30. novembra: sv. Ondrej, apoštol
Pôvod mena: z gréc. andreios – mužný, statný, odvážny.
Pochádzal z Betsaidy. Bol rybárom a bratom apoštola
Petra. Zo začiatku bol učeníkom Jána Krstiteľa. Pod jeho
vplyvom išiel za Kristom, keď bol Kristus pokrstený
v Jordáne. Bol prvý, ktorého Ježiš povolal za apoštola.
Po celé obdobie verejnej činnosti Pána Ježiša patril
medzi jeho najbližších. V ich dome v Kafarnaume sa
Kristus často zastavoval. Bol svedkom zázraku v Káne,
zázračného rozmnoženia chleba. Bol prostredníkom
medzi Majstrom a pohanmi. Po Zoslaní Ducha Svätého
mal Ondrej pracovať v Ponte a Bytínii (dnes západné
Turecko) ako aj v Trácii (Bulharsko) i Grécku. Tam bol 30. novembra 70 v Patras
ukrižovaný dole hlavou na kríži vo forme písmena X. Jeho relikvie pápež Pavol VI.
odovzdal ortodoxnej cirkvi v Istanbule. Je patrónom východnej cirkvi; mnohých
miest; manželstiev, cestujúcich, rybárov, rytierov, mäsiarov. Je orodovníkom
zamilovaných, napomáha vo veciach manželstva a vyprosovaní potomstva.
V ikonografii je zobrazený ako starší muž s hustými, sivými vlasmi a husto
zarastenou, krátkou bradou; ako apoštol nosil dlhý plášť; niekedy ako rybár
v krátkej tunike. Atribútmi
svätého sú kríž sv. Ondreja
vo forme X, kniha, ryba, sieť.
Osemsmerovka
BETSAIDA,
BRAT,
DVANÁSTI,
EVANJELIUM,
ISTAMBUL,
KAFARNAUM,
KONŠTANTÍNOPOL, KRISTUS,
KRÍŽ, KÉFAS, LITURGIA, LOĎ,
LÁSKA,
MUČENÍK,
OHLASOVANIE,
ONDREJ,
PATRÓN, POVOLAL, PRVÝ,
PÁPEŽ, RELIKVIE, SIEŤ, SVEDOK,
SVÄTÝ, UKRIŽOVANÝ, UČENÍK,
ČERVENÁ FARBA, ŠIMON
Práca s biblickým textom:
„Keď raz Ježiš kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa
volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi.
I povedal im: „
.“
(tajnička z osemsmerovky)

Oni hneď zanechali siete a išli za ním.
Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch
bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata
Jána, ako na lodi so svojím otcom
Zebedejom opravujú siete, aj ich povolal.
Oni hneď
L I A Š N
zanechali
S E M
loď i svojho
Š Á S E M I A otca a išli
za ním.“ (Mt 4, 18 – 22)
Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat
Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu:
„
,“ (rébus)
čo v preklade znamená Kristus.
Do obrázka napíš a dokresli, čo si má zobrať učeník Pána Ježiša na cestu:
„Neberte si do opaskov ani zlato, ani striebro, ani peniaze; ani kapsu na cestu si
neberte ani dvoje šiat, ani obuv, ani palicu, lebo robotník si zaslúži svoj pokrm.“
(Mt 6, 9 – 10) Obrázky vyfarbi.

