
Vypracovali: Distlerová,Skrzypekova, Kutlíková a Novotná 

 

Svätec a patrón 

1. Vyhľadajte význam slov patrón, atribút, ikona a relikvia a vysvetlite, ako tieto slová súvisia 

so svätcami. 

Patrón – podporovateľ, ochranca všetkých svätých, ľudí, kostolov, krajín... 

Atribút - charakteristický znak, príznak, vlastnosť 

Ikona -  obraz Krista alebo svätých v pravoslávnom cirkevnom umení 

Relikvia -  pozostatky po osobách cirkvou vyhlásených za sväté, alebo drahocenná pamiatka po 

niekom (rodinné relikvie) 

 

1.  Uveďte príklady troch najobľúbenejších patrónov v histórii Slovenska, stručne 

prerozprávajte ich príbehy. Nájdite obrazy, ktoré ich zobrazujú a vysvetlite, podľa akých 

atribútov ich voľakedy spoznávali?  

 

  ←  Svätý Vendelín: sa stal patrónom pastierov a roľníkov, preto je 

väčšinou zobrazovaný ako mladý pastier s dobytkom a ovcami, s 

pastierkou palicou a kapsou, ruženec, či knihu, lopatu, kyjak alebo aj 

korunu niekedy zobrazovaný sediaci s knihou a pastierskou trúbou.  Podľa 

legendy sa narodil ako syn škótskeho kráľa, ktorého vychovával 

arcibiskup. Ako dvadsaťročný odišiel ako prostý pútnik na púť do Ríma. 

Cestou späť sa zamestnal ako pastier oviec, a po zázračných skutkoch mu 

šľachtic, u ktorého pracoval, postavil pustovňu, aby sa mohol nerušene 

venovať modlitbe a rozjímaniu. Neskôr sa stal opátom v sárskom 

benediktínskom kláštore v Tholey.  

 

Svätá Barbora: bola pôvodne šľachtičná z Malej Ázie, neskôr mučenica a 

svätica. Podľa legiend sa narodila bohatému pohanskému šľachticovi 

Dioskurovi. Ten, aby ju ochránil pred kresťanskými vplyvmi ako aj 

nápadníkmi, dal pre ňu postaviť vežu, do ktorej ju uväznil. Barbora sa aj 

napriek tomu stala kresťanskou, keď ju v otcovej neprítomnosti tajne 

pokrstil kňaz prestrojený za lekára. Aby dokázala svoju vieru v Krista dala 

vo veži murárom vysekať k dvom existujúcim oknám ešte jedno, takže jej 

navždy symbolizovali najsvätejšiu Trojicu. Otec sa po príchode veľmi 

rozhneval a chcel ju zabiť. Barbore sa podarilo ujsť do lesa, kde sa pred 

ňou zázračne otvorila skala, ktorá sa stala jej úkrytom. Vďaka zrade istého 

pastiera ju však otec chytil a vydal úradom. Dostala sa pred sudcu 

Marciana, ktorý po márnom prehováraní, aby sa svojej viery zriekla, dal 

Barboru mučiť. Podstúpila rôzne muky; pri bičovaní bola jej trýzneniu 

prítomná dievčina menom Juliana, ktorá sa zo solidárnosti tiež prihlásila ku kresťanstvu. Barborino 

martýrium ukončila až poprava sťatím. Podľa legendy bol jej katom vlastný otec, ktorý zahynul 

okamžite po vykonaní rozsudku – zabil ho blesk. Tesne pred popravou Barbora prosila Krista, aby 

všetci, ktorí si pripomínajú jej utrpenie, boli ušetrení od smrteľných múk a jej prosba bola 

vyslyšaná.  Svätá Barbora patrí do skupiny štrnástich pomocníkov v núdzi a jej 

najcharakteristickejšími atribútmi sú veža a kalich s hostiou. 

http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=charakteristick%C3%BD
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=znak
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=pr%C3%ADznak
http://slovnik.azet.sk/pravopis/slovnik-sj/?q=vlastnos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus


 

← Svätý Florián: je patrónom hasičov a záchranárov.  Za vlády cisára 

Diokleciána bol sv. Florián jednou z obetí jeho zásahov proti 

kresťanských ediktov. Dnešné územie V okolí dnešného Linza, v meste 

Lauriacum (čiže Lorch) pri sútoku Enže s Dunajom, dal jeho 

miestodržiteľ Aquilinus pozatvárať a usmrtiť mnoho tunajších 

kresťanov. Keď sa to Florián dozvedel, ponáhľal kresťanom na pomoc. 

