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Nikola Majerčáková: O stratenej ovci, I. miesto v II. Kat. celoslovenského kola výtvarnej súťaže 

 
Blúdila ovečka, blúdila lesom, pastier ju zavolal láskavým hlasom:  
ovečka malá, vráť sa späť, vráť, ja som tvoj pastier, budem ťa pásť. 
 
Po pastvách voňavých, potôčkoch čistých, po lúkach zelených, po cestách istých,  
vedie ju Pán Ježiš, ten dobrý pastier, ktorý svoj život dal, aby ju našiel. 

   Pieseň Ovečka z MG kazety Malý Dávid,1993 
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Úvodník 
 

Každý začiatok je spojený s očakávaniami, nádejami 
a plánmi do budúcnosti. Začiatok nového školského 
roka vzbudzuje v žiakoch, rodičoch a učiteľoch skú-
mavé otázky, čo prinesie desaťmesačná práca vo vý-
chove a vzdávaní. 
Z pohľadu legislatívy sa v novom školskom roku začí-
na uplatňovať Zmluva medzi Slovenskou republikou 
a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní. 
Týmto sa právne a organizačne uskutočňuje základné 
právo žiakov „osvojovať si náboženstvo, ku ktorému 
patria. Nemožno nerešpektovať toto ich právo hlbšie 
poznať  Krista a spáso- nosnú zvesť, ktorú priniesol 
v jej úplnosti“ (VDK 74). Sme vďační všetkým, ktorí 
sa o to v našej spoločnosti pričinili. Avšak nám, ktorí 
sme v kateche- tickej službe Cirkvi, je potrebné si 
uvedomiť, že situáciu viery a života žiakov, ktorí cho-
dia na školské vyučovanie náboženstva, charakterizujú 
neustále zmeny. 
Aby školské vyučovanie náboženstva mohlo spĺňať 
svoje ciele, očakávania žiakov, rodičov, Cirkvi 
a verejnosti, je nám potrebné v každodennom výchov-
no-vzdelávacom dialógu so žiakmi brať do úvahy 
dvojakú skutočnosť: prirodzenú i nadpriro- dzenú. 
Naši otcovia biskupi na mesiac september vyzývajú 
celé katolícke spoločenstvo v našej vlasti modliť sa za 
žiakov, aby si za vzor brali Pána Ježiša, ktorý rástol 
v milosti a obľube pred Bohom i pred ľuďmi. Cieľom 
školského vyučovania náboženstva a celej nábožen-
skej výchovy je vychovať zrelého človeka, ktorý do-
káže lepšie pochopiť kresťanské posolstvo vo vzťahu 
k základným existenčným problémom, hľadaniu 
zmyslu ľudského života a k hlavným základným prob-
lémom, s ktorými sa ľudstvo dnes stretáva (porov. 
VDK 75). Ak majú mladí ľudia tieto záležitosti zvlád-
nuť, potrebujú, podľa slov Svätého Otca, rásť vo svät-
cov nového tisícročia, ktorí budú apoštolmi evanjelia 
a tvorcami nového ľudstva. Na túto úlohu sa majú 
mladí pripravovať v škole viery a života. 
Školské vyučovanie náboženstva a farská katechéza 
pomáha žiakom a mladým ľuďom poznávať evanje-
lium, osvojovať si ho pozorným štúdiom a prijímaním 
Pánovho slova, učenia Cirkvi. Toto poznávanie im 
pomáha prijímať kresťanské posolstvo v celej hĺbke 

a šírke. Mladí ľudia sa na hodinách náboženstva 
a farskej katechézy učia hľadať zmysel vlastnej exis-
tencie a ľudstva. Rastú takto v pravde pred Bohom 
a ľuďmi. Žiaci sa účasťou na katechéze formujú 
v ľudí, ktorí ako aktívni členovia Cirkvi a spoločnosti 
majú za úlohu uplatňovať zásady kresťanského posol-
stva v osobnom živote a vo vzťahu k iným stávať sa 
tvorcami pokoja a civilizácie lásky. Je na nás kateché-
toch, aby sme mladých ľudí svojou výchovnou prácou 
a osobným svedectvom presvedčili, že stojí zato dnes 
sa zasadzovať za pravé ľudské hodnoty, že dnešný 
svet sa dá vybudovať na sile lásky a odpustenia, na 
sile morálnych hodnôt, ktoré pozdvihujú, a nie degra-
dujú samotného človeka a jeho dôstojnosť. Morálny 
a duchovný zápas o svätosť mladých ľudí dnes prebie-
ha vo výchovnom dialógu katechétu s mladými o tom, 
čo dvíha ich morálny, duchovný profil a rast. Naozaj 
rásť pred Bohom a pred ľuďmi znamená, podľa slov 
Jána Pavla II. K mladým v Jubileu, byť kontemplatív-
ny a milujúci v modlitbe. Dnešná katechéza v škole, 
v rodine a vo farnosti má mladým ukázať cestu 
k tomuto rozmeru života viery, ktorý tkvie 
v kontemplovaní tajomstva Božieho života vlievajúce-
ho sa do ľudskej duše a vo formovaní sa v duchovnú 
nádobu Božej milosti, z ktorej môžu aj iní čerpať svä-
tosť samého Boha. Kiežby hodiny náboženstva 
a farskej katechézy boli pre mladých ľudí inšpiráciou 
stať sa svätcami nového veku, ktorí dokážu sami prijať 
a iným ponúknuť prameň Božieho života. Je na nás 
katechétoch, aby sme im toto umožnil v novom škol-
skom a katechetickom roku, aby si žiaci obľúbili tento 
výchovno-vzdelávací dialóg viery a radi navštevovali 
vyučovanie náboženstva v škole, či hodiny farskej 
katechézy. 
Vám a všetkým mladým, ktorí prijali pozvanie do 
školy viery a života na hodinách náboženstva 
a katehcézy, vyprosujeme od Pána hojnosť Božích 
milostí a prajeme do nového školského 
a katechetického roka duchovný zápal, pedagogické 
umenie, vzájomnú empatiu a lásku k duchovnej práci 
pre Božie kráľovstvo. 
 

