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Bulletin
Svätých Cyrila a Metoda, 

slovanských vierozvestov

Galiley  básne   Syna   vnukovia prikázal
zemi   klaňali  učte  život    pochybovali 
nebi    otcov   moc  národy  skončenia

Mt 28, 16-20Mt 28, 16-20

DOPLŇ SLOVÁ:DOPLŇ SLOVÁ:      
Jedenásti učeníci odišli do ___________ na vrch, kam im Ježiš rozkázal. 

Keď ho uvideli, ______________ sa mu, no niektorí __________________.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka ________ 

na _______ i na __________. Choďte teda, _________ všetky 

______________ a krstite ich v mene Otca i _________ i Ducha Svä-

tého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám ______________.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do __________________ sveta.“

(Sir 44, 1bc. 4-7. 11-15)

Chváliť nám treba slávnych mužov, našich ___________, ako nasledovali 

po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť 

v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti; zostavovali 

piesne a nápevy, písali a prednášali ___________. Boli bohatí a ob-

darení silou; usilovali sa o krásny ___________ a pokojne žili vo svojich 

rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života 

ich chválili.

Zostávajú vo svojom potomstve, posvätné dedičstvo sú ich 

________________; lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka 

im – aj ich synovia. Ich potomstvo zostane naveky a ich sláva nezan-

ikne nikdy.Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na 

pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich 

ospevuje.

CYRIL A METOD



Dnes sme počuli, ako Pán Ježiš poslal apoštolov ku všetkým ľuďom. Na 
obrázku vidíme nástupcov apoštolov, ktorí šli do rôznych miest hovoriť o 
Pánu Ježišovi tak, ako svätí Cyril a Metod. Poznáš kto do ktorého mesta 
má namierené? 

OZNAČ SPRÁVNE ODPOVEDE

Sv. Cyril a Metod prišli na Veľkú Moravu:
A  z talianského Ríma
B  z gréckeho Solúna
C  zo Svätej Zeme

Na naše územie prišli, aby:
A  spoznali našu krajinu a napísali o nej knihu
B  šírili vieru a ohlasovali Evanjelium
C  zistili, či sú tu ľudia, ktorí veria v jedného Boha

Ich prínos bol aj v tom, že:
A  zostavili periodickú tabuľku prvkov
B  vytvorili násobilku
C  vytvorili písmo

Svätý Otec Ján Pavol II. ich v roku 1980 vyhlásil za:
A  za apoštolov národov
B  za spolupatrónov Európy
C  za čestných občanov štátu Vatikán

Koho vymenoval pápež Pápež Hadrián za misijného biskupa pre Veľkú Moravu?
A  sv. Cyrila
B  sv. Angelára
C  sv. Metoda

Účinkovanie arcibiskupa Metoda sťažoval panovník, ktorý ho nemal rád a bol 
proti používaniu slovienčiny pri bohoslužbách. Volal sa:
A  Mojmír
B  Pribina
C  Svätopluk

Sv. Metod preložil do slovienčiny:
A  iba Sväté písmo
B  Sväté písmo a rozprávky pre deti
C  Sväté písmo, učebnice a civilný zákonník

Po Metodovej smrti boli všetci jeho žiaci spolu s Gorazdom, ktorý sa stal arci-
biskupom:
A  vyhnaní z Veľkej Moravy
B  povýšení a ocenení
C  oslavovaní a uctievaní


