
Света браћа Кирило и Методије 

 

Драга децо, помаже Бог! 

Замолила бих вас, као што смо и до сада чинили, да на почетку 

читања веронауке изговорите молитву „Оче наш“.  

Тема за овај час су нам света браћа Кирило и Методије.  

• Рођени су у Солуну, почетком 9. века, од знаменитих 

родитеља Лава  и Марије, која је била словенског порекла. 

Старији брат Методије провео је као официр десет година 

међу Словенима, а затим се замонашио на планини Олимп, где 

му се ускоро придружио и брат Кирил. 

• Желећи да прошире реч Божију међу словенским народима, 

они састављају азбуку звану глагољица (од речи „глаголати“ 

што значи говорити) од 38 слова и почињу преводити 

светописамске и богослужбене књиге са грчког на први 

књижевни језик који су створили - старословенски. На позив 

кнеза Растислава одлазе у Моравску, где су раширили и 

утврдили веру, а књиге умножили и дали свештеницима да 

уче омладину.    

• Проблем у то доба представљала је чињеница да се сматрало 

да се богослужења могу вршити само на три језика латинском, 

грчком и јеврејском. Колики је значај свете браће говоре и 

речи самог светог Кирила: „Пошто се хришћанство заснива на 

једнакости свих људи и народа, онда и њихови језици треба да 

буду једнаки у богослужењу. Проповедати хришћанство 

страним језиком који народ не разуме исто је што и говорити 

у ветар.“ 

• Дело свете браће наставили су њихови ученици Климент, 

Горазд, Наум, Сава и Ангеларије који су названи 

Петочисленици и који су на основу глагољице саставили (по 

светом Кирилу) ћирилицу која је до 12. века потпуно 

потиснула глагољицу из наших крајева. 

• Свети Кирило се упокојио у Риму 869. године, док је свети 

Методије наставио њихово дело и упокојио се 885. године. 

Њихов празник слави се увек 24. маја.   

 



Задатак: у својим школским свескама за веронауку извуците из 

свега што сам вам написала оно што сматрате најважнијим. Сва 

питања и недоумице слободно ми проследите на Гугл учионици.  

Молитва „Богородице Дјево“. 

Будите ми здраво! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица. 

 

 


