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Najvyšší Pane, prítomný v celom vesmíre 
i v tom najmenšom z tvojich stvorení, 
ty, ktorý svojou nežnosťou zahrnuješ všetko, čo existuje, 
vlej do nás silu svojej lásky, aby sme sa starali o život a krásu. 
Zaplav nás pokojom, aby sme žili ako bratia a sestry a nikomu 

neškodili. 

Otec chudobných, pomôž nám vyslobodiť tých, 
ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí a ktorí sú v tvojich očiach 

tak veľmi vzácni. 
Ozdrav náš život, aby sme chránili svet a nepustošili ho, 
aby sme rozsievali krásu, a nie znečistenie a skazu. 
Dotkni sa sŕdc tých, ktorí hľadajú iba výhody na úkor chudobných  

a tejto zeme. 

Nauč nás objavovať hodnotu každej veci, 
kontemplovať s úžasom a uvedomiť si, že na našej ceste 
k tvojmu nekonečnému svetlu sme hlboko spojení so všetkými stvoreniami. 
Vďaka, že si s nami po všetky dni. 
Posilňuj nás, prosíme, v našom boji za spravodlivosť, lásku a pokoj.

Svätý Otec František, encyklika Laudato si', b. 245

MODLITBA ZA NAŠU ZEM
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L ukášovo evanjelium zo stredy 
25. týždňa v Cezročnom obdo-
bí opisuje vyslanie Dvanástich 

ohlasovať evanjelium a  uzdravovať 
chorých. Pán Ježiš dal aj konkrétne 
inštrukcie k tomu, ako sa majú pripra-
viť na cestu: „Na cestu si neberte nič: 
ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani 
peniaze, ani dvoje šiat nemajte.“ (Lk 9, 
3). Ťažko si predstaviť, žeby sa vybrali 
na cestu úplne bez akéhokoľvek za-
bezpečenia: bez palice, bez kapsy, 
bez peňazí. V týchto slovách môžeme 
hľadať upozornenie nato, čo má byť 
ich prioritou: ohlasovanie a  uzdravo-
vanie. Vedľajším okolnostiam nemajú 
venovať väčšiu pozornosť, aká je po-
trebná pri plnení poslania. V inej situá-
cii Ježiš počas dialógu so zákonníkmi 
a farizejmi vytkol ich pochybenie, keď 
zamerali svoju pozornosť a uvažova-
nie na nepodstatné príkazy a zákazy, 
ktoré odvádzali zo Zákona a doviedli 
ich až „ad absurdum.“ Priveľmi sa upli 
na parciálne záležitosti a  pripísali im 
neadekvátnu prioritu. Upozornil ich 
slovami: „Toto bolo treba robiť a tamto 
nezanedbávať!“ (Lk 11,42).
Evanjelium nemôžu ohlasovať ľudia, 
ktorí sú príliš obťažení batožinou. Kto 
sa stará o  oblečenie, jedlo, penia-
ze, nie je Ježišovým učeníkom, ktorý 
podľa vzoru svojho učiteľa nevie, kde 
hlavu skloniť. (Lk 9,58). Kapsa, chlieb, 
peniaze aj šaty sú potrebné, avšak 
nie sú najdôležitejšie. Sú to prostried-
ky, nesmú sa stať cieľom a  nemajú 
byť záťažou. V  posledných rokoch 
sa často spomína nová evanjelizácia. 
Nová evanjelizácia neprináša nové 
obsahy, povzbudzuje k novým spôso-
bom, povzbudzuje k pozornému vní-
maniu doby, osôb a prostredia. Ten, 
kto nepripisuje absolútnu prioritu kap-