Vaši kolegovia z DKS 
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Info 
 
PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY 
(vybrané časti) 
1.1. Organizácia školského roka 
Vyučovanie: V súlade s vyhláškou MŠMŠ SR č. 
122/1992 Zb. o organizácii školského roka 
v základných a stredných školách sa určuje obdo-
bie školského vyučovania a školských prázdnin. 
Prvý polrok sa začína 1. septembra 2004, vyučova-
nie sa začína 2. septembra 2004 (štvrtok) a končí sa 
31. januára 2005 (pondelok). Druhý polrok sa za-
čína 1. februára 2005, vyučovanie sa začína 2. feb-
ruára 2005 (streda) a končí sa 30. júna 2005 (štvr-
tok). Prázdniny: Jesenné prázdniny sa začínajú 28. 
októbra 2004 (štvrtok) a končia sa 29. októbra 
2004. Vyučovanie sa začína 2. novembra 2004 
(utorok).Vianočné prázdniny sa začínajú 23. de-
cembra 2004 (štvrtok) a končia sa 31. decembra 
2004. Vyučovanie sa začína 3. januára 2005 (pon-
delok). Polročné prázdniny sú 1. februára 2005 
(utorok). Jarné prázdniny sú v jednotlivých krajoch 
nasledovne: 14.2. – 18.2.2005: Banskobystrický 
kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj. 21.2. – 
25.2.2005: Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Tr-
navský kraj. 28.2. – 4.3.2005: Prešovský kraj, Ko-
šický kraj. Veľkonočné prázdniny sa začínajú 24. 
marca 2005 (štvrtok) a končia sa 29. marca 2005 
(utorok). Vyučovanie sa začína 30. marca 2005 
(streda). Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2005 
a končia sa 31. augusta 2005. 
 
1.2. Všeobecné záväzné právne predpisy 

a koncepčné materiály 
Od vydania posledných POP pre školy a školské 
zariadenia vstúpili na školský rok 2003/2004 vstú-
pili do platnosti nasledovné zákony, nariadenia 
vlády, metodické pokyny a usmernenia platné pre 
základné a stredné školy: - Usmernenie MŠ SR č. 
440/2003-4 zo dňa 30.4.2003 k spolupráci základ-
ných škôl, stredných škôl a školských zariadení 
s cirkvami a náboženskými spoločnosťami 
a k realizácii aktivít súvisiacich s výchovou 
k manželstvu a rodičovstvu. 
 
1.3. Celoslovenské súťaže, projekty a programy 
1. MŠ SR v školskom roku 2004/2005 podporuje 

súťaže žiakov základných škôl a stredných 
škôl, ktoré sa budú konať v súlade 
s organizačnými poriadkami zaregistrovanými 

na MŠ SR. Zoznam súťaží je uvedený v prílohe 
č. 1 POP. 

2. Predmetové olympiády, súťaže v odborných 
vedomostiach a zručnostiach, školské športové 
súťaže žiakov základných a stredných škôl po-
važovať za integrálnu súčasť výchovno-
vzdelávacieho procesu. V tejto súvislosti sa 
odporúča riaditeľom škôl hmotne zainteresovať 
učiteľov, ktorí sa podieľajú na organizovaní 
a riadení uvedených aktivít a príprave žiakov 
na tieto súťaže.  

3. Riaditeľom škôl sa odporúča podporovať zapá-
janie svojich žiakov do súťaží a uvoľňovať ich 
na tie, ktoré majú MŠ SR schválené organizač-
né poriadky. 

 
1.5.Informácie k výchovno-vzdelávacím aktivi-
tám škôl a školských zariadení 
40. Školy a školské zariadenia si môžu prostredníc-
tvom MPC alebo priamo vo VÚDPP objednať 
vzdelávacie prednášky psychológov na tému práce 
s deťmi minoritných skupín (deti s postihnutím, 
nadané deti, príslušníci rómskeho etnika, sociálne 
znevýhodnené deti). 
 
