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Slavnost sv. Cyrila a Metoděje 

 
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a 

míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby 

poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu ani 

opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj 

tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V 

tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. 

Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám 

předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’“ (Lk 10,1-9) 

 

Pomůcky: Pracovní list z Kanán – Katecheze na neděli 

Milé děti, máte rádi Vánoce a Velikonoce? (necháme reagovat děti) Proč 
se na to ptám? Protože jsou to oblíbené svátky nejen u dětí, ale u všech 
lidí. A hlavně jsou to křesťanské svátky. Dnešní Slavnost je spojena se 
dvěma bratry ze Soluně, kteří mají velkou zásluhu na tom, že my můžeme 
tyto křesťanské svátky slavit. Oni nám totiž přinesli křesťanství. To 
znamená zvěst o Ježíši Kristu v době, kdy v naší zemi o Ježíši jen málokdo 
věděl. Proto jim také říkáme věrozvěsti. Už víte, o kom mluvím? (necháme 
reagovat děti) Sv. Cyril a Metoděj. Dva bráškové, kteří měli mnoho 
talentu, byli vzdělaní, chytří a velmi úspěšní ve svém povolání. Tak 
nejprve ten starší. Metoděj byl státním úředníkem v Byzantské říši. Vyznal 
se v právech a čekala ho skvělá kariéra. Místo ní však zvolil klášter, kde se 
stal mnichem a tam přijal jméno Metoděj. On i jeho mladší bratr uměli 
slovanskou řeč, protože nejspíš jejich maminka byla slovanského původu. 
Mladší bratr se jmenoval Konstantin a teprve před svou smrtí v Římě 
vstoupil do kláštera, kde přijal mnišské jméno Cyril. Konstantin byl 
učenec, kterého si všichni velmi vážili. A tito dva bráškové se kolem roku 
863 vydali na Velkou Moravu, (tak se tehdy naše země jmenovala), aby 
zde šířili křesťanství. Už tu sice byli před nimi misionáři z Irska, ale naše 
země byla ještě hodně pohanská. To se projevovalo tak, že lidé uctívali 
různé bohy, např. boha hromu apod. a těmto bohům obětovali dokonce 
lidské oběti. Konstantin (později Cyril) a Metoděj začali lidem vyprávět o 
Bohu, který je má natolik rád, že nechce lidské oběti, ale dal svého 
vlastního syna Ježíše Krista, aby nás opět přivedl k sobě do Boží náruče. 
Myslíte, že se to lidem líbilo? (necháme reagovat děti) Ano, líbilo. Ale 
ještě dlouhou dobu trvalo, než lidé začali také křesťansky žít. Co to 
znamená? Žít křesťansky, znamená žít pro lásku k Bohu a k lidem, jak nás 
to Ježíš učil. A co vy, děti? Umíte žít jako křesťané? Tak jak si to přáli i sv. 
Cyril a Metoděj? Já věřím, že ano. Jsme moc rádi, že k nám tenkrát sv. 
Cyril a Metoděj přišli. (rozdejte dětem pracovní list) Tady je pracovní list. 
Dokážete jej vyluštit? 