se, peniazom, chlebu ani šatám, toho 
tie to prostriedky nesklamú, nesie totiž 
poklad, ktorý sklamať nemôže. Neza-
ťaženosť kapsou, chlebom, peniazmi, 
oblečením hovorí o slobode dostať sa 
cez neúspechy a cez neprijatie. Nie je 
možné striasť si kriedový prach z nôh 
a viac do triedy nevstúpiť. Od septem-
bra až do konca júna je vyučovanie 
žiakov prihlásených na náboženstvo 
realitou každého školského týždňa, 
nech je už zloženie a atmosféra spo-
ločenstva v  triede akékoľvek. Strata 
nádeje, že práca v  ťažkom a nepraj-
nom prostredí má svoj zmysel by bola 
chybou. Arcibiskup Cyril Vasiľ počas 
slávnosti Sedembolestnej Panny Má-
rie zacitoval básnika P. Claudela, že 
smutnejšie ako strata bohatstva je 
strata nádeje. A ďalej pokračoval: „To 
je pre nás najväčšie nebezpečenstvo 
a naša najväčšia bolesť. Strata náde-
je. Strata nádeje na zmenu k lepšiemu, 
na zmenu osobných ťaživých situácií, 
na zmenu v ľudských vzťahoch, na 
zmenu nás samých. Nedostatok ná-
deje vedie k rezignácii, k životnému 
smútku, k depresii. Len psychologické 
poradne túto krízu nevyriešia.“ Spo-
menul tiež slová Mariána Kuffu, farára 
v  Žakovciach, ktoré neustále opaku-
je a  ktoré sú jeho životným krédom 
v  jeho práci s  ľuďmi, nad ktorými už 
všetci „zlomili palicu“: „Každému treba 
dať nádej, lebo: Kde sa končí nádej, 
začína peklo.“ Každý kto je zjednotený 
s Kristom, je človekom nádeje, tomu 
nás učí Panna Mária, ktorej je oso-
bitne zasvätený me siac október. Ná-
dej ako kresťanská a ľudská čnosť je 
očakávaním večných dobier, ale netýka 
sa iba večnosti. Veď kresťan nepozerá 
iba zasnene do večnej budúcnosti, 
ktorú nám pripravil Boh. Čnosť nádeje 

sa týka zároveň aj dobier, ktoré človek 
vytvára, keď využíva talenty, ktorými ho 
Boh obdaroval. Tieto slová povzbude-
nia sa dotýkajú aj našej práce v škole 
a  vo farnosti. Prejavom našej nádeje 
má byť práca vo vyučovaní a katechi-
zovaní, do ktorej vložíme svoj pedago-
gický talent, svoje osobnú obetu a ži-
votné svedectvo a  povedomie toho, 
že nejde o nezmyselnú činnosť, ktorá 
i tak neprinesie konkrétne ovocie.
V prvom čísle Katechetických ozvien 
informujeme o  aktuálnom kateche-
ticko-pedagogickom dianí (nové 
učeb nice a pracovné zošity, inovácia 
vo vzdelávacích programoch POP), 
o programe a témach podujatí počas 
školského roka, pozývame k  účas-
ti a  zapojeniu sa do súťaží (Biblická 
olympiáda, Biblia očami detí, Odhaľ 
krásu zasväteného života, Poznáš 
pravdu o biskupovi Vojtaššákovi, Piráti 
krásy). Aktivity okolo osobnosti a živo-
ta Božieho sluhu vychádzajú z výro-
čia polstoročnice úmrtia tohto biskupa 
a  procesu blahorečenia, ktorý spre-
vádzame svojimi modlitbami a  oča-
kávame jeho úspešný záver. V  rubri-
kách Odborný poradca je v krátkych 
príspevkoch podaná téma motivácie 
a vyhorenia. Ponuka v Katechetických 
námetoch vychádza z novej encykliky 
Laudato si´, ktorá pojednáva o  sta-
rostlivosti o  náš spoločný domov, 
ktorým je tento svet. 
Verím, že počas prebiehajúceho škol-
ského a katechetického roka prijmete 
ponuku a pomoc zo strany DKÚ a bu-
deme rozvíjať a upevňovať našu spo-
luprácu na poli katechézy a školského 
vyučovania náboženstva.
Veľa Božieho požehnania a síl v službe 
ohlasovania a vyučovania

Viktor Pardeľ
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V Prvom liste svätého Pavla apoštola 
Solúnčanom čítame: „Preto neprestaj-
ne ďakujeme Bohu za to, že keď ste 
prijali našu zvesť o Bohu, neprijali ste ju 
ako ľudské slovo, ale – aké je skutočne 
– ako slovo Božie. A ono pôsobí vo Vás 
veriacich.“ (1 Sol 2, 12-13).

