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1.
KNIHA – slovenskí biskupi vybrali z vyše 20 návrhov znak ROKA SV. CYRILA A
METODA – uprostred znaku z roztvorenej knihy vyčnieva dvojramenný kríž,
predstavujúci kresťanskú vieru, ktorú prišli naši vierozvestcovia ohlasovať a prehĺbiť.
Kniha naznačuje slovienske písmo, Sväté písmo a liturgiu v reči ľudu. Veľké písmená C a
M symbolizujú osobnosti sv. Cyrila a Metoda. Rok sv. Cyrila a Metoda trvá od 5.7.2012
do 31.12.2013.
2. DVOJKRÍŽ – symbol Slovenska.
3. KVETY – rastlinné symbolické motívy.
4. ERB – erb banskobystrického diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca.
5. KVETY – rastlinné symbolické motívy.
6. ERB – pápežský erb pápeža Františka zo Spoločnosti Ježišovej.
7.
MONŠTRANCIA – slúži na vyloženie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej,
eucharistického Krista.
8. VINIČ – rastlinný motív predstavujúci víno, vo sv. omši sa premieňa na Kristovu
oslávenú krv.
9. ŠPIRÁLOVÉ ORNAMENTY
10. SVATOPLUK – kráľ Svätopluk I. podľa legendy odovzdáva prúty jednoty svojim
synom s odkazom, ak budú žiť svorne a vzájomne si pomáhať, budú silní a nijaký
nepriateľ ich nepremôže. Tak, ako oni nemohli zlomiť tri prúty, keď boli zviazané spolu.
Ak však budú nesvorní, budú sa hádať a ríšu si podelia na kusy, nepriateľ ich poľahky
premôže.
11. SV. GORAZD – prvý slovenský arcibiskup, nástupca arcibiskupa Metoda. Bol
slovenského pôvodu a hneď po Metodovi bol najdôležitejšou osobnosťou cirkvi na
Slovensku. Venoval sa aj prekladateľskej činnosti. Je isté, že svojim dielom spolu
so solúnskymi bratmi položil základy prvej písomnej kultúry všetkých Slovanov.
12.
SV. CYRIL A METOD – slovanskí vierozvestci, ktorí prišli prehĺbiť kresťanskú
náuku a podať ju v zrozumiteľnej reči ľudu. Nevyhnutným predpokladom na to boli
preklady biblických a liturgických kníh, ale i cirkevného kánonu. Výsledkom bolo
založenie slovenskej, a tým aj celej slovanskej písomnej duchovnej i svetskej kultúry
položenej na kresťanských základoch. Okrem hlaholiky priniesli so sebou aj dvojkríž,
ktorý sa dostal do štátneho znaku.
13. SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA - patrónka Slovenska. Číslo 7 je symbolické,
Panna Mária mala vo svojom živote veľa bolestí. Zvlášť výrazné sú tieto: 1. Proroctvo
Simeona. 2. Útek do Egypta. 3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme. 4. Stretnutie sa
na krížovej ceste. 5. Ukrižovanie Ježiša. 6. Snímanie z kríža. 7. Ježišov pohreb. Panna
Mária všetky bolesti znášala s hlbokou vierou. Toto Máriino utrpenie, spojené
s vykupiteľským utrpením jej Syna, sa stalo pre mnohých kresťanov prameňom hlbšieho
chápania bolesti, nádeje a sily v životných ťažkostiach.
14. SPODNÉ RAMENO - Prvé slová úvodu Evanjelia sv. Jána v hlaholike, ktoré sv.
Konštantín – Cyril preložil do reči našich predkov z gréčtiny: Iskoni bie Slovo i slovo bie u
Boga.

15. ANJEL STRÁŽNY - ochraňuje každého človeka na pozemskej púti a pomáha mu.
Anjeli sú duchovné stvorenia neprestajne oslavujúce Boha a slúžia jeho spasiteľným
plánom, ktoré má so stvoreniami.
16. BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO - je Srdcom božskej osoby. Jeho Srdce predstavuje
celú lásku, ktorú má k nám. Práve preto sa úcta a oddanosť Najsvätejšiemu Ježišovmu
Srdcu považuje za praktické vyznanie celého kresťanstva. Úcta k Ježišovmu Srdcu je v
podstate úctou k Božej láske, ktorú má k nám Boh v Ježišovi, a súčasne je praktickým
prejavom našej lásky k Bohu a ľuďom. Pomáhajú nám v tom zmierenia a odprosenia na
1. piatky.