Nebol však dostatočne opatrný a po niekoľkých dňoch bol zatknutý a 

pod neustálym týraním mal zaprieť Krista. Pretože sa nechcel za žiadnu 

cenu viery zriecť a súd nevzal ohľady na jeho zásluhy v armáde a jeho 

bezúhonný život, vydal ho do rúk katov. Tí mu dňa 4. mája r 304 

priviazali na krk mlynský kameň a hodili ho do rieky Enns. Atribúty:  

zobrazuje sa ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou na hlave, v 

ľavej ruke so zástavou a v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva 

horiace obydlie. 

 

2. Kto bol patrónom rytierov? 

Svätý Juraj bol patrónom rytierov a vojakov.   

Príbeh svätého Juraja:  

Svätý Juraj 

Bolo to niekedy v polovici 3. Storočia, keď sa v Kapadócii narodil nesmierny hrdina Juraj. Už ako 

mladý dosiahol vysokú hodnosť v rímskej armáde. Bol by ho čakal krásny život, keby sa cisár 

Dioklecián nerozhodol všetkých tých, ktorí uctievali Boha a nie cisára, ktorý sa za Boha považoval, 

prenasledovať. Ale to by nemohol byť Juraj hrdina, aby nebránil svoju vieru priamo pred cisárom. 

To ho pochopiteľne veľmi rozhnevalo a hovorí stráži: „ Uvrhnite ho do väzenia a prinúťte ho 

uctievať mňa!“ Ale Juraj s úplným pokoj odpovedal: „ Ja ostanem verný Bohu až po smrť!“ Nato 

cisár plný hnevu povedal: „Naplánujte popravu! Tento muž si zasluhuje smrť!“ No ešte pred 

popravou ho cisár nechal mučiť v snahe odvrátiť jeho vieru. No keď videl, že sa mu to nepodarí, 

nechal Juraja popraviť. Ale ľudia s tým nesúhlasili a tak na jeho počesť, o ňom šírili rôzne legendy, 

aby sa na tohto odvážneho muža a bojovníka nezabudlo. Na jeho počesť vzniklo a bolo zasvätených 

aj mnoho chrámov. 

 

2. Vyhľadajte jeho zobrazenia najmä v slovenských mestách a opíšte, ako ho zobrazovali. 

Svätý Juraj na svoju sochu pred Primacionálnym palácom v Bratislave. Je zobrazený  aj na erbe 

Svätého Jura . V Nitrianskej Blatnici sa nachádza jeho kostolík. A v Spišskej Sobote má dokonca 

svoj oltár. 

Juraj sa zobrazuje ako rytier na koni, ktorý doráža draka. Toto zobrazenie sa zakladá na legende, 

podľa ktorej mal Juraj zabiť draka. Drak znepokojoval Jurajovo rodné mesto Selena. Požieral ľudí a 

robil zle. Keď raz mal kráľ obetovať svoju krásnu a dobrú dcéru drakovi, aby dal pokoj mestu, 

pricválal rytier a draka porazil a zabil. Vykresľujú ho ako nebojácneho, statočného a odvážneho 

bojovníka. 

 

 

 

 



 3. Zistite, aký pôvod majú mená v našom kalendári? 

 

Pôvod krstných mien 

Myslím si, že aspoň raz si každý z nás prelistoval kalendár a jeho pozornosti určite neunikla 

pestrosť v súčasnosti používaných mien. Nie len že sú pestré, sú aj rôznorodé (iného pôvodu). To 

znamená, že dnešné mená nemusia byť len slovanského pôvodu, ale takisto môžu pochádzať aj z 

iných krajín. 

Podľa pôvodu môžeme mená rozdeliť na: 

 Slovanského pôvodu  

 Neslovanského pôvodu (kde zaraďujeme hebrejské mená, grécke, latinské, románske mená 

a mená germánske) 

Mená slovanského pôvodu 

Mená slovanského pôvodu sú mená, ktoré sú tu už od obdobia dávnoveku. Sú našimi tradičnými 

používanými menami. V minulosti sa spočiatku používalo len jednomenné pomenovanie ľudí. 