2. Školy a školské zariadenia 
2.1. Všeobecné pokyny 
2. Predmet náboženská výchova sa na školách 
s výnimkou cirkevných neklasifikuje, na vysved-
čení a v príslušných dokumentoch sa uvedie „ab-
solvoval(a)“. 
3. Riaditelia cirkevných škôl po prerokovaní 
s pedagogickou radou môžu rozhodnúť 
o klasifikovaní predmetu náboženstvo. 
4. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie 
predmetu etická výchova a náboženská výchova 
na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na zá-
klade písomného oznámenia zákonného zástupcu 
žiaka do 15 rokov. Počty žiakov v jednotlivých 
ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15.6. 
zriaďovateľovi školy. 
5. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu 
náboženská výchova alebo etická výchova možno 
spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka 
a vytvárať skupiny nie väčšie ako 23 žiakov. Ak 
by mal počet žiakov v jednej skupine na vyučova-
nie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy 
klesnúť pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov 
z rôznych ročníkov. 
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2.2. Základné školy 
2.2.1. Všeobecné pokyny 
4. Základným školám sa odporúča: 
- implementovať prvky environmentálnej výchovy 
(učebné osnovy environmentálnej výchovy pre ZŠ 
a SŠ) do časovo-tematických plánov všetkých vyu-
čovacích predmetov. 
- informovať rodičov žiakov o možnosti slovného 
hodnotenia žiakov vo všetkých vyučovacích pred-
metoch v 2.-4. ročníku ZŠ a o možnosti slovného 
hodnotenia výchovných predmetov v 5.-9. ročníku 
ZŠ. 
6. Pri zápise žiakov do prvého ročníka zistiť aj 
počty žiakov prihlásených na náboženskú výchovu 
pre nasledujúci školský rok, ktoré riaditeľ školy 
nahlási najneskôr do 15.6. zriaďovateľovi školy. 
9. V cirkevných ZŠ, ktorých zriaďovateľom je sub-
jekt katolíckej cirkvi, sa vyučuje podľa súboru u-
čebných plánov pre 1.-9. ročník katolíckych ZŠ 
odsúhlasených MŠ SR pod č. 398/2001-45 zo dňa 
24.8.2001 s platnosťou do 1.9.2001. 
2.2.2. Prvý stupeň ZŠ 
6. Na I. stupni ZŠ začínajúc prvým ročníkom 
v školskom roku 2004-2005 na základe záujmu 
zákonných zástupcov vyučovať ako povinne voli-
teľný predmet etickú výchovu v alternácii 
s náboženskou výchovou. 
2.2.3. Druhý stupeň ZŠ 
4. V 5.-9. ročníku vyučovať etickú výchovu ako 
povinný predmet v alternatíve s náboženskou vý-
chovou v rozsahu 1 hodiny týždenne. Počas škol-
ského roka nemôže žiak prechádzať z povinného 
predmetu etická výchova na predmet náboženská 
výchova a opačne. Žiaci, ktorí navštevujú povinný 
predmet náboženská výchova si môžu etickú vý-
chovu vybrať ako nepovinný predmet a opačne. 

 
2.3. Stredné školy 
2.3.1. Všeobecné pokyny 
3. Vyučovanie povinných predmetov etická výcho-
va alebo náboženská výchova v 1. a 2. ročníku 
stredných škôl a v 1. -6. ročníku osemročného štú-
dia v gymnáziách zabezpečiť podľa písomného 
rozhodnutia zákonných zástupcov žiakov. Žiaci 
navštevujúci povinný predmet etická výchova sa 
môžu prihlásiť na vyučovanie nepovinného pred-
metu náboženská výchova a naopak. V súvislosti 
s právami dieťaťa podľa Dohovoru o právach die-
ťaťa, oprávnenie rodičov alebo zákonných zástup-
cov rozhodovať o náboženskej výchove dieťaťa 
končí dovŕšením pätnásteho roku života, kedy je 

dieťaťu priznané právo o tejto otázke rozhodovať 
samostatne. 
 
2.5. Školské zariadenia 
2.5.1. Výchovno-vzdelávacie zariadenia 
2.5.1.3. Školské kluby detí 
1. Školské kluby detí využívajú vzdelávacie pou-
kazy ako bonusový systém finančnej podpory 
v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní 
základných škôl, stredných škôl a školských zaria-
dení. 
2.5.1.4. Centrá voľného času a školské strediská 
záujmovej činnosti 
10. Centrá voľného času a školské strediská záuj-
movej činnosti využívajú vzdelávacie poukazy ako 
bonusový systém finančnej podpory. 
 
3. Materiálno-technické zabezpečenie škôl 
a školských zariadení 
3.1. Učebnice a učebné pomôcky 
1. Nákup učebníc pre ZŠ a SŠ na školský rok 
2004/2005 vychádza z požiadaviek škôl na učebni-
ce v objednávacom konaní z konca r. 2003. Fi-
nančné možnosti nákupu sú limitované. Požiadav-
ku škôl pokrývajú len na 63%. Zoznam titulov za-
radených do edičného plánu učebníc na rok 2004 je 
rozdelený do dvoch kategórií A a B. Kategória 
A obsahuje učebnice, ktoré sa vošli do limitu fi-
nančných prostriedkov vyčlenených na nákup u-
čebníc pre ZŠ a SŠ. Kategória B sú učebnice, ktoré 
sa nevošli do limitu a MŠ SR ich bude realizovať 
v prípade, že niektorá z učebníc v kategórii 
A nevyjde. Pracovné zošity si hradia žiaci. 
5. Ďalšie vzdelávanie pedagógov 
9. MPC v Prešove v zmysle uznesenia vlády SR č. 
278/2003 rozvíja činnosť Rómskeho vzdelávacie-
ho, informačného, dokumentačného, poradenského 
a konzultačného centra, ktoré poskytuje odborno-
metodickú pomoc školám a školským zariadeniam 
s vysokým zastúpením rómskych detí a žiakov 
s celoslovenskou pôsobnosťou. 

