
Zadania pre žiakov počas karantény z predmetu Náboženská výchova:

Žiakom bola pridelená práca na doma prostredníctvom programu ALF, prosím o vypracovanie cvičení on- 
line. Všetkých žiakov  prosím, aby sa s dôverou modlili modlitbu Otče náš, alebo  vlastnými slovami  ráno       
a večer ako poďakovanie za ochranu, zdravie a Božie požehnanie. Pred nami je sviatok Zoslania Ducha 
Svätého. Ďakujem rodičom za pomoc so sprostredkovaním učiva. 

PRVÝ ROČNÍK:

Milí žiaci, prajem vám pekný deň. Verím, že sa máte dobre a že sa tešíte do školy. 

Opakovanie učiva: Minulú hodinu sme sa učili o Duchu Svätom. Je to tretia Božská osoba. Pán Ježiš nám ho 
prisľúbil, keď vystupoval do neba a Duch Svätý je pripravený nám dať dary ako napr.: múdrosť, silu, radosť, 
posilu a odvahu. 

Dnes pôjdeme ďalej. Pred nami je posledná téma tohto šk. roka. V učebnici na str. 138 je téma Juraj. 

Dnes si porozprávame o víťazstve dobra nad zlom v príbehu o svätom Jurajovi, ktorý proti zlu bojoval a aj 
zvíťazil. Aj my máme bojovať proti zlu. Napríklad postaviť sa proti šikanovaniu, povedať nie, keď nám niekto 
ponúka niečo zlé. 

Legenda o svätom Jurajovi

Svätý Juraj sa teší veľkej úcte najmä od piateho storočia. Ľudia mu zasvätili mnoho chrámov a kaplniek. Veľa 
miest a povolaní si ho zvolilo za svojho patróna. Jeho meno poznajú na celom svete: Juraj, Jiří, Ďuro, Jirka, Jurij, 
Jôrg, Jiirgen,George, Georg(ij), Georgos a jeho ženská forma Georgína. Poznáme aj veľa svätých 
a blahoslavených tohto mena. 

Pred mnohými rokmi bolo mesto, ktoré sa volalo Silená. Mesto bolo ohradené a malo mnoho veží. Ľudia 
v Silene hovorili: „My sa nemusíme ničoho báť. V tomto opevnenom meste sme v bezpečí.“
No jedného dňa  ľudia v Siléne onemeli od strachu. Zviera, ktoré dlho spalo v jazere za mestom, sa znovu 
prebudilo.  Chvostom bičovalo povrch vody a vlny siahali až po hradby mesta. Netvor bol hladný. Chcel 
potravu. „Čo mu máme dať?“ pýtali sa ľudia svojho kráľa. Keď nebude hladný, dá nám pokoj.“ Všetko, čo len 
ľudia našli, privliekli k múru a hádzali oblude rovno do hrtana. Snažili sa naplniť jej gágor a zapchať papuľu. Ale 
netvor bol nenásytný. 
Jeho nenásytnosť rástla zo dňa na deň. Žiadal si 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!“ Odvtedy 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. Ju teraz mali obetovať drakovi. Kráľ bol nesmierne zúfalý. Bedákal a nariekal s ľuďmi svojho mesta. 
Obetoval by zlato a striebro, len aby princeznú zachránil. No ľudia trvali na svojom: „Aj pre teba, kráľ, platí 
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 všetko len skončí? Či niet pre mňa nijakého východiska?“ Cestu jej skrížil jazdec. Zástava s krížom 
viala vo vetre. Rytier sa volal Juraj a hneď sa aj kráľovskej dcéry spýtal: „Ako ti môžem pomôcť?“ Ale princezná 
na neho skríkla: „Uteč! Uteč, lebo aj ty zomrieš!“ Ale Juraj tvrdohlavo zostal a žiadal, aby mu vysvetlila, čoho sa 
tak bojí. V tej chvíli začuli hrozný rev. Drak vyliezol z vody, pľul síru a z papule mu šľahal oheň. Juraj dvihol 
kopiju a cválal rovno proti netvorovi. Začal sa boj na život a na smrť. Juraj premohol draka. Mal odvahu 
postaviť sa proti obrovskej presile a v nerovnom boji nakoniec zvíťazil. Bol silnejší ako netvor. Juraj sa stal 
veľkým hrdinom. 
Kráľovská dcéra hodila okolo hrdla draka svoj opasok a ten krotko ležal 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. 

Deti, kto nám dáva odvahu a silu, aby sme sa nebáli a bojovali zo zlom? (Duch Svätý, o ktorom sme sa 
rozprávali na minulej hodine). Juraj je nám vzorom v boji zo zlom, dáva nám návod, ako sa nemáme báť 
a povedať zlu: „NIE!“

Nauč sa vedieť povedať NIE na negatívne ponuky. Odmietni zlo! 
Čo predstavuje v našom živote draka – nepriateľa? Klamstvo, lenivosť, hnev.
Kto nám dáva odvahu a silu, aby sme sa nebáli a bojovali so zlom? Duch Svätý.
Človek je schopný rozlišovať dobré konanie od zlého, lebo má rozum a svedomie, ktoré mu umožňujú mať 
jasný úsudok..

Domáca úloha:
Počas týždňa sa snažte podľa vzoru Juraja posilňovať svoje srdce modlitbou. Takto posilnené srdce dokáže 
odmietnuť zlo. Juraj je nám vzorom v boji so zlom. Dáva nám návod, ako sa nemáme báť a povedať zlu NIE. 
Juraj mal odvahu postaviť sa proti zlu. 

Formovanie postojov: 
V pracovnom zošite majú žiaci nakreslené dve udalosti, ktoré  ústne opíšu. Vysvetlia, prečo je dôležité 
odmietať zlo. Do prázdnych okienok nakreslia situácie, kedy dokázali povedať zlu NIE. V symbole meča 
spoznajú silu odmietnutia zla, preto na rukoväť meča napíšu slovo NIE. 