Meno, ktoré dostali malo väčší význam a neslúžilo len na to, ako sa odlíšiť od ostatných ľudí. Mená 

vznikali obvykle zložením viacerých slov konkrétneho významu. Najčastejšie popisovali alebo 

označovali rôzne ľudské vlastnosti. K nám prenikali mená aj z Poľska, Čiech, Ruska ale aj 

Bulharska, teda z iných slovanských národov. 

Keďže hlavným zdrojom obživy na Slovensku bolo poľnohospodárstvo, chov dobytka, baníctvo a 

remeslá, ľudoví majstri a remeselníci spodobovali najmä svätého Vendelína, svätého Urbana, svätú 

Katarínu a svätú Barboru. Ľudoví umelci najčastejšie spodobovali svätcov podľa barokových a 

klasicistických predlôh. Tu mali prevahu sochy Panny Márie a Ježiša Krista. K najobľúbenejším 

svätcom na Slovensku patrili svätý Ján Nepomucký so svätým Floriánom. Pre pospolitý ľud býval 

deň sviatku svätých v kalendári obyčajne určitým medzníkom, časovou orientáciou v živote a 

ľudových obradoch. Napríklad na sviatok svätého Juraja sa prvý raz vyháňal dobytok na pašu. S 

mnohými svätými boli tiež spojené pranostiky, napríklad: "Po Matúši čiapku na uši". Sviatok 

patróna chrámu, čiže posvätenie kostola sa pokladalo za príležitosť k veľkej miestnej slávnosti, 

nazývanej hody. Osobitne uctievaní boli svätci pokladaní za patrónov a pomocníkov v 

každodennom živote pospolitého ľudu, napríklad svätý Anton, svätý Florián, svätá Apolónia. 

Obľúbení boli i svätci, ktorých ochrana súvisela s ľudskou prácou. V ľudovej kultúre Slovenska 

boli svätci a svätice chápaní predovšetkým ako patróni ochraňujúci dom a jeho obyvateľov, 

hospodárstvo a jeho stáda.  

 

Štatistika krstných mien v triede 

Štatistika mien 

 

100% ........ 25               100% ....... 25                          100% ....... 25 

x%     ........ 1                                   x%     ........ 2                            x%     ....... 3 

_________________________________________________________________ 

x           1                                          x            2                                  x             3 

100 =   25    /.100                          100 =    25 /.100                     100 =     25 /.100 

 

x = 100                                            x = 200                                    x = 300 

       25                                                    25                                             25 

 

x = 4%                                             x = 8%                                       x = 12% 



 

3. Porovnanie frekvencie výskytu najčastejších a najzriedkavejších mien. 

Frekvencia mien  

 

Mená 

nachádzajúce 

sa jeden krát 

Eva, Laura, Erika, Sabínka, Edina, Simona, Ráchel, Daška, Zuzka, 

Klaudia, Elenka, Monika, Anmarie, Róberta, Dia 

Mená 

nachádzajúce 

sa dva krát 

Dominika, Romanka, Barborka 

 

Meno 

nachádzajúce 

sa tri krát 

Miška 

 

 

 

3. Pôvod a význam dvoch najviac a najmenej používaných mien. 

Miška je veľkorysá. 

Jej výraznými vlastnosťami sú vôľa, aktívnosť a zmyselnosť. Je aj veľkorysá, dominantná a dokáže 

byť dosť tvrdá. Michaela má sklon k introvertnosti. Ťažko sa prispôsobuje okolnostiam a je len 

málo ovplyvniteľná. Typické farby sú sivá, biela, zelená. 

 

Róberta je ožiarená slávou a bystrá. 

Meno staronemeckého pôvodu. Aj táto žena potrebuje k svojmu životu a šťastiu množstvo lásky. 

Chce aby ju partner zahŕňal sústavnými vyznaniami lásky a prejavmi nežnosti. Svoju rodinu si 

nadovšetko váži a chráni. Býva húževnatá, v ustavičnej činnosti, nikdy ju netreba nechať bez práca, 

môže robiť čokoľvek, prestierať na stôl, záhradníčiť alebo nakupovať. Podstatné je, aby bola stále v 

pohybe, aby sa nemala čas zamýšľať nad vlastnými nedokonalosťami. Ak sa jej podarí dokončiť 

štúdium, bude z nej vynikajúci inžinier, alebo obdivuhodný obchodník s nehnuteľnosťami. 