Svätý Pavol im predkladal zvesť 
o Bohu, ale tá zvesť to nebolo ľudské 
slovo o Bohu, ale bolo to Božie slovo. 
Ústami svätého Pavla hovoril sám Boh 
o  sebe. Uvedomoval si to svätý Pa-
vol a veril tomu a uvedomovali si to aj 
Solúnčania, ktorí rovnako tomu verili. 
Za túto ich vieru svätý Pavol „nepres-
tajne vzdáva Bohu vďaku“. 
V Cirkvi, ktorá je tajomným Kristovým 
telom ohlasuje evanjeliovú zvesť sám 
Kristus ústami ohlasovateľov. Cirkev 
nehovorí o  Bohu, ústami Cirkvi sám 
Boh hovorí o sebe.
Toto poslanie dal Kristus apoštolom, 
keď im povedal: „Choďte teda, učte 
všetky národy...... A hľa ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta.“ 
(Mt 28, 19-20). Tým sľubom, že je 
s nami až do skončenia sveta akoby 
povedal: vašimi ústami ja sám chcem 
ohlasovať radostnú zvesť počas celých 
nasledujúcich dejín.
Na tomto Kristovom učiteľskom posla-
ní sme dostali všetci účasť už pri krste. 
Špeciálne poslanie ohlasovať Evanjeli-
um dostali biskupi a kňazi. Všetci si to 
musíme tak uvedomovať a  tak tomu 
veriť, ako si to uvedomoval a veril svätý 
Pavol apoštol a jeho veriaci zo Solúna. 
Vedomie tejto skutočnosti bolo preňho 
silným imperatívom, že v  ohlasovaní 
musí byť mimoriadne verný Kristovmu 
učeniu. Cítil zodpovednosť, že nemô-
že ohlasovať, to čo by on chcel, ale má 
po vinnosť ohlasovať všetko to a len to, 
čo chce Kristus. Lebo keby sa čo len 
trochu vychýlil z  vernosti Kristovmu 

učeniu, jeho reč už nebude slovom 
Božím, ale len ľudskou táraninou.
Solúnčania, keď počúvali svätého Pav-
la apoštola, cítili vo svojom srdci, že Pa-
vol je skutočne verný Kristovmu učeniu 
a preto jeho zvesť prijali nie ako slovo 
ľudské, ale ako slovo Božie, lebo pre 
Pavlovu vernosť ono skutočne Božím 
slovom bolo a pôsobilo v ich srdciach.
Tak ako ohlasovatelia majú povinnosť 
byť verní v učení, tak my všetci máme 
povinnosť toto učenie verne zachová-
vať a podľa neho žiť. Svojim životom 
vydávame svedectvo. Ak je náš život 
verný evanjeliu, tak týmto životom 
nie my vydávame svedectvo o Bohu, 
ale cez naše skutky sám Boh svedčí 
o sebe. A to je už silné svedectvo.
Milí katechéti, katechétky! Ako bolo 
povedané, už pri krste ste dostali účasť 
na tomto učiteľskom úrade Kristovom. 
A keď ste obdržali od svojho biskupa 
kanonickú misiu na vyučovanie nábo-
ženstva, dostali ste zvláštne poverenie 
ohlasovať Kristovu zvesť. Budete konať 
v mene Cirkvi a Kristus sám chce ho-
voriť k deťom cez vás. Vy máte mož-
nosť mladému pokoleniu hlásať Božie 
slovo. Toto je veľké vyznačenie. Ale 
ohlasovanie bude Božím slovom len 
vtedy, ak budete verní učeniu Kristovej 
Cirkvi. Je nutné, aby ste si to tak uve-
domovali, ako si to uvedomoval svätý 
Pavol apoštol. Toto vedomie bude aj 
pre vás silným imperatívom pre vernosť 
katolíckemu učeniu.
Ak budete naozaj verní, z  vašich úst 
zaznie Božie slovo a ono bude pôsobiť 
a účinne pôsobiť vo vašich žiakoch.
Dnes je katechéza v kríze, lebo v kate-
chizovaní je možno priveľa antropoló-
gie a  málo teológie. Priveľa ľudského 
a  málo toho božského. Nie je mojim 
dnešným poslaním určovať vám me-
todiku vyučovania. Vy máte na to ško-
ly a  mnohí aj dlhoročnú prax. Mojím 

