Školastika, panna

Pôvod mena: z lat. scholasticus – študent. Pochádzala z Nurzie, z územia
dnešného Talianska, kde sa narodila r. 480 spolu s Benediktom. Ich začiatok
života pod srdcom matky akoby určoval ich spoločnú a podobnú cestu
životom. V r. 480 vstúpila do kláštora, podobne ako jej brat Benedikt,
neďaleko Subiaca. Neskôr bola predstavenou ženského kláštora v blízkosti
kláštora na Monte Cassino, ktorý založil jej brat Benedikt. Zomrela 10.
februára 542. Po smrti Benedikta (r. 547) bolo aj jej telo vložené
do spoločného hrobu. Považujeme ju za duchovnú matku rodín všetkých
benediktínok. Je patrónkou mesta Subiaco, ochrankyňou proti dažďu
a bleskom. V ikonografii je zobrazená v benediktínskom habite. Jej atribútmi
sú: kríž, kniha, pastorál opátky. Je predstavovaná s holubom. Spája sa to
so správou sv. Gregora Veľkého, pápeža, ktorý jej venoval spomienku
vo svojich Dialógoch. Hovorí v nich okrem iného, že keď sv. Benedikt pozeral
zo svojej kláštornej cely na kláštor na Monte Cassino,
v ktorom žila jeho sestra Školastika, videl v hodine smrti jej
dušu v podobe bielej holubice, ako sa vznáša do neba.
Osemsmerovka s tajničkou:
BDENIE, BERLA, CENOBITA, EVANJELIUM, HAD, KRÍŽ, LIEČIŤ,
MÚDROSŤ, NEBO, OPÁT, OTEC, PAX, POSLUŠNOSŤ,
POŽEHNANÝ, PRENESENIE, PRIOR, PROROCKÝ DAR, PÔST,
REGULA, RÍM, SAMPOR, SCHOLASTIKA, SPEV, SVETLO,
SVÄTÉ PÍSMO, TICHO, UMBRIA, VYHÁŇAŤ, ZLÝ DUCH,
ZOBOR, ÚCTA
Predsavzatie: Budem sa často prežehnávať. Svoju vieru
môžem vyjadriť aj nosením požehnanej medaily sv.
Benedikta.
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12. júl: sv. Ľudovít (Louis) a Zélia Martinovci, manželia

Ľudovít Martin sa narodil v Bordeaux 22. augusta 1823. Bol hlavným hodinárom v Alençone. Tu sa stretáva
s čipkárkou Máriou Azéliou (Zéliou) Guérinovou, narodenou v Gandelaine (St-Denis-sur-Sarthon) 23.
decembra 1831. Zosobášili sa 13. júla 1858. Mali deväť detí, medzi nimi i budúcu sv. Teréziu od Dieťaťa
Ježiša. Boli to vzorní manželia, oddaní rodičia, pracovití, pozorní voči chudobným a naplnení misionárskym
duchom. Svoju silu a nádej čerpali z častej návštevy Eucharistie a z hlbokej úcty k Panne Márii. Zélia
zomrela po dlhej chorobe v Alençone 28. augusta 1877. Ľudovít, už na dôchodku, odchádza do Lisieux, k
rodine svojej manželky, aby zabezpečil lepšiu budúcnosť svojim piatim deťom (štyri zomreli v detskom
veku). Po tom, ako tento patriarcha obetoval Bohu svoje deti (všetkých päť dievčat vstúpilo do kláštora),
zakúsil utrpenie a chorobu. Zomrel pri d'Evreux 29. júla 1894. Za blahoslavených boli vyhlásení 19. 10. 2008
v Lisieux. Svätorečil ich pápež František 18. októbra 2015 v Ríme.
Nájsť si čas pre rodinu – celoživotné predsavzatie
Do hodín vyznač koľko času si s rodinou – rozhovory, spoločné stolovanie, spoločný čas, pod hodiny napíš,
v ktorý deň v týždni si najviac času s rodinou:
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25. júl: sv. Jakub, apoštol