Ak máte možnosť vytlačenia pracovného listu, prosím, vypracujte si k téme list v pracovnom zošite na str. 60-
61. http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/45-prac-01-zo.pdf?1586259569
Sledujte zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 

DRUHÝ ROČNÍK: 

Milí žiaci, prajem vám pekný deň. Verím, že sa máte dobre a že sa tešíte do školy. 

Opakovanie učiva: Minulú hodinu sme sa učili o Duchu Svätom. Je to tretia Božská osoba. Pán Ježiš nám ho 
prisľúbil, keď vystupoval do neba a Duch Svätý je pripravený nám dať dary ako napr.: múdrosť, silu, radosť, 
posilu a odvahu. 

Dnes pôjdeme ďalej. Pred nami je posledná téma tohto šk. roka. V učebnici na str. 138 je téma Juraj. 

Dnes si porozprávame o víťazstve dobra nad zlom v príbehu o svätom Jurajovi, ktorý proti zlu bojoval a aj 
zvíťazil. Aj my máme bojovať proti zlu. Napríklad postaviť sa proti šikanovaniu, povedať nie, keď nám niekto 
ponúka niečo zlé. 

Legenda o svätom Jurajovi

Svätý Juraj sa teší veľkej úcte najmä od piateho storočia. Ľudia mu zasvätili mnoho chrámov a kaplniek. Veľa 
miest a povolaní si ho zvolilo za svojho patróna. Jeho meno poznajú na celom svete: Juraj, Jiří, Ďuro, Jirka, Jurij, 
Jôrg, Jiirgen, George, Georg(ij), Georgos a jeho ženská forma Georgína. Poznáme aj veľa svätých 
a blahoslavených tohto mena. 

Pred mnohými rokmi bolo mesto, ktoré sa volalo Silená. Mesto bolo ohradené a malo mnoho veží. Ľudia 
v Silene hovorili: „My sa nemusíme ničoho báť. V tomto opevnenom meste sme v bezpečí.“
No jedného dňa  ľudia v Siléne onemeli od strachu. Zviera, ktoré dlho spalo v jazere za mestom, sa znovu 
prebudilo.  Chvostom bičovalo povrch vody a vlny siahali až po hradby mesta. Netvor bol hladný. Chcel 
potravu. „Čo mu máme dať?“ pýtali sa ľudia svojho kráľa. Keď nebude hladný, dá nám pokoj.“ Všetko, čo len 
ľudia našli, privliekli k múru a hádzali oblude rovno do hrtana. Snažili sa naplniť jej gágor a zapchať papuľu. Ale 
netvor bol nenásytný. 

http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/45-prac-01-zo.pdf?1586259569


Jeho nenásytnosť rástla zo dňa na deň. Žiadal si 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!“ Odvtedy 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. Ju teraz mali obetovať drakovi. Kráľ bol nesmierne zúfalý. Bedákal a nariekal s ľuďmi svojho mesta. 
Obetoval by zlato a striebro, len aby princeznú zachránil. No ľudia trvali na svojom: „Aj pre teba, kráľ, platí 
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 všetko len skončí? Či niet pre mňa nijakého východiska?“ Cestu jej skrížil jazdec. Zástava s krížom 
viala vo vetre. Rytier sa volal Juraj a hneď sa aj kráľovskej dcéry spýtal: „Ako ti môžem pomôcť?“ Ale princezná 
na neho skríkla: „Uteč! Uteč, lebo aj ty zomrieš!“ Ale Juraj tvrdohlavo zostal a žiadal, aby mu vysvetlila, čoho sa 
tak bojí. V tej chvíli začuli hrozný rev. Drak vyliezol z vody, pľul síru a z papule mu šľahal oheň. Juraj dvihol 
kopiju a cválal rovno proti netvorovi. Začal sa boj na život a na smrť. Juraj premohol draka. Mal odvahu 
postaviť sa proti obrovskej presile a v nerovnom boji nakoniec zvíťazil. Bol silnejší ako netvor. Juraj sa stal 
veľkým hrdinom. 
Kráľovská dcéra hodila okolo hrdla draka svoj opasok a ten krotko ležal 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. 

Deti, kto nám dáva odvahu a silu, aby sme sa nebáli a bojovali zo zlom? (Ducha Svätý, o ktorom sme sa 
rozprávali na minulej hodine). Juraj je nám vzorom v boji zo zlom, dáva nám návod, ako sa nemáme báť 
a povedať zlu: „NIE!“

Nauč sa vedieť povedať NIE na negatívne ponuky. Odmietni zlo! 
Čo predstavuje v našom živote draka – nepriateľa? Klamstvo, lenivosť, hnev.
Kto nám dáva odvahu a silu, aby sme sa nebáli a bojovali so zlom? Duch Svätý.
Človek je schopný rozlišovať dobré konanie od zlého, lebo má rozum a svedomie, ktoré mu umožňujú mať 
jasný úsudok..

Domáca úloha:
Počas týždňa sa snažte podľa vzoru Juraja posilňovať svoje srdce modlitbou. Takto posilnené srdce dokáže 
odmietnuť zlo. Juraj je nám vzorom v boji so zlom. Dáva nám návod, ako sa nemáme báť a povedať zlu NIE. 
Juraj mal odvahu postaviť sa proti zlu. 

Formovanie postojov: 
V pracovnom zošite majú žiaci nakreslené dve udalosti, ktoré  ústne opíšu. Vysvetlia, prečo je dôležité 
odmietať zlo. Do prázdnych okienok nakreslia situácie, kedy dokázali povedať zlu NIE. V symbole meča 
spoznajú silu odmietnutia zla, preto na rukoväť meča napíšu slovo NIE. 

Ak máte možnosť vytlačenia pracovného listu, prosím, vypracujte si k téme list v pracovnom zošite na str. 60-
61. http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/45-prac-01-zo.pdf?1586259569
Sledujte zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 

TRETÍ ROČNÍK:

Opakovanie: Milí žiaci, srdečne vás pozdravujem. Verím, že  sa máte dobre a tešíte sa do školy. 