17.
HORNÉ RAMENO - Nápis, ktorý dal napísať Pilát na kríž ukrižovaného Ježiša
Krista v troch jazykoch – hebrejsky, latinsky a grécky
18. HOLUBICA – symbol Svätého Ducha, ktorý vychádza z Otca ako z prvotného
prameňa, a keďže ho Otec bez akéhokoľvek časového odstupu dáva Synovi, vychádza
spoločne z obidvoch. Milosťou krstu sme “v mene Otca i Syna i Ducha Svätého” (Mt
28,19) povolaní mať účasť na živote Najsvätejšej Trojice tu na zemi v temnote viery a po
smrti vo večnom svetle.
19.
BOŽIE OKO – symbol Najsvätej Trojice. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je
ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha,
aký je sám v sebe. Toto tajomstvo je teda prameňom všetkých ostatných tajomstiev viery
a svetlom, ktoré ich osvetľuje. Celé dejiny spásy sú dejinami cesty a spôsobu, akým sa
pravý a jediný Boh, Otec, Syn a Duch Svätý, zjavuje ľuďom, a keď sa odvrátia od hriechu,
zmieruje a spája ich so sebou.
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1.
ROK 2013 – pripomína 1150. výročie od príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú
Moravu, rok výroby.
2. ERB – okresného mesta Detva, ktorého bola Hriňová súčasťou do roku 1891.
3. KVETY – rastlinné symbolické motívy.
4. ZNAK – rehole bratov Františkánov a Kapucínov.
5. KVETY – rastlinné symbolické motívy.
6. KOSTOL – rímskokatolícky kostol Fatimskej Panny Márie na Raticovom vrchu.
7.
KVETY – rastlinné rastlinné motívy, SVIEČKY – symbol Krista, ktorý je svetlom
sveta.
8.
VINIČ – rastlinný motív predstavujúci víno, vo sv. omši sa premieňa na Kristovu
oslávenú krv.
9. ŠPIRÁLOVÉ ORNAMENTY
10. SV. KLIMENT – patril medzi popredných učeníkov sv. Cyrila a Metoda, bol
slovenského pôvodu a najväčšou literárnou osobnosťou spomedzi všetkých slovenských
učeníkov. Sv. Kliment bol zakladateľom slovanskej písomnosti v Bulharsku a
Macedónsku a bol ich prvým biskupom.
11. LABARUMLABARUM je víťazná bojová zástava. Je to zlatá kopija, na ktorej je priečne brvno
tvoriace tvar T, z ktorého je spustená štvorcová purpurová vlajka. Na vrchu kríža, nad
hrot kopije je pripevnený zlatý veniec, obkolesený monogramom mena Christos, zložený
z dvoch prvých písmen, z gréckeho ch – X a r – P. Pod touto zástavou cisár Konštantín
Veľký vyhral všetky boje proti cisárovi Maxentiovi. Cisár Konštantín zrovnoprávnil
kresťanstvo s ostatnými náboženstvami.
12. ZVITKY – byzantská symbolika učiteľského rádu.
13. KVET ĽALIA – symbol čistoty.
14. ANJEL STRÁŽNY - ochraňuje každého človeka na pozemskej púti a pomáha mu.
Anjeli sú duchovné stvorenia neprestajne oslavujúce Boha a slúžia jeho spasiteľným
plánom, ktoré má so stvoreniami.
15. RUŽA – symbol lásky, obety a utrpenia.
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1.
ROK VIERY – vatikánskym symbolom, a logom Roku viery je obraz lode, ktorá
predstavuje Cirkev. Stožiar plavidla je kríž Krista s napnutými plachtami, ktoré vytvárajú
monogram Krista (IHS). V pozadí je slnko zobrazujúce Eucharistiu. Logo je plné
symboliky a významu. Napomôže nám hlbšie vnímať Rok viery, ktorý trvá od 11.10.2012
do 24.11.2013.
2. ERB – mesta Hriňová.
3. KVETY – rastlinné symbolické motívy.
4. ERB – banskobystrického Kňazského seminára sv. Františka Xaverského.
5. KVETY – rastlinné symbolické motívy.
6.
ERB – pápežský erb pápeža Jána Pavla II., ktorý vyhlásil v roku 1980 sv. Cyrila a
Metoda za patrónov Európy.