poslaním je pripomínať, že máte byť 
hlásateľmi Božieho slova a  toto nie je 
možné bez vernosti Pánu Ježišovi. 
Dejinná skúsenosť nás učí, že ak sa 
v Cirkvi dbalo na vernosť v učení, ožil 
náboženský život, ozdravel rodinný ži-
vot, prebudil sa záujem aj o kňazské aj 
rehoľné povolanie.
Tá istá skúsenosť svedčí aj o tom, že 
ak sa na vernosť v učení nedbalo, ak 
sa do ohlasovania primiešal svetácky 
prvok, prípadne prvok pohanských 
náboženstiev, alebo prvky mágie, tam 
náboženský život veľmi rýchlo upadol. 
Hneď sa to prejaví v rozvrate rodín, ne-
dostatku duchovných povolaní a v ší-
rení mnohorakých nerestí.
Cirkev môže robiť množstvo charitatív-
nych aktivít, množstvo všelijakých ná-
boženských podujatí, stretnutí, nábo-
ženských zhromaždení, púti, sympózií, 
ak sa nedbá na vernosť katolíckemu 
učeniu, toto všetko odpad od viery ne-
zastaví. Ak je ohlasovateľ verný, ľudia 
to cítia a cítia, že počuli Božie slovo a to 
slovo v nich skutočne pôsobí. A cítia to 
aj deti, nielen dospelí.
Milí katechéti, katechétky, máte veľ-
mi vznešené poslanie dať svoj hlas do 
služieb Božích. Všetci pokorne prosme 
o to, aby každý z nás bol v tejto službe 
verný. Nech sa našim pričinením po celej 
zemi rozlieha Boží hlas. Každý z nás sa 
snažme pozorne tento hlas aj počúvať 
a podľa neho aj žiť, aby cez naše skut-
ky sám Boh mohol vydávať svedectvo 
sebe. Bude to svedectvo veľmi silné.
Nakoniec vám chcem povedať, že vašu 
službu Cirkev veľmi potrebuje, potrebujú 
ju deti, potrebuje ju spoločnosť. A potre-
bujú ju veľmi aj tí, čo vašu službu od-
mietajú. Čím viac ju odmietajú, tým viac 
ju potrebujú. Preto sa vám chcem veľmi 
vrúcne poďakovať za to, že ste ochotní 
sa pre túto službu obetovať.

Mons. Andrej Imrich

Svätá omša (Veni Sanctae) pre katechétov v Poprade dňa 28. 08. 2015

MILÍ KATECHÉTI, MILÉ KATECHÉTKY!
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Prehľad podujatí pre učiteľov 
náboženstva v šk. roku 2015/2016
V šk. roku 2015/2016 plánujeme nasledujúce podujatia. 
Oznamy o  podujatiach v  regiónoch alebo dekanátoch 
našej diecézy, ktoré organizujú metodici v  dekanátoch 
v  spolupráci s  Diecéznym katechetickým úradom bu-
deme zasielať priebežne na kontaktné e-mailové adresy 
a nájdete ich i na našej webovej stránke.  
• Životné a morálne hodnoty súčasnej mládeže

Termín: 28. 08. 2015, Miesto: Pod kostolom, Poprad - Juh
Lektor: doc. PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD. 

• Odborno-metodický seminár pre začínajúcich 
a dlhodobo neučiacich učiteľov NV
Termín: 24. 09. 2015, Miesto: DKÚ Spišská Nová Ves
Seminár pre učiteľov, ktorí začínajú vyučovať nábožen-
skú výchovu alebo dlhodobo neučili NV. 

• Metodické dni. Téma: Aktuálne zmeny v predmete 
náboženstvo a náboženská výchova
Termín: október  2015, Miesto: v regiónoch diecézy     
06. 10. Poprad, 07. 10. Zákamenné, 09. 10. SNV, 
12. 10. Ružomberok,13. 10. Kežmarok 

• Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva
Termín: 08.–11. 10. 2015, Pastoračné centrum, Námestovo
Cieľom je prehĺbiť vlastný duchovný rozmer. 