Minulú hodinu sme si hovorili o emauzských učeníkoch, ktorí spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba – tzn. pri 
svätej omši. 

Dnes si povieme niečo viac o svätej omši. 

http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/45-prac-01-zo.pdf?1586259569


Dnešná téma: Svätá omša (str. 88)

Oslava je veľkou udalosťou, na ktorú sa snažíme čo najlepšie pripraviť. Je to stretnutie s tým, koho máme 
radi. Svätá omša je obetou. Pozýva nás na ňu sám Ježiš. Ide o živú pamiatku na jeho umučenie, smrť 
a zmŕtvychvstanie. Kedykoľvek a kdekoľvek na svete slávime svätú omšu, slávime pamiatku Poslednej večere 
a tým sprítomňujeme obetu kríža. 

Svätá omša je tiež hostina. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať. Chce 
nám dať silu do ďalších dní, aby sme dokázali bojovať proti zlému, aby sme si viac všímali jeden druhého. 

Svätá omša sa skladá z dvoch hlavných častí:

1. Bohoslužba slova

2. Bohoslužba obety

Vo svätej omši sa stretávame s Ježišom, ako sa s ním stretli emauzskí učeníci na ceste do Jeruzalema. 

Úvodné obrady

- Prežehnanie a pozdrav

- Úkon kajúcnosti

- Oslavný spev Sláva Bohu na výsostiach (v nedeľu a sviatok)

- Modlitba dňa

Bohoslužba slova

- Prvé čítanie

- Medzispev – Žalm

- Druhé čítanie

- Evanjelium

- Kázeň

- Verím – vyznanie viery

- Prosby – spoločné modlitby veriacich 

Bohoslužba obety

- Príprava obetných darov

- Eucharistická modlitba

- Premenenie

- Sväté prijímanie

  Záverečné obrady

- Požehnanie a prepustenie

 Zapamätám si: 

1. Čo je svätá omša? Je nekrvavá obeta Pána Ježiša. Je to hostina, pri ktorej nám Ježiš dáva svoje telo ako 
pokrm pre našu dušu.

2. Z akých častí sa skladá svätá omša? Bohoslužba slova a bohoslužba obety.

3. Ako sa mám pripraviť na prijatie Pána Ježiša? Duchovne – pripravím si srdce (ak je to potrebné aj 
svätou spoveďou). Telesne – dodržím eucharistický pôst. (1 hod. pred sv. prijímaním nemôžem nič jesť 
ani piť, okrem čistej vody)

   DÚ: Na sv. omši budem pozorný a vnímavý na Božie slovo a premenenie Pána Ježiša. Vypracujeme si pracovný 
list v pracovnom zošite na str. 31. http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/47-prac-03-zo.pdf?1586259680

http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/47-prac-03-zo.pdf?1586259680


Sledujte zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 
Prosím, prefotené pracovné listy, ktoré ste vypracovali počas karantény mi pošlite na email: 
marianmajzel@gmai.com

ŠTVRTÝ ROČNÍK:

Opakovanie: Milí žiaci, srdečne vás pozdravujem. Verím, že sa máte dobre. Pre pripomenutie, na minulej 
hodine sme sa učili o modlitbe. Modlitba je rozhovor s Bohom.

Dnešná téma: Cirkev – prameň nádeje (str. 132)

Vierka a Filip sa už nevedia dočkať, kedy bude zase streda. V stredu majú stretko. Animátori si pre nich vždy 
pripravia zaujímavé hry, rozprávajú sa o Bohu, kreslia, spievajú a spoločne sa modlia. Po stretku je detská svätá 
omša. Pán farár vie veľmi zaujímavo rozprávať. Dnes hovoril o Cirkvi, že je to naša spoločná duchovná rodina. 
Cez letné prázdniny pôjdu zo stretka do tábora. Už sa veľmi teším. 

Patríš aj ty do nejakého detského spoločenstva? Máte stretká? Chodíš na detské sv. omše? Bol si už niekedy 
v takomto tábore? 

Modlíme sa v rodine
Skús si spomenúť, od koho si prvýkrát počul o Pánu Bohu. Je možné, že to boli tvoji rodičia. Patrí to medzi 
dôležité úlohy rodičov, aby svoje deti vychovávali vo viere. Je dobré, ak sa spolu rodina modlí. Ako sa Pán Boh 
stará o každého človeka, stará sa aj o každú rodinu. 

Modlíme sa v cirkevnom spoločenstve
Kostol je miesto, kde sa stretávame s Bohom. Je to však aj miesto, kde sa stretáva cirkevné spoločenstvo. 
Stretáva sa spoločne na svätej omši. 
V mnohých farnostiach sú okrem fary aj pastoračné centrá. Cirkevné spoločenstvo sa tam môže stretávať 
v menších skupinkách. Niekde sa spolu stretávajú deti, mládež, rodiny. Veriaci sa tak medzi sebou lepšie 
spoznávajú a sú si bližší. Môžu si navzájom ponúknuť priateľstvo a pomoc. Najdôležitejší v každom 
spoločenstve je Ježiš Kristus. Pán Ježiš každé spoločenstvo zjednocuje a učí láske k blížnemu. V dobrom 
spoločenstve má modlitba dôležité miesto. 

Povzbudenie - Cirkev sa modlí po celý deň
V Cirkvi sa neustále niekto modlí. Denná modlitba Cirkvi sa nazýva liturgia hodín – breviár (z latinského breve – 
kniha krátkych modlitieb). Modlia sa ju kňazi a rehoľníci, ale aj mnohí ďalší veriaci. Takto ľudia ponúkajú Bohu 
svoj čas cez deň, aby ho posvätil. Tiež sa modlia za mnohých ľudí. Z tejto modlitby tak máme úžitok my všetci. 

