
KATOLÍCKE NOVINY 15. 11. 2020 TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

22 / DEŤOM

■ Pripravila: MARTINA JOKELOVÁ-ŤUCHOVÁ
■ Ilustrácie: ĽUBA SUCHALOVÁDETOM@KATOLICKENOVINY.SKa

 OSLAVUJEME SO SPOLKOM SVÄTÉHO VOJTECHA

Ahoj, kamaráti!

 (9.)

Dnes nás čaká posledná cesta s biskupom Vojtechom, 
patrónom Spolku svätého Vojtecha. Pred týždňom 
sme sa s ním plavili po poľskej rieke Visle, kde vďaka 
Vojtechovmu misijnému pôsobeniu veľa pohanov prijalo 
Ježiša za svojho Spasiteľa. Vojtech má 41 rokov a svoju 
pozemskú púť končí ako mučeník viery v Ježiša Krista, 
ktorá ho niesla celým jeho životom. Vojtechov príklad 
môže nadnášať aj naše kroky viery, aby sa nám na jeho 
orodovanie kráčalo k Bohu ľahšie aj cez prekážky.

Stoj, kresťanský kňaz! Urazil 

si našich bohov! Potrestáme ťa 

smrťou!

Vojtech zomiera mučeníckou smrťou pri dnešnom 
meste Kaliningrad 27. apríla 997. Jeho mŕtve telo 
vykúpil poľský knieža Boleslav Chrabrý za rovnakú 
váhu zlata – tak veľmi si ho ctil. A v Hnezdne mu 
vystrojil slávnostný pohreb. 

Vojtech, vď
aka za tvo

ju službu 

našim dušiam. Oroduj za ná
s v nebi.

Vojtech patrí spolu s Benediktom, Cyrilom  
a Metodom k zakladateľom kresťanskej kultúry 

V roku 997 Vojtecha na misijnej ceste po Poľ-
sku stále sprevádzal brat Radim. Smerovali na 

pobrežie Fínskeho zálivu medzi pruské pohanské kmene. 
Nachádzal sa tam i háj posvätný pre pohanov. Obyčajní 
ľudia mali doň zakázaný vstup, ale to Vojtech netušil. 

Boh, ktorého poznám ja, je milosrdný 
a ľúbi vás. On sám zomrel za našu 
spásu, aby sme mali my večný život!

Onedlho ho v Poľsku aj na 
území Maďarska a Slovenska 
uctievali ako svätého. Napokon, 
hoci po smrti, ho prijali aj Česi: 
v roku 1039 knieža Břetislav 
previezol ostatky svätca späť 
do vlasti. Vojtech sa stal spolu 
so svätým Václavom hlavným 

patrónom Čiech.

v strednej Európe. O zveľaďo-
vanie kresťanskej kultúry sa 
usiluje aj Spolok svätého  
Vojtecha. Už 150 rokov! 

Už viete, prečo si zakladateľ 
spolku Andrej Radlinský 

vybral práve tohto  
patróna ☺?

Svätý Vojtech, oroduj za nás. Vyprosuj nám u nebeského Otca vieru, múdrosť a požehnanie pre pracovníkov 
i členov Spolku svätého Vojtecha.