• Interprertácia biblických tém –  
Prvá kniha Samuelova, Lukášovo evanjelium
Termín: 10. 11. 2015, Miesto: Poprad
Lektori: doc. ThDr. František Trstenský, PhD.

• Seminár: Obchodovanie s ľuďmi a utečenci
Termín: 24. 11. 2015, Miesto: Rektorát KU, Ružomberok
Lektori: SKCH

• Seminár – Obrazy života – život v obrazoch 
Termín: 4. a 5. 12. 2015, Miesto: Sp. Nová Ves a Dolný Kubín
Cieľom je hľadať prepojenie medzi konkrétnym a abstrakt-
ným myslením, orientovať sa vo svete znamení, vyjadrovať 
sa rečou znamení. 

• Didaktické metódy – praktické cvičenia  
(metódy na porozumenie biblických textov, vý-
chova k manželstvu a rodičovstvu) 
Termín: január  2016, Miesto: Poprad a Ružomberok
Program: precvičovanie metód a ich zadelenie do jed-
notlivých tém a ročníkov 

• Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva
Termín: 25.–28. 2. 2016, Miesto: SAC, pri kostole 
Božieho milosrdenstva, Sp. Nová Ves, sídl. Západ  
Cieľom je prehĺbiť vlastný duchovný rozmer. 

• Dejiny Cirkvi   
Termín: marec prípadne máj 2016, Miesto: Poprad
Lektori: HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. 

Pracovné zošity a učebnice 
pre základné školy
Od 1. septembra 2015 sa dostávajú do základných škôl 
pre ročníky 1. – 9. nové pracovné zošity zhodné s novými 
učebnicami. Keďže sa MŠVVaŠ SR rozhodlo, že od škol-
ského roku 2015/2016 bude financovať a distribuovať do 
škôl iba nové učebnice náboženskej výchovy / nábožen-
stva, pracovné zošity si treba objednať prostredníctvom 
portálu www.pracovnyzosit.sk. Doteraz používané pra-
covné zošity sa už nebudú zadávať do tlače. Jednotli-
vé úlohy môžete využiť v  rámci prípravy na vyučovaciu 
hodinu. 
Nové pracovné zošity pripravili tvorcovia nových učebníc. 
V priebehu mesiaca september sú vytlačené zošity dis-
tribuované do škôl prostredníctvom vydavateľstva Don 
Bosco tak, ako ste si ich objednali prostredníctvom por-
tálu www.pracovnyzosit.sk. Žiaci si zošity kupujú a cena 
za kus je 1,50 €
Učebnice na šk. rok 2015/2016 boli vytlačené iba pre 
prvý stupeň ZŠ a  distribúcia objednaných učebníc do 
škôl bola realizovaná prostredníctvom edičného portálu 
tak, ako ostatné učebnice pre povinné predmety. 
K  úlohám v  pracovných zošitoch pre druhý stupeň ZŠ 
KPKC poskytne k dispozícií tie texty z učebnice v elek-
tronickej podobe, ktoré sú potrebné k vyriešeniu daných 
úloh. 

Náhľady na obálky nových pracovných zošitov

Pre 1. a 2. ročník gymnázií a SOŠ učebnice zatiaľ neboli 
vydané, hoci sú pripravené do tlače. Príprava pracovných 
zošitov pre 1. a 2. ročník gymnázií a SOŠ zatiaľ nebola 
odsúhlasená subkomisikou pre katechizáciu a školstvo. 
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Inovované štátne vzdelávacie 
programy pre základné školy 
a gymnáziá 
Okrem platného Školského vzdelávacieho programu 
je potrebné od 1. septembra 2015 pripraviť i  Inovova-
ný školský vzdelávací program pre 1. a  5. ročník ZŠ,  
1. a 5. ročník gymnázií s 8-ročným učebným programom 
a 1. ročník gymnázií so 4 a 5-ročným učebným progra-
mom. Bližšie info nájdete na: 
http://nova.dkuspis.sk/clanky/440-Inovovany-Ramco-
vy-vzdelavaci-program/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy

Aktuálne usmernenia pre 
učiteľov náboženskej výchovy
Ponúkame prehľad výňatkov z platnej legislatívy, ktorá sa 
týka problematiky vyučovania náboženstva a nábožen-
skej výchovy.
http://nova.dkuspis.sk/clanky/441-Aktualne-usmer-
nenia-pre-ucitelov-nabozenskej-vychovy/1-Hlavna-
-stranka/1-Oznamy

Pedagogicko-organizačné 
pokyny na šk. rok 2015/2016 
Upozorňujeme vás na nové POP. Kompletné ich nájdete na: 
http://nova.dkuspis.sk/2-Skolske-vyucovanie-nabo-
zenstva/7-Dokumenty/1-Pedagogicko-organizacne-
-pokyny.

Video a foto z Veni Sancte 
a katechetického dňa v Poprade
Tohtoročné Veni Sancte učiteľov náboženskej výchovy 
Spišskej diecézy sa uskutočnilo dňa 28. augusta 2015. 
O dary Ducha Svätého slávnostným Veni Sancte a spo-
ločným slávením sv. omše, ktorú celebroval otec biskup 
Andrej Imrich sa 128 učiteľov stretlo v kostole sv. Cyri-
la a Metoda v Poprade.  Celodiecézne podujatie, ktoré 
pripravil Diecézny katechetický úrad, pokračovalo pred-
náškou doc. PhDr. Ondreja Štefaňáka, PhD. na tému Ži-
votné a morálne hodnoty mládeže. V druhej časti dostali 
prítomní učitelia a katechéti informácie o pripravovaných 
podujatiach v novom školskom roku 2015/16. Príhovor 
otca biskupa Andreja, prednášku, metodicko-katechetic-
ké aktuality v oblasti vyučovania náboženstva a fotografie 
nájdete na webovej stránke DKÚ. 
http://nova.dkuspis.sk/clanky/430-Foto-a-video-

-z-Veni-Sancte-a-Celodiecezneho-katechetickeho-
-dna-v-Poprade/5-Foto-video/2-Videogaleria/1-Vi-
dea-zo-seminarov

Recitačná súťaž Piráti krásy
Po minuloročnom úspešnom prie-
behu recitačnej súťaže pokračuje-
me i v tomto školskom roku Dru-
hým ročníkom tejto súťaže. 
Ponúkame možnosť zapojiť žiakov 
podľa určených kategórií. Súťaž je 
tematicky zameraná na tvorbu 
kňazov a básnikov katolíckej mo-
derny, tzv. Pirátov krásy. Okrem 

toho je pridaná samostatná kategória recitačnej súťaže od 
tých autorov, ktorí venovali časť svojej tvorby (poézie a pró-
zy) osobnosti biskupa Jána Vojttaššáka. Propozície, plagát 
aj prihláška do súťaže sú k dispozícii na stiahnutie. 
http://nova.dkuspis.sk/clanky/450-Propozicie-reci-
tacnej-sutaze-Pirati-krasy/2-Skolske-vyucovanie-
-nabozenstva/6-Sutaze/3-Ine-sutaze

Súťaž Odhaľ krásu  
zasväteného života
V mesiacoch október a november ponúkame súťaž, ktorá 
je odozvou na prežívanie Roku zasväteného života a po-
nukou i pozvaním mladej generácie spoznávať poslanie 
rehoľného života. Súťažné úlohy budú pripravované z pod-
kladov, ktoré sú na webovej stránke www.dkuspis.sk/
rok-zasväteného-života. Propozície súťaže nájdete na:
http://nova.dkuspis.sk/clanky/442-Sutaz-Odhal-kra-
su-zasvateneho-zivota/2-Skolske-vyucovanie-nabo-
zenstva/6-Sutaze/3-Ine-sutaze