Zapamätaj si!
Cirkev je Boží ľud. Do Cirkvi patríme od krstu. Okrem veľkého farského spoločenstva sa veriaci stretávajú aj 
v menších spoločenstvách, v ktorých budujú svoj vzťah k Bohu a ľuďom, podporujú farnosť modlitbami, 
rozvíjajú svoje talenty. Spoločne sa môžu stretávať deti, mládež, rodiny. 

Zopakuj si
1. Čo je Cirkev?
2. Čo je farnosť?
3. Kto je stredom cirkevného spoločenstva?

Pátračka
Zisti, akým spôsobom sa môžeš zapojiť do života vášho farského spoločenstva. Aké aktivity sa konajú u vás pre 
deti? Aké máš talenty? Ako by si mohol pomôcť vo vašej farnosti? Do akých činností by si sa mohol zapojiť? 

  DÚ: Naďalej sa budeme usilovať plniť si všetky svoje povinnosti a v modlitbe sa poďakujem za Cirkev – Božiu   
   rodinu. 



Vypracuj si k téme list v pracovnom zošite na str. 38. 

Pracovné listy sú voľne k dispozícii na http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/48-prac-04-
zo.pdf?1586259798

Sledujte prosím zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 

PIATY ROČNÍK

Opakovanie: Milí žiaci, srdečne vás pozdravujem. Verím, že sa máte dobre. Pre pripomenutie, na minulej 
hodine sme sa učili o modlitbe a živote v Božej prítomnosti. 

Dnešná téma: Môj ochranca (str. 109)

Krstný patrón – môj ochranca

Každý z nás dostal pri krste meno. Práve ten, koho meno nosíme, je naším ochrancom – patrónom. Aj naša 
farnosť má svojho ochrancu. Náš patrón nám pomáha v ťažkostiach, neistotách. Ochraňuje nás pred zlom. 
Preto by sme nemali naňho zabúdať, ale prihovárať sa mu, prosiť ho, aby nám pomohol. 

Svätí sú veľmi blízko pri Bohu, preto sa ľudia prihovárali k svätým, k svojim patrónom. Svätým neprináleží taká 
veľká úcta ako Bohu. Oni nám len pomáhajú, preto nezabúdajme, že prvý, ku komu sa modlíme, je vždy Boh. 
Pri modlitbe k svätým prosíme, aby sa za nás u Boha prihovárali, orodovali za nás. 

Ochranca našej farnosti, diecézy

Každá farnosť a diecéza má svojho patróna, ochrancu. Tak ako my oslavujeme svoje meniny, keď má sviatok 
náš patrón, tak aj naša farnosť (diecéza) má svoj sviatok podľa toho, kto je jej patrónom. 
Sviatok patróna farnosti sa nazýva odpustová slávnosť, lebo v tento deň nám patrón farnosti prináša špeciálny 
darček – odpust: odpustenie trestov za hriechy pre tých, ktorí sa zúčastnia slávnosti. 

Koho zachránila sv. Terézia z Lisieux

Sv. Terézia sa narodila 2. Januára 1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala z deviatich detí, ona bola 
najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora.
Terezka už ako veľmi mladá túžila celý svoj život odovzdať Bohu, hoci mala iba štrnásť a pol roka, už vedela, že 
chce nasledovať svoju sestru Paulínu do kláštora. Keďže bola veľmi mladá, o povolanie žiadala samého pápeža. 
Hoci život v kláštore nebol veľmi ľahký, znášala všetky ťažkosti s radosťou. Keď sa jej opýtali, prečo vstúpila do 
kláštora, odpovedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše a najmä, aby som sa modlila za kňazov.“ Veľmi 
túžila stať sa svätou. V jej denníčku čítame: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak 
vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac, ako všetky ostatné skutky dovedna.“ 
Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach.“ A tak 
Terezka celý život slúžila ostatným malými skutkami lásky. Jedného dňa sa jej do uší dostala zvláštna správa. 
Píše o nej takto: „Počula som, že akýsi zločinec“ volal sa Pranzini – „bol odsúdený na smrť. Bol zatvrdlivý, 
nekajal sa, bolo sa treba obávať, že sa dostane do večného zatratenia. Chcela som zamedziť tomuto 
poslednému na nenapraviteľnému nešťastiu.“ Terézia sa vrúcne modlila a prosila Boha, aby jej tentoraz dal 
nejaké zvláštne znamenie, že ju vyslyší, veď Pranzini je prvý človek, hriešnik, ktorého chce svojimi modlitbami 
zachrániť. A Pán Boh ju vypočul. „Deň po Pranziniho smrti,“ pokračuje ďalej Terézia, „rýchlo som otvorila 
denník La Croix, a čo vidím? Slzy prezradili moje pohnutie, takže som musela odísť. Pranzini, písali noviny, išiel 
na popravisko bez spovede, bez rozhrešenia. Kati ho už vliekli, aby vykonali rozsudok smrti. Tu sa Pranzini 
rýchlo obrátil, chytil kríž, čo mal v rukách kňaz, ktorý ho i proti jeho vôli sprevádzal na popravisko, a tri razy 
pobozkal sväté rany Spasiteľove.“ Nesporný znak pokánia a Boh bezpochyby aj tohto kajúcnika prijal na milosť. 
Iste aj na prosby sv. Terézie. 
Hoci Terezka zomrela veľmi mladá, pre svoj život, trpezlivosť, oddanosť, službu, bola vyhlásená za patrónku 
misií a učiteľku Cirkvi. 

http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/48-prac-04-zo.pdf?1586259798
http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/48-prac-04-zo.pdf?1586259798


Úloha:
1. S pomocou rodiča vyhľadaj meno svätca, ktorý je tvojím patrónom a zapíš si o ňom informácie, ktoré ťa 

zaujali.
2. Pokús sa vlastnými slovami sformulovať modlitbu ku krstnému patrónovi. 
3. Poznaj meno svätca, ktorý je patrónom tvojej farnosti a tvojej diecézy. 

