
 Návod hry: 

Kartičky sa premiešajú a uložia zadnou stranou nahor. Prvý hráč obráti ľubovoľné dve karty. 

Ak nájde rovnakú dvojicu, odloží si ich nabok a môže obrátiť ďalšie dve kartičky. Ak nie sú 

rovnaké, obrátia sa naspäť a pokračuje ďalší hráč. Posledné 4 kartičky sa pred každým ťahom 

zamiešajú. Hra končí, keď sú všetky dvojice nájdené. Vyhráva hráč, ktorý našiel najviac 

dvojíc. 

Zo života svätých: 

1. Svätý Jozef (1. stor.) – ženích Panny Márie a pestún Pána Ježiša, povolaním tesár. 

Sviatok má 19. marca.  

2. Svätý Jakub Starší (1. stor. ) – starší brat apoštola Jána, jeho pozostatky sú uložené 

vo svätyni v španielskom Santiagu de Compostela, ktoré je významným pútnickým 

miestom. Sviatok má 25. júla.  

3. Svätý Ján, evanjelista (1. stor.) – najmladší z učeníkov, mladší brat apoštola Jakuba 

„Staršieho“. Je autorom knihy Zjavenie (Apokalypsa), evanjelia a troch apoštolských 

listov. Sviatok má 27. decembra. 

4. Svätý Lukáš, evanjelista (1. stor. ) – pôvodne pohan, povolaním lekár, autor jedného 

z evanjelií a Skutkov apoštolov. Sviatok má 18. októbra.  

5. Svätý Matúš, evanjelista (1. stor.) – Ježišov učeník, autor prvého evanjelia. Sviatok 

má 21. septembra.  

6. Svätý Marek, evanjelista (1. stor.) – žiak a pomocník svätého Petra, ktorý napísal 

podľa Petrovho kázania evanjelium. Sviatok má 25. apríla.  

7. Svätá Veronika (1. stor.) – podľa tradície žena, ktorá podala Ježišovi šatku, keď 

niesol kríž na Golgotu. Pripomína sa to v šiestom zastavení krížovej cesty. Sviatok má 

4. februára. 

8. Svätá Cecília (3. stor.) – panna a mučenica, je patrónkou hudobníkov a spevákov. 

Sviatok má 22. novembra. 

9. Svätý Krištof (3. stor.) – mučeník, vyobrazovaný s malým Ježišom, ktorého prenáša 

cez rieku. Patrón cestujúcich a šoférov. Sviatok má 25. júla. 

10. Svätý Mikuláš Mýrsky (3./4. stor.) – biskup, povestný pre svoju dobročinnosť. 

Sviatok má 6. decembra.  

11. Svätý Florián – (3./4. stor.) – mučeník, rímsky dôstojník, mocný ochranca pred 

ohňom alebo vodou. Patrón hasičov. Sviatok má 4. mája. 



12. Svätá Lucia (4. stor.) – panna a mučenica, je patrónkou slepých. Sviatok má 13. 

decembra.  

13. Svätý Martin z Tours (4. stor.) – biskup, pôvodne vojak, ktorý sa o svoj plášť 

rozdelil s mrznúcim žobrákom a rozhodol sa nasledovať Krista ako kňaz. Sviatok má 

11. novembra. 

14. Svätý Augustín (4./5. stor.) – biskup a cirkevný učiteľ. Autor známy najmä svojím 

dielom Vyznania. Jeho matka je svätá Monika, ktorá sa vytrvalo modlila za jeho 

obrátenie. Sviatok má 28. augusta.  

15. Svätí Cyril a Metod (9. stor.) – slovanskí vierozvestovia, spolupatróni Európy, na 

Veľkú Moravu prišli v roku 863. Sviatok majú 5. júla.  

16. Svätý Vojtech (10. stor.) – biskup, misionár a mučeník, ktorého meno nesie 

najvýznamnejší slovenský katolícky vydavateľský spolok – Spolok sv. Vojtecha 

v Trnave, založený v roku 1870. Sviatok má 23. apríla.  