Projekt Anjelom prikázal o tebe
Pri príležitosti 50. výročia úmrtia Božieho sluhu biskupa Jána 
Vojtaššáka (14.11.1877- 04.08.1965) ponúkame žiakom 
Spišskej diecézy možnosť lepšie spoznať život človeka, kňa-
za, biskupa, ktorý bol neúnavný v ohlasovaní Božej pravdy 
v ťažkých dobách slovenského národa a Cirkvi. Cieľom pro-
jektu je spoznať jednotlivé etapy jeho života, vyzdvihnúť jeho 
osobné vlastnosti a čnosti, prínos pre naše cirkevné a národ-
né dejiny a modliť sa za jeho blahorečenie. K realizácii pro-
jektu je vhodné beletristické spracovanie jeho životopisu v kni-
he Antona Laučeka Anjelom svojim prikážem o tebe. http://
nova.dkuspis.sk/clanky/444-Projekt-Anjelom-prikazal-o-tebe/
2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/6-Sutaze/3-Ine-sutaze
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Súťaž Poznáš pravdu  
o biskupovi Vojtaššákovi? 
V mesiacoch október-november 2015 ponúkame žiakom 
Spišskej diecézy príležitosť, aby sa  súťažnou formou za-
pojili do spoznávania životného príbehu Božieho sluhu 
biskupa Jána Vojtaššáka. 
Odporúčané študijné materiály sú:
Ľuboslav Hromják a kol.: Pohľady na osobnosť biskupa 
Vojtaššáka 
Anton Lauček: Anjelom svojim prikážem o tebe 
Viktor Trstenský: Sila viery, sila pravdy 
Ján Vojtaššák – Krátky životopis
Propozície a súťažné úlohy budú zverejňované na:
http://nova.dkuspis.sk/clanky/475-ZACINAME-
SUTAZ-Poznas-pravdu-o-biskupovi-Janovi-
Vojtassakovi-1-kolo/2-Skolske-vyucovanie-
nabozenstva/6-Sutaze/3-Ine-sutaze 

Biblická olympiáda – 
prihlasovanie
V školskom roku 2015/16 predmetom súťaže sú dve kni-
hy Svätého písma: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium 
sv. Lukáša. Spoločnou témou vybraných kníh je RA-
DOSŤ Z BOŽIEHO POSOLSTVA. 
Propozície sú uverejnené na našej webovej stránke a boli 
zaslané na e-mailové adresy učiteľov, farských úradov 
a škôl. Prosíme, aby ste dodržali termín prihlasovania – 
do 30.11.2015.
http://nova.dkuspis.sk/clanky/424-Propozicie-vy-
tvarnej-sutaze-Biblia-ocami-deti-a-mladeze-v-skol-
skom-roku-2015-16/2-Skolske-vyucovanie-nabo-
zenstva/6-Sutaze/2-Vytvarna-sutaz

Výtvarná súťaž  
Biblia očami detí a mládeže
V  školskom roku 2015/16 bude sa realizovať výtvar-
ná súťaž, ktorá má už dlhodobú tradíciu. Propozície sú 

uverejnené na našej webovej stránke, boli zaslané na 
emailové adresy učiteľov, farských úradov a škôl. Upo-
zorňujeme, že súčasťou propozícií sú i podmienky súťaže 
a ich dodržiavanie je záväzné. Zvlášť je potrebné dbať na 
dodržiavanie termínu, zasielanie vyhodnotených prác iba 
na 1., 2. a 3. mieste v jednotlivých kategóriách na adresu 
DKÚ Spišskej diecézy. http://nova.dkuspis.sk/clanky/
424-Propozicie-vytvarnej-sutaze-Biblia-ocami-de-
ti-a-mladeze-v-skolskom-roku-2015-16/2-Skolske-
vyucovanie-nabozenstva/6-Sutaze/2-Vytvarna-sutaz

Info o novej webovej stránke 
Ako ste si všimli, od 1. septembra 2015 sme spustili novú 
webovú stránku, na ktorej nájdete všetky potrebné infor-
mácie jednoduchšie a prehľadnejšie. Stránka je rozdele-
ná rámcovo na tri hlavné segmenty: školské vyučovanie 
náboženstva, farská katechéza, manželstvo a  rodina. 
Kaž dý segment má ešte ďalšie rubriky. Na hlavnej strán-
ke však nájdete i  ďalšie rubriky, ktoré často využívate, 
napr. katechetické ozveny, foto&video a iné. 
Nová web stránka sa riadi pravidlom „tri kliky“ – užívateľ 
sa má dostať k potrebnej informácii maximálne na tri klik-
nutia. Veríme, že sa vám naša nová web stránka páči a že 
na nej ľahko nájdete všetky potrebné informácie.