7. KALICH A HOSTIA – kalich je liturgická nádoba, v ktorej sa počas premenenia víno
prepodstatňuje na oslávenú krv Kristovu a hostia na oslávené telo Krista.
8. VINIČ – rastlinný motív predstavujúci víno, vo sv. omši sa premieňa na Kristovu
oslávenú krv.
9. ŠPIRÁLOVÉ ORNAMENTY
10. BUDTE SVORNÍ – kráľ Svätopluk I. mal troch synov, ktorí sa neustále medzi sebou
škriepili, kto bude vládnuť po jeho smrti. Chcel, aby boli svorní, aby si navzájom
pomáhali, len vtedy budú silní. Heslo v jednote je sila je odkazom pre nás všetkých.
11. SV. RASTISLAV – apoštolský kráľ, ktorý požiadal byzantského cisára Michala III. o
vyslanie kresťanských učiteľov. Rastislavovi išlo o šírenie kresťanstva, školstva a
kultúry, najmä písomníctva medzi ďalšími slovanskými národmi. Chcel vytvoriť národ na
princípe evanjelizácie, katechézy, školstva a písomníctva v staroslovienskom jazyku a
vlastnej hierarchii.
12. MAČIANSKÝ KRÍŽ – kríž, ktorý odovzdal arcibiskup Metod svojmu učeníkovi a
prvému nástupcovi Gorazdovi, Svätá trojica.
13. M a KORUNA – symbol Panny Márie.
14. SPODNÉ RAMENO - prvé slová úvodu Evanjelia sv. Jána v slovenčine, ktoré sv.
Konštantín – Cyril preložil do reči našich predkov z gréčtiny:
15. ANJEL STRÁŽNY - ochraňuje každého človeka na pozemskej púti a pomáha mu.
Anjeli sú duchovné stvorenia neprestajne oslavujúce Boha a slúžia jeho spasiteľným
plánom, ktoré má so stvoreniami.
16. KNIHA, KALICH A ŠTÓLA – symbol kňazstva.
17. HORNÉ RAMENO - nápis, ktorý dal napísať Pilát na kríž ukrižovaného Ježiša Krista
v slovenskom preklade.
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1. ROK 863 – pripomína rok príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu,
2. ERB – mesta Krupina. Drevo na kríž pochádza práve z tohto mesta. Obidve mestá
spájajú výnimočné vzťahy spolupráce.
3. KVETY – rastlinné symbolické motívy.
4. ERB – Rímskokatolíckeho farského úradu v Hriňovej.
5. KVETY – rastlinné symbolické motívy.
6. KOSTOL – rímskokatolícky kostol sv. apoštolov Petra a Pavla v Hriňovej.
7. KVETY – rastlinné symbolické motívy, SVIEČKY – symbol Krista, ktorý je svetlom
sveta.
8.
VINIČ – rastlinný motív predstavujúci víno, vo sv. omši sa premieňa na Kristovu
oslávenú krv.
9. ŠPIRÁLOVÉ ORNAMENTY
10. SV. NAUM – patril medzi najznámejších cyrilo – metodských učeníkov. Bol
staroslovenského pôvodu a mal hodnosť učiteľa. Bol uctievaný ako divotvorca a
uzdravovateľ. Spolu so sv. Klimentom zohrali rovnakú úlohu ako sv. Cyril a Metod na
Veľkej Morave u južných Slovanov v Bulharsku a Macedónsku.
11. SOLÁRNA ROZETA – vysvetľuje symbol nekonečného svetla a nekonečného
života. V cirkevnej symbolike červená ruža spodobuje krv Krista, biela ruža
nepoškvrnenosť Panny Márie. Stáročia sa ruža pokladá za symbol lásky. Kruh je
univerzálny symbol totálnosti, celistvosti, Boha a dobra. Vnútro kruhu symbolizuje
posvätný priestor, nekonečno, bez začiatku a konca.
12. KNIHA – Evanjeliár byzantská symbolika biskupa.
13. KVET ĽALIA – symbol čistoty.
14. ANJEL STRÁŽNY - ochraňuje každého človeka na pozemskej púti a pomáha mu.
Anjeli sú duchovné stvorenia neprestajne oslavujúce Boha a slúžia jeho spasiteľným
plánom, ktoré má so stvoreniami.
15. RUŽA – symbol lásky, obety a utrpenia.
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