 Zapamätaj si!
 Boh nám pre náš život dáva pomocníkov. Sú to naši krstní patróni. Oni sa za nás prihovárajú u Boha. V modlitbe   
 prosíme svätých, aby za nás orodovali, aby nám pomáhali v každodennom živote. 
 Každá farnosť (diecéza) má svojho patróna, ktorý ju ochraňuje. Odpustová slávnosť je deň, kedy si pripomíname 
 slávnosť patróna našej farnosti. Účasťou na odpustovej slávnosti môžeme získať odpustky. 
 Každý človek dobrej vôle je povolaný osobne sa vložiť do služby ľuďom. 

Domáca úloha: Vypracujem si pracovný list v pracovnom zošite na str. 44.
http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/49-prac-05-zo.pdf?1586259856

Sledujte prosím zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 

ŠIESTY ROČNÍK 

Opakovanie: Milí žiaci, srdečne vás pozdravujem. Verím, že sa máte dobre. Pre pripomenutie, na minulej 
hodine sme sa učili o modlitbe a živote v Božej prítomnosti. 

Dnešná téma: Môj ochranca (str. 109)

Krstný patrón – môj ochranca

Každý z nás dostal pri krste meno. Práve ten, koho meno nosíme, je naším ochrancom – patrónom. Aj naša 
farnosť má svojho ochrancu. Náš patrón nám pomáha v ťažkostiach, neistotách. Ochraňuje nás pred zlom. 
Preto by sme nemali naňho zabúdať, ale prihovárať sa mu, prosiť ho, aby nám pomohol. 

Svätí sú veľmi blízko pri Bohu,, preto sa ľudia prihovárali k svätým, k svojim patrónom. Svätým neprináleží taká 
veľká úcta ako Bohu. Oni nám len pomáhajú, preto nezabúdajme, že prvý, ku komu sa modlíme, je vždy Boh. 
Pri modlitbe k svätým prosíme, aby sa za nás u Boha prihovárali, orodovali za nás. 

Ochranca našej farnosti, diecézy

Každá farnosť a diecéza má svojho patróna, ochrancu. Tak ako my oslavujeme svoje meniny, keď má sviatok 
náš patrón, tak aj naša farnosť (diecéza) má svoj sviatok podľa toho, kto je jej patrónom. 
Sviatok patróna farnosti sa nazýva odpustová slávnosť, lebo v tento deň nám patrón farnosti prináša špeciálny 
darček – odpust: odpustenie trestov za hriechy pre tých, ktorí sa zúčastnia slávnosti. 

Koho zachránila sv. Terézia z Lisieux

Sv. Terézia sa narodila 2. Januára 1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala z deviatich detí, ona bola 
najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora.
Terezka už ako veľmi mladá túžila celý svoj život odovzdať Bohu, hoci mala iba štrnásť a pol roka, už vedela, že 
chce nasledovať svoju sestru Paulínu do kláštora. Keďže bola veľmi mladá, o povolanie žiadala samého pápeža. 
Hoci život v kláštore nebol veľmi ľahký, znášala všetky ťažkosti s radosťou. Keď sa jej opýtali, prečo vstúpila do 
kláštora, odpovedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše a najmä, aby som sa modlila za kňazov.“ Veľmi 
túžila stať sa svätou. V jej denníčku čítame: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak 
vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac, ako všetky ostatné skutky dovedna.“ 
Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach.“ A tak 

http://www.pracovnyzosit.sk/content/files/49-prac-05-zo.pdf?1586259856


Terezka celý život slúžila ostatným malými skutkami lásky. Jedného dňa sa jej do uší dostala zvláštna správa. 
Píše o nej takto: „Počula som, že akýsi zločinec“ volal sa Pranzini – „bol odsúdený na smrť. Bol zatvrdlivý, 
nekajal sa, bolo sa treba obávať, že sa dostane do večného zatratenia. Chcela som zamedziť tomuto 
poslednému na nenapraviteľnému nešťastiu.“ Terézia sa vrúcne modlila a prosila Boha, aby jej tentoraz dal 
nejaké zvláštne znamenie, že ju vyslyší, veď Pranzini je prvý človek, hriešnik, ktorého chce svojimi modlitbami 
zachrániť. A Pán Boh ju vypočul. „Deň po Pranziniho smrti,“ pokračuje ďalej Terézia, „rýchlo som otvorila 
denník La Croix, a čo vidím? Slzy prezradili moje pohnutie, takže som musela odísť. Pranzini, písali noviny, išiel 
na popravisko bez spovede, bez rozhrešenia. Kati ho už vliekli, aby vykonali rozsudok smrti. Tu sa Pranzini 
rýchlo obrátil, chytil kríž, čo mal v rukách kňaz, ktorý ho i proti jeho vôli sprevádzal na popravisko, a tri razy 
pobozkal sväté rany Spasiteľove.“ Nesporný znak pokánia a Boh bezpochyby aj tohto kajúcnika prijal na milosť. 
Iste aj na prosby sv. Terézie. 
Hoci Terezka zomrela veľmi mladá, pre svoj život, trpezlivosť, oddanosť, službu, bola vyhlásená za patrónku 
misií a učiteľku Cirkvi. 

Úloha:
1. S pomocou rodiča vyhľadaj meno svätca, ktorý je tvojím patrónom a zapíš si o ňom informácie, ktoré ťa 

zaujali.
2. Pokús sa vlastnými slovami sformulovať modlitbu ku krstnému patrónovi. 
3. Poznaj meno svätca, ktorý je patrónom tvojej farnosti a tvojej diecézy. 

 Zapamätaj si!
 Boh nám pre náš život dáva pomocníkov. Sú to naši krstní patróni. Oni sa za nás prihovárajú u Boha. V modlitbe   
 prosíme svätých, aby za nás orodovali, aby nám pomáhali v každodennom živote. 
 Každá farnosť (diecéza) má svojho patróna, ktorý ju ochraňuje. Odpustová slávnosť je deň, kedy si pripomíname 
 slávnosť patróna našej farnosti. Účasťou na odpustovej slávnosti môžeme získať odpustky. 
 Každý človek dobrej vôle je povolaný osobne sa vložiť do služby ľuďom. 

