
hudba 

Terezka:  Ahojte, kamaráti!!! 

Dárius: Dnes sa vám z rozhlasového štúdia hlásia  šiestaci. 

hudba 

Emka: Určite sa už všetci tešíte na niekoľko dní prázdnin, ktoré sú pred nami. 

Milan:  Cestári lamentujú nad zasneženými cestami, ale my vieme, že sneh je 
priateľom všetkých detí.  

Aďka: Možno ste si už postavili prvých snehuliakov, alebo si aspoň robíte 
plány na zimné dni.  

Tomáš: Pred nami sú dni oddychu a  dni rodinných stretnutí. 

Samo: Začiatkom novembra si na Slovensku pripomíname  sviatok  mučeníkov 
cirkvi, ktorých mená nepoznáme ... 

Nikolka:  ....a ešte pamiatku všetkých, ktorí opustili túto pozemskú púť 
a prekročili  tajomnú hranicu  života a smrti. 

hudba 

Terezka: Pripomíname si našich blízkych, ktorí s nami  sedeli pri jednom stole. 

Dárius: Ktorí  sa  s nami smiali i trápili.  

Emka: Ktorí  vedeli o našich problémoch i radostiach. 

Milan:  Pripomíname si tých, ktorí nám venovali svoju lásku, pozornosť, 
starostlivosť. 

Aďka: Určite so svojimi rodičmi budete stáť pri hroboch a... 

Tomáš: ... dávať na ne kvety či vence, ...  

Nikolka:  ... zapaľovať sviečky, ticho spomínať a  

Samo: ...odriekať modlitby.             hudba 

Terezka: Korene sviatku Všetkých svätých siahajú do 4. storočia.  

Dárius: Vo Východnej cirkvi sa totiž už vtedy slávila spomienka na všetkých 
tých, ktorí položili svoj život pre vieru.  

Emka: V Západnej Cirkvi sa datuje vznik spomienky na všetkých svätých  až  
na začiatok 7. storočia.  

Milan:  V roku 608  pápež Bonifác IV. nariadil, aby z Panteónu  - rímskeho 
chrámu  - vyhádzali všetky pohanské modly a premenili ho na kresťanský 
chrám.  



Aďka: Deň pred  posviackou doviezli na osemnástich  vyzdobených vozoch do 
tohto chrámu množstvo relikvií  čiže ostatkov  svätých mučeníkov a uložili ich 
do skriniek, ktoré tam boli na tento účel pripravené.  

Tomáš: Pápež zasvätil tento chrám  Preblahoslavenej Panne Márii a všetkým 
svätým mučeníkom. Zároveň nariadil, aby sa vo výročný deň tejto posviacky 
konala slávnosť všetkých svätých. 

Nikolka:  Neskorší pápež Gregor III. v roku 731 vystaval v chráme sv. Petra 
kaplnku ku cti všetkých svätých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých.  

Samo: Spolu s biskupmi nariadil, aby sa slávnosť uctievania všetkých svätých v 
Ríme slávila  nie 13. mája, ale 1. novembra.  

Terezka: Veriaci si tak začali pripomínať aj tých  svätých, ktorí počas roka 
nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava tak pripadla na 1. november.  

Dárius: O sto rokov neskôr (roku 844) pápež Gregor IV. vyhlásil  slávenie tohto 
kedysi pohanského sviatku Samhain, čo znamenalo koniec leta, na sviatok, ktorý 
bude v kresťanskej cirkvi  patriť všetkým dušiam. Odvtedy sa každoročne slávi 
po celom svete. 

Emka: Neskôr, v roku 998 opát Odilo v benediktínskom kláštore Cluny  vo 
Francúzsku zaviedol tradíciu 1. novembra večer vyzváňať a spievať žalmy za 
mŕtvych a na druhý deň slúžiť veľkú zádušnú omšu.  

Milan:  Na znak nesmrteľnosti duší a Božieho milosrdenstva sa na cintorínoch 
zapaľujú sviečky. 
                                                                                                                hudba 

Aďka: Milí naši  poslucháči,  
Tomáš: naša trochu vážna relácia sa chýli ku koncu.  
 
Nikolka:  Dúfame, že naše informácie z histórie nadchádzajúcich sviatkov vás 
zaujali. 
 
Samo: Veríme, že si dôstojne spomeniete na svojich zosnulých blízkych na 
cintorínoch, ale aj na verejných miestach, ... 
 
Terezka: ...akým je aj pomník obetiam prvej a druhej svetovej vojny oproti 
našej cerkvi. 
 
Dárius: Že si tiež oddýchnete od školských povinností. 
 
Emka: Že si nájdete čas na hry, zábavu, dobré knižky a koníčky. 
 
Milan:  Od mikrofónu zo školského rozhlasu sa s vami lúčia: ................ 
 
 