17. Svätý František z Assisi (12./13. stor.) – zakladateľ rehole františkánov, patrón 

ekológov. Sviatok má 4. októbra.  

18. Svätá Klára z Assisi (13. stor.) – duchovná sestra a spolupracovníčka svätého 

Františka z Assisi, zakladateľka rehole klarisiek. Sviatok má 11. augusta. 

19. Svätý Anton Paduánsky (12./13. stor.) – kňaz, rehoľník, cirkevný učiteľ, 

pochádzajúci z Portugalska, dobrý kazateľ, učený teológ, patrón stratených vecí. 

Sviatok má 13. júna.  

20. Blahoslavená Imelda Lambertini (14. stor.) – patrónka prvoprijímajúcich detí 

z Talianska, ktorá vynikala túžbou prijať Pána Ježiša v Eucharistii, hoci ešte 

nedovŕšila predpísaný vek. Zázračným spôsobom sa Eucharistia vzniesla, aby ju 

Imelda mohla prijať. Sviatok má 13. mája.  

21. Svätá Jana (Johanka) z Arku (15. stor.) – panna, mučenica, patrónka Francúzska. 

Johanka je uctievaná ako odvážna hrdinka bojujúca za vieru, slobodu a spravodlivosť. 

Sviatok má 30. mája.  

22. Svätá Mária Gorettiová (19. stor.) – talianska mučenica, zomrela vo veku 12 rokov 

po bodnutiach nožom od vraha pri obrane svojho panenstva. Sviatok má 6. júla. 

23. Svätá Bernadeta Soubirousová (19. stor.) – vizionárka z Lúrd, neskôr rehoľníčka. 

11. februára 1858 sa jej zjavila Panna Mária v Massabielskej jaskyni pri rieke Gave. 

Sviatok má 16. apríla.  



24. Svätý Dominik Savio (19. stor.) – patril medzi chlapcov v oratóriu dona Bosca 

v talianskom Turíne. Je patrónom miništrantov, mládeže a tehotných žien. Sviatok má 

6. mája.  

25. Blahoslavená Laura Vicuňa (19. stor.) – panna, patrónka mladých z Chile. Zomrela 

ako dvanásťročná, keď ponúkla Bohu svoj život za obrátenie svojej matky. Sviatok má 

22. januára. 

26. Svätá Terézia z Lisieux (19. stor.) – panna, karmelitánka, učiteľka Cirkvi, svätica 

s ružami, autorka Dejín duše. Sviatok má 1. októbra.  

27. Svätí Ľudovít a Zélia Martinovci (19. stor.) – rodičia sv. Terézie z Lisieux. Všetkých 

ich päť dcér sa zasvätilo rehoľnému životu. Sviatok majú 12. júla.  

28. Svätý Páter Pio (19./20. stor.) – kapucín pochádzajúci z talianskej Pietrelciny, 

stigmatizovaný kňaz. Sviatok má 23. septembra. 

29. Svätá Edita Steinová (19./20. stor.) – filozofka, mučenica, patrónka Európy, 

karmelitánka, rehoľným menom Terézia Benedikta od Kríža. Sviatok má 9. augusta.  

30. Blahoslavená Zdenka Schelingová (20. stor.) – rehoľná sestra, ošetrovateľka, 

mučenica komunistického režimu z Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, 

rodáčka z Krivej na Orave, blahoslavená v roku 2003. Sviatok má 31. júla. 

31. Svätý Ján Pavol II. (20. stor.) – pápež (od roku 1978 do roku 2005), vlastným 

menom Karol Wojtyla, pôvodom z Poľska, svätorečený v roku 2014. Sviatok má 22. 

októbra.  

32. Blahoslavený Carlo Acutis (21. stor.) – študent z talianskeho Milána, ktorý spojil 

vieru s nadaním na počítače. Známa je jeho multimediálna publikácia 

o eucharistických zázrakoch. Od svojho prvého svätého prijímania sa denne 

zúčastňoval na svätej omši. Podľahol leukémii ako pätnásťročný. Sviatok má 12. 

októbra.  

 

 