 
V zozname súťaží žiakov ZŠ a SŠ sa uvádzajú na-
sledovné: 
B.2. Celoštátne športové súťaže v špeciálnom škol-
stve a v cirkevných základných školách 
- O pohár Kresťanskej športovej únie: súťaž je ur-
čená žiakom cirkevných základných škôl 
C. Ostatné súťaže zamerané na umenie, literatúru, 
hudbu a pod. 
- Biblická olympiáda: súťaž je určená žiakom ZŠ 
a SŠ 
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- Slovom o tvojej láske:  pre žiakov cirkevných ZŠ - Prehliadka umeleckých zručností: pre žiakov cir-
kevných ZŠ 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
Tretí ročník Celoslovenskej biblickej olympiády 
vyvrcholil 17.-18. júna 2004 v Prešove stretnutím 
ôsmich víťazných družstiev z jednotlivých diecéz. 
V súťažných kolách ich čakal napríklad test, práca 
so Svätým písmom, tajnička, scénka. Ich prácu 
hodnotila komisia na čele s ThDr. Antonom Tyro-
lom.  
Víťazi vedomostnej súťaže v I. kategórii:  
1. miesto: ZŠ Havaj (Prešovská eparchia)  
2. miesto: Gymnázium sv. T. Akvinského 
v Košiciach (Košická arcidiecéza)  
3. miesto: ZŠ O. Cabana v Komjaticiach (Brati-
slavsko-Trnavská arcidiecéza. Naše družstvo 
z Gymnázia sv. F. Assiského z Levoče sa umiestni-
lo na 4. mieste. 
II. kategória:  
1. miesto: Gymnázium A. Bernoláka v Senci (Bra-
tislavsko-Trnavská arcidiecéza)  
2. miesto: Gymnázium sv. F. Assiského v Žiline 
(Nitrianska diecéza)  
3. miesto: Gymnázium v Medzilaborciach (Prešov-
ská eparchia). Naše družstvo z Gymnázia P. O. 

Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa umiestnilo na 7. 
mieste. 
Paralelne s vedomostnou súťažou bola vyhodnote-
ná aj výtvarná súťaž s názvom Biblia v detskej 
fantázii. Víťazi výtvarnej súťaže v I. kategórii: 
Kristína Rovdičová z CZŠ Š. Mnoheľa v Poprade, 
II. kategória: Nikola Majerčáková z CZŠ Š. Mno-
heľa v Poprade, III. Kategória: Antónia Milčáková 
zo ZŠ v Kamenici n/Cirochou, IV. Kategória: Ildi-
kó Budová z CZŠ v Nových Zámkoch. V. kategó-
ria – práce víťazov diecézneho kola žiakov ZSUŠ 
v Kežmarku boli vylúčené zo súťaže z dôvodu ne-
dodržania veľkosti formátu. 
Súťažiacich prišli povzbudiť aj biskupi Ján Babjak 
z Prešovskej eparchie, Rudolf Baláž 
z Banskobystrickej diecézy a Stanislav Stolárik 
z Košickej arcidiecézy. Ministerstvo školstva, kto-
ré prevzalo spolu s Konferenciou biskupov Sloven-
ska nad súťažou záštitu, zastupovala Mária Pará-
ková. 

 
 

 
 

 
 

UČEBNÉ PLÁNY 
Predstavujú súbor v súčasnosti platných učebných 
plánov pre 1.-9. ročník základných škôl, ktoré 
schválilo MŠ SR 14.5.2003 č. 520/2003-41 
s platnosťou od 1. septembra  2003.  
a/ Triedu, ktorá má aspoň 24 žiakov, možno na 
jednej vyučovacej hodine v týždni v 1. a 2. roč-
níku deliť na dve skupiny bez ohľadu na týž-
denný počet vyučovacích hodín. Triedu, ktorá 
má aspoň 24 žiakov, možno na jednej vyučova-
cej hodine v týždni v 5. až 9. ročníku deliť na 
dve skupiny v predmete, v ktorom je menej ako 
5  hodín v týždni.  

f/ Jeden z predmetov je povinne voliteľný. Žiak si 
vyberie jeden z vyučovacích predmetov 
a navštevuje ho bez zmeny počas celého školského 
roka. Na vyučovanie náboženskej alebo etickej 
výchovy možno spájať žiakov rôznych tried toho 
istého ročníka a vytvárať skupiny nie väčšie ako 23 
žiakov. Ak by mal počet žiakov v jednej skupine 
na vyučovanie náboženskej alebo etickej výchovy 
klesnúť pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov 
z rôznych ročníkov. 
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Profil 
 
ALBERT SCHWEITZER 

Uznávaný filozof, teológ, 
kazateľ, profesor, umelec, 
spisovateľ, hudobník, lekár. 
Narodil sa v r. 1875 v rodine 
evanjelického farára 
v Hornom Alsasku. Po úspeš-
nom zložení štátnej  skúšky 
z teológie a filozofie sa stal 
vikárom v chráme sv. 
Mikuláša v Štrasburgu 

