
Zvláštny sen 
 
     Volám sa Tatianka a som žiačkou štvrtej triedy. Práve teraz sa v škole učíme 
o svätom Cyrilovi a Metodovi. Veľmi ma to zaujalo a tak,  keď som  prišla zo školy 
domov, spýtala som sa svojej mamičky, či mi nevie o nich niečo porozprávať. Dohodli 
sme sa, že večer mi o nich niečo povie.  
     Keď som sa umyla a ľahla si do postieľky, sadla si ku mne  a porozprávala mi 
veľmi pútavý príbeh o týchto dvoch svätcoch. Celú dobu som počúvala so zatajeným 
dychom. Keď mamina dorozprávala, ešte dlhú dobu som nevedela zaspať. Keď sa mi 
to konečne podarilo, sníval sa mi zvláštny sen. Videla som sa v čudných šatách, ktoré 
mi určite predtým neviseli v skrini . Aj dom vyzeral ináč. Výhľad som mala na 
Nitriansky hrad. Zrazu som zistila, že som obyvateľkou Veľkej  Moravy. Vtedy na 
Veľkej Morave  vládol knieža Rastislav, ktorý požiadal Byzantského panovníka 
Michala, aby mu poslal na jeho územie  misionárov. Boli to Metod a Konštantín, 
ktorý hovorili slovanskou rečou. Konštantín a Metod opustili svoju rodnú zem, aby 
prišli na Veľkú Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. Konštantín mi povedal, že 
ešte predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo. No a potom 
mňa aj všetkých ostatných ľudí, čo tam boli, učili písať hlaholikou. V tom čase sa  pri 
bohoslužbách  používali len tri jazyky: gréčtina, hebrejčina a latinčina a oni chceli, 
aby mohli slúžiť omše v reči ľudu. Tak som sa s  Cyrilom a Metodom vybrala do 
Ríma, aby získali povolenie slúžiť omše v Staroslovienskom jazyku. Ja som sa jednej 
bohoslužby v Staroslovienskom jazyku zúčastnila. Konštantín hovoril, že sa už na 
územie Veľkej Moravy nikdy nevráti. V Ríme ochorel, vstúpil do kláštora, prijal meno 
Cyril a zakrátko nato tam zomrel. Ja s  Metodom sme sa však vtedy tiež na Veľkú 
Moravu nedostali. Medzi Rastislavom a Nemcami sa totiž rozpútala vojna. Nakoniec 
nám pomohol až pápež, aby sme sa tam dostali. Metod sa stal biskupom. Posťažoval 
sa mi, že ho v Ríme obvinili z toho, že neoprávnene používa slovanský jazyk  pri 
bohoslužbách a preto sa tam musel vybrať.  Pápež sa presvedčil, že má pred sebou 
veľkého a svätého apoštola. Svätoplukovi napísal list, v ktorom písal pekne o 
Slovanoch a Metodovi. Uznáva a potvrdzuje ho za moravského arcibiskupa. Na 
pozvanie byzantského cisára sme sa s Metodom vybrali do jeho vlasti. Tam nás 
prijali s veľkou radosťou a poctou. Povedal mi, že mu už ubúda síl. Chcel ešte 
dokončiť preklad Sv. písma do staroslovienčiny. Pomohli mu pri tom dvaja z jeho 
žiakov.  Nakoniec zomrel vo veku sedemdesiat rokov.   
     Náhle som sa  zobudila a pozrela sa do kalendára. Zistila som, že dnes je nedeľa 
a tak som sa rozhodla, že pôjdem do kostola na svätú omšu. Tam som sa dozvedela, 
že dnes majú naši vierozvestci sviatok. 
Pápež Ján Pavol II. vyhlásil solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov 
Európy. Tento sviatok sa u nás slávi 5. júla. 
 

Tatiana Csontosová, 10 rokov 