Domáca úloha: Prečítaj si niečo o svojom krstnom patrónovi. Ako sa volá patrón vašej farnosti? Ktorý svätec 
je patrónom vašej diecézy?

Sledujte prosím zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 

SIEDMY ROČNÍK

Opakovanie: Milí žiaci, srdečne vás pozdravujem. Verím, že sa máte dobre. Pre pripomenutie, na minulej 
hodine sme sa učili o modlitbe a živote v Božej prítomnosti. 

Dnešná téma: Môj ochranca (str. 109)

Krstný patrón – môj ochranca

Každý z nás dostal pri krste meno. Práve ten, koho meno nosíme, je naším ochrancom – patrónom. Aj naša 
farnosť má svojho ochrancu. Náš patrón nám pomáha v ťažkostiach, neistotách. Ochraňuje nás pred zlom. 
Preto by sme nemali naňho zabúdať, ale prihovárať sa mu, prosiť ho, aby nám pomohol. 

Svätí sú veľmi blízko pri Bohu,, preto sa ľudia prihovárali k svätým, k svojim patrónom. Svätým neprináleží taká 
veľká úcta ako Bohu. Oni nám len pomáhajú, preto nezabúdajme, že prvý, ku komu sa modlíme, je vždy Boh. 
Pri modlitbe k svätým prosíme, aby sa za nás u Boha prihovárali, orodovali za nás. 

Ochranca našej farnosti, diecézy

Každá farnosť a diecéza má svojho patróna, ochrancu. Tak ako my oslavujeme svoje meniny, keď má sviatok 
náš patrón, tak aj naša farnosť (diecéza) má svoj sviatok podľa toho, kto je jej patrónom. 



Sviatok patróna farnosti sa nazýva odpustová slávnosť, lebo v tento deň nám patrón farnosti prináša špeciálny 
darček – odpust: odpustenie trestov za hriechy pre tých, ktorí sa zúčastnia slávnosti. 

Koho zachránila sv. Terézia z Lisieux

Sv. Terézia sa narodila 2. Januára 1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala z deviatich detí, ona bola 
najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora.
Terezka už ako veľmi mladá túžila celý svoj život odovzdať Bohu, hoci mala iba štrnásť a pol roka, už vedela, že 
chce nasledovať svoju sestru Paulínu do kláštora. Keďže bola veľmi mladá, o povolanie žiadala samého pápeža. 
Hoci život v kláštore nebol veľmi ľahký, znášala všetky ťažkosti s radosťou. Keď sa jej opýtali, prečo vstúpila do 
kláštora, odpovedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše a najmä, aby som sa modlila za kňazov.“ Veľmi 
túžila stať sa svätou. V jej denníčku čítame: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak 
vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac, ako všetky ostatné skutky dovedna.“ 
Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach.“ A tak 
Terezka celý život slúžila ostatným malými skutkami lásky. Jedného dňa sa jej do uší dostala zvláštna správa. 
Píše o nej takto: „Počula som, že akýsi zločinec“ volal sa Pranzini – „bol odsúdený na smrť. Bol zatvrdlivý, 
nekajal sa, bolo sa treba obávať, že sa dostane do večného zatratenia. Chcela som zamedziť tomuto 
poslednému na nenapraviteľnému nešťastiu.“ Terézia sa vrúcne modlila a prosila Boha, aby jej tentoraz dal 
nejaké zvláštne znamenie, že ju vyslyší, veď Pranzini je prvý človek, hriešnik, ktorého chce svojimi modlitbami 
zachrániť. A Pán Boh ju vypočul. „Deň po Pranziniho smrti,“ pokračuje ďalej Terézia, „rýchlo som otvorila 
denník La Croix, a čo vidím? Slzy prezradili moje pohnutie, takže som musela odísť. Pranzini, písali noviny, išiel 
na popravisko bez spovede, bez rozhrešenia. Kati ho už vliekli, aby vykonali rozsudok smrti. Tu sa Pranzini 
rýchlo obrátil, chytil kríž, čo mal v rukách kňaz, ktorý ho i proti jeho vôli sprevádzal na popravisko, a tri razy 
pobozkal sväté rany Spasiteľove.“ Nesporný znak pokánia a Boh bezpochyby aj tohto kajúcnika prijal na milosť. 
Iste aj na prosby sv. Terézie. 
Hoci Terezka zomrela veľmi mladá, pre svoj život, trpezlivosť, oddanosť, službu, bola vyhlásená za patrónku 
misií a učiteľku Cirkvi. 

Úloha:
1. S pomocou rodiča vyhľadaj meno svätca, ktorý je tvojím patrónom a zapíš si o ňom informácie, ktoré ťa 

zaujali.
2. Pokús sa vlastnými slovami sformulovať modlitbu ku krstnému patrónovi. 
3. Poznaj meno svätca, ktorý je patrónom tvojej farnosti a tvojej diecézy. 

 Zapamätaj si!
 Boh nám pre náš život dáva pomocníkov. Sú to naši krstní patróni. Oni sa za nás prihovárajú u Boha. V modlitbe   
 prosíme svätých, aby za nás orodovali, aby nám pomáhali v každodennom živote. 
 Každá farnosť (diecéza) má svojho patróna, ktorý ju ochraňuje. Odpustová slávnosť je deň, kedy si pripomíname 
 slávnosť patróna našej farnosti. Účasťou na odpustovej slávnosti môžeme získať odpustky. 
 Každý človek dobrej vôle je povolaný osobne sa vložiť do služby ľuďom. 

Domáca úloha: Prečítaj si niečo o svojom krstnom patrónovi. Ako sa volá patrón vašej farnosti? Ktorý svätec 
je patrónom vašej diecézy?

Sledujte prosím zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 

ȎSMY ROČNÍK

Opakovanie: Milí žiaci, srdečne vás pozdravujem. Verím, že sa máte dobre. Pre pripomenutie, na minulej 
hodine sme sa učili o modlitbe a živote v Božej prítomnosti. 

