
Keďže sme mali sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov našej farnosti, tu je zopár úloh: 

Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

1. Mená svätých mužov, ktorí stáli na začiatku našich slovanských 

kresťanských dejín sú 

    a/ Cyril a Konštantín  

    b/ Cyril a Metod 

    c/ Metod a Michal 

2. Títo dvaja učenci prišli na Veľkú Moravu   

    a/ z gréckeho Solúna 

    b/ z talianského Ríma 

    c/ zo Svätej Zeme 

3. Okrem toho, že boli kňazmi boli aj 

    a/ rodnými bratmi 

    b/ bratranci 

    c/ boli dvojčatá 

4. 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 jedného Boha 

5. Ich prínos bol aj v tom, že 

    a/ zostavili periodickú tabuľku  prvkov 

    b/ vytvorili prvé písmo 

    c/ vytvorili násobilku 

  6. Keďže ich misia má veľký význam  aj dnes, Svätý Otec Ján Pavol 

II. ich spolu so sv. Benediktom vyhlásil 

    a/ za apoštolov národov 

    b/ za spolupatrónov Európy 

    c/ za čestných občanov štátu Vatikán 

7. Písmo, ktoré vytvoril sv. Cyril pre našich slovanských predkov sa 

volá 

    a/ klinové 

    b/ cyrilika 

    c/ hlaholika 

 

 

8. Franským kňazom Slovania nerozumeli, ale solúnskym bratom 

áno, lebo bohoslužby  slávili  

    a/ v reči ľudu 

    b/ v latinčine 

    c/ v gréčtine 

9. Pápež Hadrián vymenoval za misijného biskupa a pápežského 

legáta 

      a/ sv. Cyrila 

      b/ sv. Metoda 

     c/ sv. Gorazda 

10. Svätí bratia prišli na územie našich predkov v roku  

      a/ 836 

      b/ 638 

      c/ 863  

11. Keď bratia prišli na Veľkú Moravu, domáci obyvatelia  

      a/ boli prekvapení a nedôverčiví 

      b/ boli sklamaní, lebo očakávali niekoho iného 

      c/ boli potešení, vyšli im v ústrety a prijali ich s najväčšími 

poctami 

12. Účinkovanie arcibiskupa Metoda sťažoval panovník, ktorý ho 

nemal rád a bol proti používaniu slovienčiny  pri bohoslužbách. 

Volal sa 

      a/ Svätopluk 

      b/ Mojmír 

      c/ Bystrík 

13. Sv. Metod preložil do staroslovienčiny  

      a/ iba Sväté písmo 

      b/ Sväté písmo a rozprávky pre deti 

      c/ Sväté písmo, učebnice a civilný zákonník 

      c/ sobotné čítanie Biblie 

14. Po Metodovej smrti  boli všetci jeho žiaci spolu s Gorazdom, 

ktorí sa stal arcibiskupom  

      a/ vyhnaní z Veľkej Moravy 

      b/ povýšení a ocenení 

      c/ oslavovaní a uctievaní 
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