Typickou farbou tohto mena je červená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Krátky výklad o tom, akú úlohu plnili relikvie v minulosti a čo mohlo byť relikviou  

 

Slovo relikvia pochádza z latinského slova reliquiae, ktoré znamená “pozostatky” alebo “niečo 

zanechané”. V minulosti boli relikvie veľmi vzácne. Tieto pozostatky, teda relikvie sa používali do 

rôznych predmetov, zbraní. Relikvii sa zvykne prisudzovať posvätná sila, ktorá môže spôsobiť 

zázrak. Za relikvie sa považovali pozostatky svätých. Relikvie bývali dvojakého druhu: skutočné 

ostatky z tela svätca alebo z jeho šiat či vecí, ktoré používal a relikvie na základe dotýkania. 

Dotykom originálu s kópiou malo dôjsť k prenosu svätej sily relikvie. Ten kto mal predmet s 

relikviou mohol bojovať na strane dobra a sväté pozostatky mu v tom mali pomáhať a chrániť ho. 

Rytier Roland z Piesne o Rolandovi mal meč, v ktorom sa nachádzali relikvie svätých. V meči boli 

tieto relikvie: Petrov zub, Bazilova krv, vlasy svätého Diviša a kúsok odevu svätej Panny. Tento 

meč dostal od kráľa Karola. Mal mu pomôcť pri križiackych výpravách a pri boji so Saracénmi.  

 

 

 4. Úvaha o tom, v akom význame a súvislostiach toto slovo používame dnes  

 

Relikvia dnes 

 Relikvia, čo to slovo vlastne znamená a ako sa používala relikvia v minulosti a dnes? 

Slovo relikvia je z latinského slova reliquiae čo znamená pozostatky alebo niečo zanechané. V 

minulosti sa používala na úplne iné účely ako dnes. Bolo to niečo cenné a niečo čo malo dať 

posvätnú silu pre človeka, ktorý danú relikviu vlastnil. 

 Áno, relikvia aj dnes je pre ľudí veľmi cenná no už málokto ak vôbec niekto verí, že dáva 

posvätnú silu. Dnes v slovníkoch nájdeme ako preklad slova relikvia dva významy, prvým je 

,,pozostatky svätcov, svätých” a druhým je ,,telesné pozostatky zomretých”. Ľudia stále obdivujú 

relikvie svätých, napríklad relikvia dona Bosca pricestovala na Slovenska dňa 11. 4. 2013, má 

putovať po celom Slovensku, a ako prvý ju videli ľudia v Michalovciach. No čoraz väčším 

fenoménom je rodinná relikvia. Ľudia si nechávajú popol, rôzne predmety, fotky atď svojich 

blízkych, ktorí zomreli, aby mali aspoň nejakú pamiatku na tých, ktorých milovali. Alebo každá z 

relikvií, ktoré si rodina nechala malá nejakú históriu alebo vysokú cenu. Ďalším fenoménom je 

kupovanie relikvií po zosnulých celebritách. Vášniví fanúšikovia rôznych celebrít chcú aspoň malý 

kúsok niečoho, čo jeho ,,hviezda” kedysi nosila, čo mala aspoň raz na sebe. Je to pre nich asi veľmi 

dôležité, keďže sú ochotní dať za tie veci veľké peniaze, hoci len za maličkosť. Ako napríklad, po 

smrti Michaela Jacksona sa jeho rukavica vydražila na 330 tisíc dolárov. 

 Týmto mi je jasné, že relikvia dnes má iný význam aký mala v stredoveku. Vtedy mala 

chrániť, dávať silu. No dnes je to nejaká ozdoba, pamiatka alebo niečo, čo sa dá vystavovať (don 

Bosco na Slovensku). 

 

Zdroje: http://www.uluv.sk/product/svaty-juraj-9385/ 

 

                http://www.uluv.sk/product/krestanstvo--svatci-a-patroni-245/ 

     http://www.krstne-mena.eu/povod-krstnych-mien 

 

     http://www.uluv.sk/product/krestanstvo--svatci-a-patroni-245/ 

 

     http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_Barbora 

 http://www.krestanskyportal.sk/relikvia-dona-bosca-dnes-pricestovala-na-slovensko/ 

http://www.uluv.sk/product/svaty-juraj-9385/
http://www.uluv.sk/product/krestanstvo--svatci-a-patroni-245/
http://www.krstne-mena.eu/povod-krstnych-mien
http://www.uluv.sk/product/krestanstvo--svatci-a-patroni-245/
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_Barbora
http://www.krestanskyportal.sk/relikvia-dona-bosca-dnes-pricestovala-na-slovensko/