Dnešná téma: Môj ochranca (str. 109)

Krstný patrón – môj ochranca



Každý z nás dostal pri krste meno. Práve ten, koho meno nosíme, je naším ochrancom – patrónom. Aj naša 
farnosť má svojho ochrancu. Náš patrón nám pomáha v ťažkostiach, neistotách. Ochraňuje nás pred zlom. 
Preto by sme nemali naňho zabúdať, ale prihovárať sa mu, prosiť ho, aby nám pomohol. 

Svätí sú veľmi blízko pri Bohu,, preto sa ľudia prihovárali k svätým, k svojim patrónom. Svätým neprináleží taká 
veľká úcta ako Bohu. Oni nám len pomáhajú, preto nezabúdajme, že prvý, ku komu sa modlíme, je vždy Boh. 
Pri modlitbe k svätým prosíme, aby sa za nás u Boha prihovárali, orodovali za nás. 

Ochranca našej farnosti, diecézy

Každá farnosť a diecéza má svojho patróna, ochrancu. Tak ako my oslavujeme svoje meniny, keď má sviatok 
náš patrón, tak aj naša farnosť (diecéza) má svoj sviatok podľa toho, kto je jej patrónom. 
Sviatok patróna farnosti sa nazýva odpustová slávnosť, lebo v tento deň nám patrón farnosti prináša špeciálny 
darček – odpust: odpustenie trestov za hriechy pre tých, ktorí sa zúčastnia slávnosti. 

Koho zachránila sv. Terézia z Lisieux

Sv. Terézia sa narodila 2. Januára 1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala z deviatich detí, ona bola 
najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora.
Terezka už ako veľmi mladá túžila celý svoj život odovzdať Bohu, hoci mala iba štrnásť a pol roka, už vedela, že 
chce nasledovať svoju sestru Paulínu do kláštora. Keďže bola veľmi mladá, o povolanie žiadala samého pápeža. 
Hoci život v kláštore nebol veľmi ľahký, znášala všetky ťažkosti s radosťou. Keď sa jej opýtali, prečo vstúpila do 
kláštora, odpovedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše a najmä, aby som sa modlila za kňazov.“ Veľmi 
túžila stať sa svätou. V jej denníčku čítame: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak 
vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac, ako všetky ostatné skutky dovedna.“ 
Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach.“ A tak 
Terezka celý život slúžila ostatným malými skutkami lásky. Jedného dňa sa jej do uší dostala zvláštna správa. 
Píše o nej takto: „Počula som, že akýsi zločinec“ volal sa Pranzini – „bol odsúdený na smrť. Bol zatvrdlivý, 
nekajal sa, bolo sa treba obávať, že sa dostane do večného zatratenia. Chcela som zamedziť tomuto 
poslednému na nenapraviteľnému nešťastiu.“ Terézia sa vrúcne modlila a prosila Boha, aby jej tentoraz dal 
nejaké zvláštne znamenie, že ju vyslyší, veď Pranzini je prvý človek, hriešnik, ktorého chce svojimi modlitbami 
zachrániť. A Pán Boh ju vypočul. „Deň po Pranziniho smrti,“ pokračuje ďalej Terézia, „rýchlo som otvorila 
denník La Croix, a čo vidím? Slzy prezradili moje pohnutie, takže som musela odísť. Pranzini, písali noviny, išiel 
na popravisko bez spovede, bez rozhrešenia. Kati ho už vliekli, aby vykonali rozsudok smrti. Tu sa Pranzini 
rýchlo obrátil, chytil kríž, čo mal v rukách kňaz, ktorý ho i proti jeho vôli sprevádzal na popravisko, a tri razy 
pobozkal sväté rany Spasiteľove.“ Nesporný znak pokánia a Boh bezpochyby aj tohto kajúcnika prijal na milosť. 
Iste aj na prosby sv. Terézie. 
Hoci Terezka zomrela veľmi mladá, pre svoj život, trpezlivosť, oddanosť, službu, bola vyhlásená za patrónku 
misií a učiteľku Cirkvi. 

Úloha:
1. S pomocou rodiča vyhľadaj meno svätca, ktorý je tvojím patrónom a zapíš si o ňom informácie, ktoré ťa 

zaujali.
2. Pokús sa vlastnými slovami sformulovať modlitbu ku krstnému patrónovi. 
3. Poznaj meno svätca, ktorý je patrónom tvojej farnosti a tvojej diecézy. 

 Zapamätaj si!
 Boh nám pre náš život dáva pomocníkov. Sú to naši krstní patróni. Oni sa za nás prihovárajú u Boha. V modlitbe   
 prosíme svätých, aby za nás orodovali, aby nám pomáhali v každodennom živote. 
 Každá farnosť (diecéza) má svojho patróna, ktorý ju ochraňuje. Odpustová slávnosť je deň, kedy si pripomíname 
 slávnosť patróna našej farnosti. Účasťou na odpustovej slávnosti môžeme získať odpustky. 
 Každý človek dobrej vôle je povolaný osobne sa vložiť do služby ľuďom. 

Domáca úloha: Prečítaj si niečo o svojom krstnom patrónovi. Ako sa volá patrón vašej farnosti? Ktorý svätec 
je patrónom vašej diecézy?



Sledujte prosím zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 

DEVIATY ROČNÍK
Opakovanie: Milí žiaci, srdečne vás pozdravujem. Verím, že sa máte dobre. Pre pripomenutie, na minulej 
hodine sme sa učili o modlitbe a živote v Božej prítomnosti. 

Dnešná téma: Môj ochranca (str. 109)

Krstný patrón – môj ochranca

Každý z nás dostal pri krste meno. Práve ten, koho meno nosíme, je naším ochrancom – patrónom. Aj naša 
farnosť má svojho ochrancu. Náš patrón nám pomáha v ťažkostiach, neistotách. Ochraňuje nás pred zlom. 
Preto by sme nemali naňho zabúdať, ale prihovárať sa mu, prosiť ho, aby nám pomohol. 