a študoval naďalej hudbu v Paríži. Pred 1. svetovou 
vojnou bol pokladaný za najlepšieho znalca 
a interpreta diela J.S.Bacha. No venoval sa 
i teológii. Láska, ktorá nie je ochotná obetovať sa, 
pomáhať a slúžiť, to boli podľa Schweitzera iba 
prázdne reči. On žiadal činy. Z čítania 
a rozprávania misionárov sa dozvedel o utrpení 
domorodcov v pralese. Zdalo sa mu nepochopiteľ-
né, že Európania sa tak málo starajú o veľkú hu-
manitnú úlohu, ktorou sú poverení. Pripadalo mu 
to ako v podobenstve o boháčovi a Lazarovi. „My 
sme tí boháči, pretože pokrok v lekárstve nám dáva 
mnoho prostriedkov proti bolestiam a chorobám. 
Ďaleko v chudobnej Afrike žije biedny Lazar, kto-
rý trpí tak isto ako my, pretože nemá prostriedky, 
aby im čelil.“ Tieto myšlienky ho priviedli k tomu, 
že ako tridsaťročný začal študovať medicínu. Po 
získaní titulu doktora medicíny odišiel v roku 1913 
so svojou manželkou do osady Lambaréné vo fran-
cúzskej rovníkovej Afrike. Všetky peniaze, ktoré 
za celé roky svojej práce získal organovými kon-
certmi a predajom kníh, vložil do výstavby nemoc-
nice v Afrike. Počas prvých týždňov v Afrike ošet-
roval svojich pacientov v starom kurníku a všetky 
operácie robil pod holým nebom. Pomáhala mu 
jeho manželka a ako tlmočník jeden domorodec. 
Koncom roka 1913 sa mu podarilo získať niekoľko 
robotníkov, ktorí pri jeho chatrči postavili barak 
z vlnitého plechu. Keď v roku 1914 vypukla 
v Európe prvá svetová vojna, boli manželia Schwe-
itzerovci prevezení do zajateckého tábora a neskôr 
do internačných táborov v Európe a činnosť lamba-
rénskej nemocnice bola prerušená.  Toto obdobie 
využil Schweitzer na činorodú prácu. Napísal dielo 
o kríze súčasnej kultúry, o jej úpadku, ktorý bol 
pravou príčinou rozpútania vojny. Po skončení 

vojny sa Schweitzerovci zotavili z útrap vojny 
a čas využívali na splatenie dlhov, ktoré si narobili 
v Afrike nakupovaním liekov a materiálu pre ne-
mocnicu. Vďaka organovým koncertom, prednáš-
kam z filozofie a teológie na univerzitách vo Švéd-
sku, Francúzsku a Nemecku sa mohol Schweitzer 
v roku 1924 vrátiť do Afriky. Prednáškami 
o Lambaréné získal mnoho priateľov 
a prispievateľov, ktorí mu potom v Afrike finančne 
pomáhali. Po svojom druhom príchode do Lamba-
réné ho však čakal obraz biedy. Z nemocnice neos-
talo nič. Vlhký prales a domorodci urobili svoje. 
Bolo potrebné začať odznova. Vybudovaním novej 
nemocnice sa Lambaréné stala svetovým pojmom, 
pojmom činorodého humanizmu. Keď sa po ro-
koch svetová verejnosť dozvedela o čudáckom 
„doktorovi z pralesa“ a začala sa spytovať, čo ho 
k tomu pohlo, Schweizter odpovedal zakaždým 
výzvou: „Príklad nie je iba najlepším, ale priam 
jediným spôsobom, ako presvedčiť iných!“ Po 
skončení vojny sa Európa začala zotavovať z hrôz, 
ktoré prežila. Stovky Európanov a Američanov sa 
začali hrnúť do Lambaréné. Dr. Schweitzer sa ob-
javuje na titulných stránkach najväčších svetových 
novín a časopisov. Dokumentárny film o ňom zís-
kava Oscara. Všetko vrcholí v októbri 1953, keď 
mu Švédska kráľovská akadémia udeľuje Nobelo-
vu cenu za mier. Aj napriek vysokému veku sa 
Schweitzer zasadzoval o riešenie celosvetových 
problémov. Roku 1957 vysiela rozhlasová stanica 
v Oslo Schweitzerovu „Výzvu k ľudskosti“, ktorá 
bola adresovaná vládam, aby zastavili pokusné 
výbuchy jadrových zbraní. V Afrike zatiaľ defini-
tívne padá koloniálny systém. V roku 1959 odchá-
dza Dr. Schweitzer poslednýkrát do Lambaréné. 

Chcel dožiť život tam, kde po 
celý čas bojoval a pracoval. 
Albert Schweitzer zostal verný 
svojmu presvedčeniu o úcte 
k životu. Pomáhal, liečil, 
uzdravoval až do konca svojho 
života. Zomrel ako 90 ročný 
v roku 1965. Pochovaný je 
neďaleko svojej nemocnice. 
Jeho dielo v Lambaréné však 
žije ďalej. 

Spracované podľa časopisu Nové dimenzie č.1/99 
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Ponúkame 
 
MUDr. Ivan Palúch:  
Vyber si život 
 
45 stranová brožúrka napísaná formou listu, ktorý 
autor adresuje svojim (ale nielen im) kolegom-
gynekológom, v ktorom sa zamýšľa nad poslaním 
lekára-pôrodníka. Pozornosť venuje poľskému 
experimentu – uzákoneniu právnej ochrany poča-
tého dieťaťa v r. 1997. 

Cena: 30,- Sk 
 
MUDr. Ivan Palúch a kol. 
Pohľad do maternice 
 
Videokazeta v trvaní 30 minút. Dokumentárny film 
s pútavým komentárom, ktorý v človeku vzbudzuje 
úžas nad aktívnym životom plodu v maternici. Je 
výborným dokumentom, ktorý informuje 
o prenatálnom živote. Každý, kto uvidí tieto zábe-
ry, musí pochopiť, že človek je človekom od poča-
tia a interrupcia je neprijateľná. 

