Slávnosť sv. Cyrila a Metoda, slovanských
vierozvestov B
JEŽIŠOV TESTAMENT
Podľa Mt 28, 16 – 20
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli,
klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.
Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

Sv. Metod krstí a sv. Cyril hlása evanjelium.

1. Úloha pre teba: Zopakuj si, čo už vieš o našich slovenských apoštoloch.
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2. Úloha pre teba: Cyril a Metod pochádzali z gréckeho mesta ............. Metod
bol starší – narodil sa v roku 815. Cyril sa pôvodne volal .................................
Meno Cyril prijal v kláštore
až

krátko

smrťou.

pred

svojou

Konštantín

bol

najmladší zo siedmich detí a
narodil sa asi v roku 827.
Vypočítaj, o koľko

rokov

bol Metod starší? Mohli sa
spolu takto hrať?
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=

Úloha pre teba: Slovieni obývali v 9. storočí východnú časť Európy. Hovorili
podobným jazykom, ale nemali vlastné písmo. Preto pre nich Cyril vytvoril nové
písmo, ktoré bolo nazvané ......................... Vidíš ho v prvom a treťom riadku.
Neskôr bolo písmo upravené, ako je to vidieť v druhom a štvrtom riadku, a bolo
nazvané CYRILIKA. Zakrúžkuj písmená, ktoré patria k hlaholike.
Dobre si všimni prvé písmeno v prvom
riadku. Je to písmeno A. Čo ti jeho tvar
pripomína? (Kríž: Cyril chcel, aby Slovania
Ježišovi uverili a boli dobrí ako on.)
Vymysli čo najviac slov, ktoré začínajú
alebo končia písmenom A. Napíš ich a
písmeno A v nich vždy nahraď jeho
znakom v hlaholike.

3. Úloha pre teba: Cyril a Metod radi študovali. Boli veľmi
vzdelaní a tiež múdri. Preto boli vybraní, aby odišli na
Veľkú Moravu splniť úlohu, o ktorú požiadalo moravské
knieža Rastislav. Bratia sa najprv na cestu dobre
pripravili a potom odišli do zeme vzdialenej asi 1 200
km, kde pôsobili približne dvadsať rokov.
Z počúvania Božieho slova
napísaného v Biblii ľudia
poznávali, aký je Boh, aby
mu mohli VERIŤ.
Viera a slávenie majú
človeka motivovať
k tomu, aby dobre ŽIL
a KONAL dobro.
Ľudia, ktorí sa
dopúšťali zla,
boli trestaní podľa
zákona.

SLÁVIŤ znamená tešiť sa
z Božej dobrotivosti. Pri slávení
bohoslužby ľudia tiež prosia
o Božiu pomoc.

Prečítaj si komentár ku každej knihe, ktorú preložili Cyril a Metod pre sloviensky
ľud, napíš jej názov a potom napíš do slniečka uprostred kruhu meno muža, od
ktorého sa kresťania učia, ako je potrebné veriť a žiť.

Meno a priezvisko: ……………………………….…......................... Vek: ..........

Materiál použitý zo stránky http://brno.biskupstvi.cz/kc/CyrilaMetodej.html spracovala Ing. Mgr. Erika Lišaníková.