Svätí sú veľmi blízko pri Bohu,, preto sa ľudia prihovárali k svätým, k svojim patrónom. Svätým neprináleží taká 
veľká úcta ako Bohu. Oni nám len pomáhajú, preto nezabúdajme, že prvý, ku komu sa modlíme, je vždy Boh. 
Pri modlitbe k svätým prosíme, aby sa za nás u Boha prihovárali, orodovali za nás. 

Ochranca našej farnosti, diecézy

Každá farnosť a diecéza má svojho patróna, ochrancu. Tak ako my oslavujeme svoje meniny, keď má sviatok 
náš patrón, tak aj naša farnosť (diecéza) má svoj sviatok podľa toho, kto je jej patrónom. 
Sviatok patróna farnosti sa nazýva odpustová slávnosť, lebo v tento deň nám patrón farnosti prináša špeciálny 
darček – odpust: odpustenie trestov za hriechy pre tých, ktorí sa zúčastnia slávnosti. 

Koho zachránila sv. Terézia z Lisieux

Sv. Terézia sa narodila 2. Januára 1873 v Alencone vo Francúzsku. Pochádzala z deviatich detí, ona bola 
najmladšia. Štyria bratia zomreli ako deti. Všetkých päť sestier vstúpilo do kláštora.
Terezka už ako veľmi mladá túžila celý svoj život odovzdať Bohu, hoci mala iba štrnásť a pol roka, už vedela, že 
chce nasledovať svoju sestru Paulínu do kláštora. Keďže bola veľmi mladá, o povolanie žiadala samého pápeža. 
Hoci život v kláštore nebol veľmi ľahký, znášala všetky ťažkosti s radosťou. Keď sa jej opýtali, prečo vstúpila do 
kláštora, odpovedala: „Prišla som, aby som zachraňovala duše a najmä, aby som sa modlila za kňazov.“ Veľmi 
túžila stať sa svätou. V jej denníčku čítame: „Mojím povolaním je láska. Chcela by som Ježiša milovať tak 
vrúcne, ako ho ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon lásky osoží Cirkvi viac, ako všetky ostatné skutky dovedna.“ 
Svojej sestre napísala: „Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ, ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach.“ A tak 
Terezka celý život slúžila ostatným malými skutkami lásky. Jedného dňa sa jej do uší dostala zvláštna správa. 
Píše o nej takto: „Počula som, že akýsi zločinec“ volal sa Pranzini – „bol odsúdený na smrť. Bol zatvrdlivý, 
nekajal sa, bolo sa treba obávať, že sa dostane do večného zatratenia. Chcela som zamedziť tomuto 
poslednému na nenapraviteľnému nešťastiu.“ Terézia sa vrúcne modlila a prosila Boha, aby jej tentoraz dal 
nejaké zvláštne znamenie, že ju vyslyší, veď Pranzini je prvý človek, hriešnik, ktorého chce svojimi modlitbami 
zachrániť. A Pán Boh ju vypočul. „Deň po Pranziniho smrti,“ pokračuje ďalej Terézia, „rýchlo som otvorila 
denník La Croix, a čo vidím? Slzy prezradili moje pohnutie, takže som musela odísť. Pranzini, písali noviny, išiel 
na popravisko bez spovede, bez rozhrešenia. Kati ho už vliekli, aby vykonali rozsudok smrti. Tu sa Pranzini 
rýchlo obrátil, chytil kríž, čo mal v rukách kňaz, ktorý ho i proti jeho vôli sprevádzal na popravisko, a tri razy 
pobozkal sväté rany Spasiteľove.“ Nesporný znak pokánia a Boh bezpochyby aj tohto kajúcnika prijal na milosť. 
Iste aj na prosby sv. Terézie. 
Hoci Terezka zomrela veľmi mladá, pre svoj život, trpezlivosť, oddanosť, službu, bola vyhlásená za patrónku 
misií a učiteľku Cirkvi. 

Úloha:
1. S pomocou rodiča vyhľadaj meno svätca, ktorý je tvojím patrónom a zapíš si o ňom informácie, ktoré ťa 

zaujali.
2. Pokús sa vlastnými slovami sformulovať modlitbu ku krstnému patrónovi. 



3. Poznaj meno svätca, ktorý je patrónom tvojej farnosti a tvojej diecézy. 

 Zapamätaj si!
 Boh nám pre náš život dáva pomocníkov. Sú to naši krstní patróni. Oni sa za nás prihovárajú u Boha. V modlitbe   
 prosíme svätých, aby za nás orodovali, aby nám pomáhali v každodennom živote. 
 Každá farnosť (diecéza) má svojho patróna, ktorý ju ochraňuje. Odpustová slávnosť je deň, kedy si pripomíname 
 slávnosť patróna našej farnosti. Účasťou na odpustovej slávnosti môžeme získať odpustky. 
 Každý človek dobrej vôle je povolaný osobne sa vložiť do služby ľuďom. 

Domáca úloha: Prečítaj si niečo o svojom krstnom patrónovi. Ako sa volá patrón vašej farnosti? Ktorý svätec 
je patrónom vašej diecézy?

Sledujte prosím zadanie v programe ALF. Ďakujem veľmi pekne za vašu usilovnosť. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S úctou a vďakou, p. učiteľ náboženskej výchovy Marián Majzel
V prípade otázok ma kontaktujte:marianmajzel@gmail.com, 0948 035 568

Pracovné listy sú voľne k dispozícii na http://www.pracovnyzosit.sk/?utm_campaign=pracovny-zosit-z-
nabozenstva-bezplatne-kapitoly-pre-
vyucovanie&utm_medium=email&utm_source=eDirect&fbclid=IwAR0zRhrpEX6nfNDKeHD_W6p2DoyqzbGPk
tughZ4uhYHAi0gLjA0XzTCfqz0
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