Cena: 150,- Sk 

Mgr. Marek Iskra:  
Misijné cesty sv. Pavla 
 
Multimediálna prezentácia digitálnych fotografií so 
sprievodnými mapami, textami Svätého písma 
a zvukovým komentárom.  
Prezentácia podrobne dokumentuje všetky tri mi-
sijné cesty sv. Pavla i jeho cestu do Ríma. Pútavý 
obsah je určený všetkým, ktorí chcú vedieť viac 
o podmienkach a skúsenostiach so šírením kres-
ťanskej viery len pár rokov po Kristovej smrti. 

Cena: 50,- Sk   
 
 
Kniha Jozue, Kniha Ezdrášova 
Evanjelium podľa Lukáša 
 
Knihy zo Svätého písma určené pre Biblickú o-
lympiádu v školskom roku 2004/2005. 
 

Cena: 55,- Sk

 
 
Neprehliadnite 
 
ROZVRH HODÍN 
 
Súčasťou Katechetických ozvien je tlačivo na vyplnenie rozvrhu hodín. Prosíme, aby ste všetci, ktorí ka-
techizujete, poslali vyplnený rozvrh hodín do 30. septembra 2004 na našu adresu. 
 
PRACOVNÉ ZOŠITY 
 
Upozorňujeme farské prady, ktoré si objednali pracovné zošity pre Náboženskú výchovu, že si ich môžu 
prevziať na svojom dekanskom úrade. Žiadame všetkých, ktorí ešte nezaplatili za objednané pracovné 
zošity, aby tak urobili najnejskôr do 10. septembra 2004. 
 
Ceny pracovných zošitov: 

1. ročník ZŠ     21,- Sk 4. ročník ZŠ      27,- Sk 
2. ročník ZŠ     24,- Sk 5. ročník ZŠ      21,- Sk 
3. ročník ZŠ     26,- Sk 6. ročník ZŠ      21,- Sk 

 
 
2% DAŇ 
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste prispeli 2% dane na podporu a rozvoj katechizácie v našej diecéze. 
Spoločná suma podpory bola vo výške 26 116,- Sk. 
   

Spracovalo Diecézne katechetické stredisko, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves 
Tel.: 446 2571, e-mail: sekretariat@dksspis.sk; www.dksspis.sk 

pre vnútornú potrebu 
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Sme deti Božie 

(príležitostná katechéza) 
 
Cieľová skupina: deti predškolského veku 
Kognitívny cieľ:   - prehĺbiť vedomie Božieho detstva 
    - oboznámiť sa s históriou hriechu a vykúpenia človeka, 
    - oboznámiť sa s obsahom slova „Abba“ 
 
Afektívny cieľ:  - viesť k citlivosti k druhému človeku 
    - viesť k skúsenosti prežívania radosti v spoločenstve 
    - viesť k odhaľovaniu Božej prítomnosti cez spoločnú modlitbu 
 
Psychomotorický cieľ:  - prebúdzať a vytvárať kreatívne myslenie 
     - učiť sa tichu a sústredeniu 
    - uvádzať do životných situácií 
 
Pomôcky:  
lano (dosť dlhé – podľa počtu detí, aby ho mohli všetci súčasne držať) s pripnutými  srdiečkami,  
domček - z kartónu, alebo z látky  - štvorec (stena), trojuholník (strecha), malé štvorce (okná),  obdĺžnik 
(dvere); symbol Božej prozreteľnosti – oko; nápis: ABBA, kartičky z písmenami A, B, B, A.  
 
Metódy: monitorovaný rozhovor, dramatizácia, beseda  
 
ÚVOD: 

1. Vytvorenie kruhu, zapálenie sviece, modlitba: „Otče náš“. 
2. Monitorovaný rozhovor  

Učiteľ sa spýta detí:  O čom sme si hovorili naposledy? 
    Čo znamená, že Boh je našim Otcom? 
    Ako nás Ježiš vykúpil? 
 
HLAVNÁ ČASŤ: 

1. Symbolická ilustrácia tajomstva vykúpenia 
Učiteľ položí domček do stredu miestnosti. Učiteľ vyzve deti, aby jedno z nich nazrelo do domčeka, lebo 
v ňom je ukryté tajomstvo. Môžu sa pozrieť i viaceré deti a hádajú, čo tam vidia. V domčeku je lano 
s pripnutými srdiečkami (podľa počtu detí, môže byť aj viac). 
Učiteľ hovorí deťom: Keď budem vyťahovať lano, rozmýšľajte, na čo nám lano slúži. Nebudeme pri tom 
rozprávať, iba rozmýšľať. Potom sa porozprávame. Ja vám budem lano postupne podávať a vždy budem 
myslieť iba na toho z vás, ktorý sa práve chytí lana. Aj vy môžete takto konať – myslieť iba na toho, kto 
sa práve bude lana dotýkať. (Veľmi dôležitá časť, ktorú netreba podceňovať. Pri tejto činnosti nehovorí 
ani učiteľ. Je to výchova k tichu, sústredenosti, trpezlivosti a pozornosti!!!)   
 

2. Monitorovaný rozhovor (začína vtedy, keď sa všetky deti dotýkajú lana a učiteľ uzatvorí kruh – 
drží vlastne oba konce lana). 
Učiteľ sa opýta detí:  Na čo nám slúži lano? Čo myslíte, čo je to za lano? Čo nám to hovorí? 
Učiteľ deťom vysvetľuje: To je záchranné lano, má na sebe pripnuté srdcia, teda je to lano lásky, lano 
milosti. Pripomeňte si biblický príbeh: hriech prvých ľudí. Boh ako najlepší Otec dáva nám svojho jedi-
ného Syna, ktorý nás zachraňuje od hriechu a priťahuje k nebeskému Otcovi. Učiteľ pripevní na domček 
symbol „Božej prozreteľnosti“ – oko. 
 