Pôvod mena: z hebr. Jahagóbh – ten,
ktorý drží pätu; z gréc. Jakobos – Boh
ochraňuje.
Sv. Jakub, nazývaný Väčším alebo
Starším, bol synom rybára Zebedeja
a Salome z Betsaidy. Ježiš ho povolal
spolu s bratom Jánom. Spolu s Petrom
i Jánom patril do skupiny apoštolov,
ktorí boli Ježišovi najbližší. Bol svedkom
vzkriesenia Jairovej dcéry, Premenenia
Pána
ako
aj
agónie
Krista
v Getsemanskej záhrade. Živá povaha
Jakuba a Jána spôsobila, že Ježiš ich
nazval „synmi hromu“.
Svätý Jakub ako prvý z apoštolov
podstúpil, podľa predpovede Krista,
mučenícku smrť. V Jeruzaleme okolo
r. 44 bol sťatý mečom na príkaz
Herodesa Agripu I. Podľa starej
španielskej tradície jeho relikvie
spočívajú v Santiago de Compostela.
Najskôr však boli pochované okolo
r. 70 na Sinaji, kde postavili kláštor
k jeho úcte (dnes Kláštor sv. Kataríny). Zachránené pozostatky pred Sarcénmi boli v 8. storočí
prenesené do Španielska.
V stredoveku jemu zasvätená svätyňa bola jednou z najnavštevovanejších. Dodnes tu putujú
početné púte v skupinách i jednotlivci. V ostatnom čase znova ožili pútnické cesty,
po ktorých tu prichádzajú pútnici stovky kilometrov z celej Európy ako v stredoveku.
Je patrónom Španielska a Portugalska. V ikonografii je zobrazený ako starec so silnou
stavbou tela v dlhej tunike a v plášti; ako pútnik v klobúku so širokou strieškou. Jeho
atribútmi sú mech, pútnická palica, kniha, meč, mušľa, kapsa, turecký turban, zvitok.
Sv. Jakub má:

P__ __ __ __ __ - opora pútnika
K__ __ __ __ - batožina pútnika
M __ __ __ __ - symbol dlhotrvajúcej púte
Vysvetli, kto je kto:
Pútnik:
Cestovateľ:
Kresťan je pútnik do neba.
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26. júl: sv. Joachim a Anna, rodičia Panny Márie

Pôvod mena: z hebr. hanna – milosť; hebr.
Jeho – Boh-Jahve a -jaqim – pozdvihnúť; Boh
posilní, pozdvihne.
Svätá Anna a svätý Joachim sú rodičia Panny
Márie. Mlčanie Biblie doplňuje starobylá
kresťanská literatúra, ktorá nebola prijatá
za kánonickú. Anna pochádzala z kňazskej
rodiny z Betlehema. Od 4. storočia dodnes sa
ukazuje pri Ovčom rybníku v Jeruzaleme
miesto, kde stál dom Anny a Joachima.
Súčasne na tom mieste stojí v poradí tretí
kostol; v stredoveku ho vybudovali križiaci.
Anna a Joachim boli bezdetní. Po 40-ročnom
manželstve sa Joachim v pokročilom veku
vydal na púšť, kde sa 40 dní a nocí modlil
a postil, pričom vrúcne prosil o potomstvo.
Anna zasa prosila Boha vo svojom dome, aby
z nej bol odňatý znak neplodnosti. Napokon
boli vypočutí. Anjel im predpovedal, že sa im narodí dieťa. Keď sa narodila Mária, aby splnili
predtým zložený sľub, odviedli svoje jediné dieťa do služby do svätyne.
Svätá Anna je obľúbenou patrónkou mnohých farností; uctievajú si ju predovšetkým rodiace
ženy, matky, vdovy. Spolu so sv. Joachimom sú patrónmi manželov. V ikonografii je sv. Anna
zobrazená ako staršia žena s vélom na hlave; ako Anna Samotretia – Anna s Máriou
i Dieťaťom Ježišom; ako učí čítať Máriu. Jej atribúty sú prst na ústach, kniha, ľalia. Svätý
Joachim je zobrazený ako starší, bradatý muž v dlhom odeve alebo v plášti. Jeho atribútmi sú
anjeli, Dieťa Ježiš v náručí, dva holuby na dlani, na zatvorenej knihe alebo v malom košíku,
jahňa pri nohách, palica, pastierska palica, kniha, zvitok.
Poslušnosť – symbol je ovečka
Podčiarkni slová, ktoré súvisia s poslušnosťou:

ROBIŤ SI PODĽA VLASTNÝCH PREDSTÁV,
OBETOVAŤ SA, PODRIADIŤ SA LÁSKE,
POKUŠENIE,

ÚNIK,

S RADOSŤOU POSLÚŽIŤ,

PREJAVIŤ ÚCTU A LÁSKU,

MENIŤ SEBA, NIE DRUHÝCH, VYHOVÁRAŤ SA,
POČÚVAŤ UŠAMI A SRDCOM,

NEVŠÍMAVOSŤ, AUTORITA

Predsavzatie: Navštívim starých rodičov a obdarujem ich vlastným darčekom. Budem sa
usilovať poslúchať na prvé slovo.
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14. august: sv. Maximilán Mária Kolbe, kňaz a mučeník
Pôvod mena: z lat. maximus – najväčší,
najvýznamnejší; z mena Maximiniaus –
patriaci k šľachtickému rodu Maximov.
Narodil sa 8. januára 1894 v Zdunskej Woli.
Napriek chudobe v rodine vládla láska,
vľúdnosť
a
porozumenie
spojené
s úprimnou vierou. Na matkinu otázku –
Úbohý môj synu, čo len z teba vyrastie? –
hľadal odpoveď a ako to sám spomína, dlho
stál pred obrazom Matky Božej a prosil
o odpoveď. Mal videnie Matky Božej, ktorá
mu ponúkla na výber dve koruny, bielu –
znak čistoty a červenú – znak mučeníctva.
Mal si vybrať. On si vybral obe.
Neskôr vstúpil do kláštora minoritov v Lodži
a r. 1918 bol vysvätený za kňaza. Stal sa
zakladateľom združenia vojakov Panny
Márie a neskôr zakladateľom mariánskeho
centra Niepokalanow so zámerom šírenia
mariánskej úcty a náboženskej tlače. Začas
pôsobil aj na misiách v Japonsku, no r. 1936
sa vracia do Poľska.

Po obsadení Poľska Hitlerom bol r. 1941
uväznený, deportovaný do koncentračného
tábora v Osvienčime, kde sa podujal podstúpiť smrť za jedného zo svojich spoluväzňov
odsúdených na smrť. Zomrel v bunkri hladu po vpichnutí smrtiacej injekcie 14. augusta 1941.
Pápež Pavol VI. ho vyhlásil 17. 10. 1971 za blahoslaveného a jeho spolurodák Ján Pavol II. 10.
10. 1982 za svätého. Oboch slávností sa zúčastnil aj František Gajowniczek, za ktorého
obetoval svoj život. Tak sa splnilo videnie malého Rajmunda o dvoch korunách – o korune
nevinnosti a o korune mučeníctva. V ikonografii je zobrazený ako rehoľník s dvomi korunami
– bielou a červenou v rukách, často ako väzeň koncentračného tábora.
Aké dve koruny dostal sv. Maximilián vo sne od Panny Márie? Koruny pomenuj a vyfarbi:

Krátke spytovanie svedomia:
Viem sa obetovať? Dokážem zniesť krivdu? Som trpezlivý/á? Akú mám úctu k Panne Márii?
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27. august: sv. Monika
28. august: sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi
Sv. Monika narodila sa v Tagaste v Afrike roku 331
v kresťanskej rodine. Ešte celkom mladú ju vydali
za Patrícia. Jedným z jej synov bol Augustín, veľmi
nadaný, za obrátenie ktorého preliala veľa sĺz
a vyslala veľa modlitieb k Bohu. Je príkladom
vynikajúcej matky, ktorá modlitbou živila vieru
a čnosťami ju robila viditeľnou. Zomrela v Ostii
roku 387.
Sv. Augustín narodil sa v Tagaste v Afrike roku
354; mladosť prežil nepokojne tak v názoroch, ako
aj v mravoch, až v Miláne prijal vieru a biskup
Ambróz ho roku 387 pokrstil. Vrátil sa do vlasti
a viedol asketický život. Zvolili ho za biskupa
v Hippone a 34 rokov bol vzorom veriaceho ľudu.
Svoje biskupstvo zošľachťoval kázňami a mnohými
spismi, ktorými zároveň rázne bojoval proti
súvekým bludom alebo múdro objasňoval vieru. Zomrel roku 430.
1. úloha: Osemsmerovka s tajničkou – latinský názov Regule sv. Augustína:

AMBRÓZ, ASKÉTA, AUGUSTÍN, BLUD, CESTA,
DUŠA, HIPPO, HORLIVOSŤ, HRIECH, KLÁŠTOR,
KRST, KÁZNE, MONASTERIUM, MONIKA,
OSLAVA, PLAČ, POKOJ, PRÍKLAD, PÔSTY,
REČNÍK, RÍMSKA RÍŠA, SPEV, SRDCE, TIBER,
TROJICA, TÚŽBA, UČITEĽ CIRKVI, VÔĽA,
ŽALMY
2. úloha: Sv. Augustín hovorí: Spievaj a choď!
Nauč sa nejakú náboženskú pieseň.

Modlitba:
Bože, útecha zarmútených, ty si milosrdne vyslyšal svätú Moniku,
keď ťa so slzami v očiach vytrvalo prosila za obrátenie svojho syna
Augustína; daj, aby sme aj my na príhovor obidvoch oplakávali
svoje hriechy, a tak dosiahli milosť tvojho odpustenia. Skrze nášho
Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
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