3. Dramatizácia „lano lásky“ 
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 Učiteľ hovorí deťom: Počúvajte, deti, teraz vám porozprávam skutočný príbeh: Bol raz jeden 
chlapec, ktorý stále niečo vyviedol. Niekedy to robil naschvál a niekedy to ani nechcel, ale ..... stalo sa. 
Keď však niečo vystrojil, ukryl sa do kúta svojej izby, aby ho nikto nenašiel. Otec, ktorý ho mal veľmi 
rád, ho však hľadal. Hľadal ho trpezlivo po celom dome. Volal ho po mene, no chlapec sa neozval. Po 
čase ho našiel schúleného v kútiku izby. Čo myslíte, čo vtedy urobil? Vystrel k nemu ruky a čakal, kedy 
mu chlapec padne do náručia a povie slovo: ocko, prepáč. Dočkal sa. Potom ho otec pritiahol k sebe, ob-
jal a pobozkal. Vtedy sa chlapec rozplakal od radosti a sľúbil, že sa polepší.  
 Skúsme teraz zahrať tento príbeh. Všetky deti prichádzajú jednotlivo do kúta miestnosti, učiteľ 
hodí jeden koniec lana tak, aby sa ho dieťa chytilo (rozhodnutie zmeniť sa). Potom ho „pritiahne“ do 
stredu miestnosti a odopne mu jedno srdiečko z lana (symbol odpustenia). Postupne si všetky deti sadajú 
okolo domčeka. 
 

4. Beseda 
 Učiteľ kladie deťom otázky:   
Koho vám pripomínal otec z príbehu? 
K čomu môžeme prirovnať situáciu človeka, ktorý zhrešil? 
Ako sa taký človek cíti? 
Čo robí Boh, keď človek zhreší? 
Prečo Boh poslal Ježiša, aby za nás zomrel? 
Aký je Pán Boh? (ako najlepší otec) 
 

5. Cvičenie 
Učiteľ osloví deti: Ako by sme mohli osloviť otca, ktorý je najlepší? (ocko, tatko). Aj Pán Ježiš nazýval 
svojho otca – nebeského Otca ABBA. Na to umiestni nápis ABBA na viditeľnom mieste. Deti si tento 
nápis zložia z písmen, ktoré má učiteľ pripravené na kartičkách (veľké tlačené písmená). 
 
ZÁVER 

1. Modlitba detí  
Deti sa opäť chytia lana, postavia sa do kruhu, v strede je „domček milosrdnej lásky“: 

- spev piesne: o nebeskom Otcovi, napr. Boh, náš Otec; Boh dobrý je, aleluja. (alebo si vypočujú 
nahrávku piesne Abba Otče) 

- Spontánna modlitba: Otče, ďakujem ti za .................... (deti doplňujú svoje prosby)    
 

 
Božie slovo v ľudskom slove – Sväté písmo 

(Príležitostná školská katechéza) 
 

Cieľová skupina: žiaci 7.-9. roč. a SŠ 
 
Kognitívny cieľ:  
- spoznať, že Sväté písmo je božským a ľudským dielom 
- vedieť čítať nadprirodzený charakter Svätého písma 
- vedieť rozlíšiť základné literárne druhy používané vo Svätom písme  
 
Afektívny cieľ:   
- viesť k úcte k Svätému písmu 
- viesť k dôvere, že Boh k nám hovorí cez Božie slovo   
 
Psychomotorický cieľ:     
- prebúdzať a vytvárať kreatívne myslenie       
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Pomôcky: Sväté písmo, prekopírované prílohy pre žiakov  
Metódy: práca s textom, rozhovor, parafrázovanie textu 
 
 
 
ÚVOD 
Učiteľ predstaví žiakom úryvok z vieroučnej konštitúcie o Božom zjavení. Zdôrazní tučne vyznačené 
slová (príloha č. 1).  
 
HLAVNÁ ČASŤ 
1. Práca so Svätým písmom  
Učiteľ rozdelí žiakov do skupín a rozdá pripravené texty žalmu 109,16-22, s ktorým budú pracovať. Žiaci 
prečítajú text žalmu. Učiteľ zvolí formu čítania  podľa uváženia (nahlas, potichu, jedenkrát potichu, dru-
hýkrát nahlas). 
Učiteľ kladie otázky: 
- Ako je predstavený Boh v texte žalmu 109, 6-20 a potom v texte žalmu 109, 21-22? 
- Ako možno zosúladiť prosby po odplate (v 1. časti) s myšlienkou láskavého Boha? (viď.                                         
   vysvetlivky k žalmu vo Svätom písme) 
- Mohol Boh, ktorý vie všetko, diktovať také slová, máme takým slovám  veriť? 
Učiteľ povzbudzuje žiakov, aby sa slobodne vyjadrili a hneď nekoriguje ich názory  a pohľady. 
V závere rozhovoru zhrnie výpovede žiakov slovami: tieto otázky môžeme vtedy prijať, ak berieme do 
úvahy, že Biblia je zároveň božským a ľudským dielom. Sú to dejiny približovania sa Boha ku človeku, k 
jeho konečnému posväteniu, akým je celý život Ježiša z Nazaretu, jeho smrť i zmŕtvychvstanie. To je 
dôvod čítania Svätého písma ako slova pochádzajúceho od Boha, ale ktoré berie do úvahy ľudskú 
ohraničenosť. Tajomný Boh sa približuje človekovi v ľudskom slove. Preto hovoríme, že autormi po-
svätných kníh sú tiež ľudia. Ich príspevok k vzniku tohto diela je zviazaný s ich dobou, vedomos-
ťami a kultúrou. Všetci, ktorí mali podiel na odovzdávaní, redigovaní i písaní, boli inšpirovaní Duchom 
Svätým.   
Musíme sa zamyslieť, aký to má pre nás význam, čo nám to hovorí?  Čo od nás takéto chápanie autorstva 
Biblie vyžaduje?   
 
2. Práca s textom konštitúcie Dei verbum  
Žiaci prečítajú pripravený text z Konštitúcie. Po prvom čítaní učiteľ vysvetlí všetky neznáme slová (prí-
loha č. 3). Učiteľ požiada žiakov, aby napísali do svojich zošitov parafrázu úryvku Konštitúcie o Božom 
zjavení. Niektoré z nich možno prečítať nahlas. 
Po analýze textu učiteľ predstaví žiakom nasledujúce zásady (podľa KKC, 109-114): 
* Vo Svätom písme Boh hovorí človeku ľudským spôsobom.  
* Aby sa zistil úmysel svätopiscov, treba vziať do úvahy podmienky ich doby a kultúry, „literárne druhy“, 
ktoré sa v tom čase používali, ako i spôsob myslenia, vyjadrovania a rozprávania, ktorý bol bežný v tom 
čase.  
* Sväté písmo sa má čítať a vysvetľovať v tom istom Duchu, v ktorom bolo napísané. 
* Sväté písmo treba čítať „so zreteľom na živú Tradíciu celej Cirkvi“.  
* Je potrebné brať do úvahy spojiť právd viery navzájom a v celom pláne Zjavenia.  
 
ZÁVER 
Učiteľ v závere zdôrazni dôležitú pravdu, ktorá je zároveň zhrnutím obsahu tmy a môže byť sformulova-
ná do vyznania:   
VERÍM, ŽE VO SVÄTOM PÍSME BOH HOVORÍ ČLOVEKU ĽUDSKÝM SPÔSOBOM.  
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P R Í L O H Y 
Príloha č. 1 
Keďže teda všetko, čo inšpirovaní autori, čiže svätopisci tvrdia, treba pokladať za výrok Ducha Svätého, 
treba uznať, že knihy Písma bezpečne, verne a bez omylu učia pravdu, ktorú chcel mať Boh vo Svä-
tom písme zaznačenú na naše spasenie. A teda „každé Písmo, vnuknuté od Boha, je užitočné na poučova-
nie, karhanie, naprávanie a vychovávanie v spravodlivosti, aby sa človek Boží stal dokonalým a schop-
ným konať všetko dobré (2Tim 3, 16-17 gr.; Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Vieroučná kon-
štitúcia o božom zjavení Dei verbum 11).  
 
Príloha č. 2 
Žalm 109, 16-22 
 16 Za to, že mu ani nenapadlo byť milosrdným, 
      ale prenasledoval bedára a žobráka 
      a skľúčeného v srdci chcel usmrtiť. 
 17 Miloval kliatbu, nech ho teda postihne; 
      nechcel požehnanie, nech sa teda vzdiali od neho. 
 18 Preklínanie si obliekal sťa odev, 
      nech vojde do jeho vnútra ako voda 
      a do jeho kostí ako olej. 
 19 Nech mu je šatou, ktorou sa odeje, 
      a pásom, ktorým sa vždy opáše. 
 20 Tak nech Pán odplatí tým, čo na mňa žalujú 
      a zle hovoria proti mne. 
 21 Ale ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, 
      veď tvoje milosrdenstvo je láskavé; 
 22 zachráň ma, lebo ja som úbohý a chudobný 
      a moje srdce je vo mne ranené.  
 
Príloha č. 3 
Keďže však vo Svätom písme Boh prehovoril prostredníctvom ľudí a ľudským spôsobom, aby vysvetľo-
vateľ Svätého písma dobre pochopil, čo nám chcel Boh povedať, musí pozorne skúmať, čo vlastne mali 
svätopisci v úmysle vyjadriť a čo Boh uznal za dobré prejaviť ich slovami. 
Aby sme zistili úmysel svätopisca, treba si okrem iného všímať aj literárne druhy. Lebo iným spôsobom 
sa pravda podáva a vyjadruje v rozmanitých historických textoch a ináč v textoch prorockých alebo bás-
nických, alebo v iných formách vyjadrovania. Ďalej je potrebné, aby vysvetľovateľ hľadal zmysel, ktorý 
svätopisec chcel v daných okolnostiach vyjadriť a skutočne vyjadril pomocou vtedy používaných literár-
nych druhov, podľa podmienok svojej doby a kultúry. Aby sa totiž správne pochopilo, čo chcel posvätný 
autor povedať tým, čo napísal, treba venovať náležitú pozornosť charakteristickým spôsobom myslenia, 
vyjadrovania a rozprávania, ktoré jestvovali v časoch svätopiscových, ako aj na spôsoby, ktoré boli bežné 
v tom čase. 
(Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu: Vieroučná konštitúcia o Božom zjavení Dei verbum 12)                        