Nová rubrika –  
často kladené otázky 
V krátkom čase zverejníme rubriku Často kladené otázky, 
v  ktorej budeme odpovedať na vami kladené otázky 
z rôznych oblastí vášho profesijného života. 

Rozvrhy hodín
Prosíme učiteľov náboženstva, aby ste nám zaslali ak-
tuálny rozvrh hodín. Platné tlačivo rozvrhu nájdete na 
http://nova.dkuspis.sk/2-Skolske-vyucovanie-na-
bozenstva/5-Tlaciva-na-stiahnutie/1-Ucitelia-NV-N. 
Po vypísaní ho zašlite na našu e-mailovú adresu 
dkuspis@dkuspis.sk najneskôr do 31.10.2015.
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Motivácia
Na pedagogickej fakulte jednej zo slovenských univerzít 
profesor pedagogiky budúcim učiteľom často pripomína, 
že úlohou súčasného učiteľa je naučiť chcieť, usilovať sa 
o to, aby deti a mládež chceli. Vzbudiť v nich záujem o po-
znanie, aby mali o to záujem. V jeho slovách je obsiahnutá 
veľká pravda, že vzdelávať takých, ktorí nemajú o nič záu-
jem je ťažké, ba až nemožné. Je namáhavé pohnúť s nie-
kým, kto nemá žiadnu motiváciu. A zase pre učiteľov, ka-
techétov, vychovávateľov, kňazov, animátorov a konečne 
aj pre rodičov je často komplikovanou záhadou, ako 
motivovať. Ako sa prihovoriť a akým spôsobom povzbu-
diť, aby u tých, ktorých sa snažíme viesť, nastal vnútorný 
alebo vonkajší pohyb. Aby neprevážili postoje typu: prečo 
to mám spraviť, kvôli čomu to mám vedieť, načo mi to 
bude potrebné a pod.
Na stránkach evanjeliových kníh sa nachádza viacero si-
tuácií, na ktoré sa dá pozrieť z pohľadu motivácie. Chcem 
spomenúť aspoň niektoré udalosti, ktoré sa týkajú Ježišo-
vých reakcií na motivácie a ako on sám motivoval. 
Po skončení štyridsaťdňového pôstu prišli naňho pokuše-
nia, ktoré vo svojom jadre boli motiváciami. Pri pokúšaní 
Ježiša sú zreteľné tri druhy motivácií, ktoré nachádzame aj 
v súčasnej odbornej literatúre. Pán Ježiš odmietol preme-
niť kamene na chlieb, odmietol sa zhodiť z chrámu a od-
mietol padnúť a klaňať sa satanovi. Aké motivácie Ježiš 
odmietol pri týchto pokušeniach?

1. odmietol ostať na úrovni nesprávnej vonkajšej motivá-
cie, keď ide o uspokojenie potrieb na základe toho, čo 
mám (chlieb);

2. odmietol ostať na úrovni vnútornej motivácie, keď ide 
o vnútorné uspokojenie na základe toho, čo viem, ale-
bo čo dokážem (zhodiť sa z chrámu a nič sa nestane);

3. odmietol ostať na úrovni nesprávnej nadprirodzenej 
motivácii, keď absolutizujem vo svojom živote princíp, 
ktorý nemôže priniesť trvalé uspokojenie a večné šťas-
tie (prejavovať absolútnu úctu); 

Čo sa týka spôsobov Ježišovej motivácie, boli chvíle, keď 
sa Ježiš prejavil ako motivátor. Napr. keď zázračne nasýtil 
zástup tým, že rozmnožil chlieb. Bola uspokojená základná 
potreba, ľudia dostali chlieb. Ale keď Ježiša opäť vyhľada-
li, pokračoval vnútorným motivovaním. Dal sa im spoznať 
nielen ako divotvorca, ale hovoril o inom chlebe. Dal sa im 
poznať ako Mesiáš a hovoril o chlebe, ktorý dáva večný 
život. Nakoniec prešiel na úroveň nadprirodzenej motivácie 
a stotožnil sa s chlebom života a predstavil sa ako ten, kto 
dáva večný život. Vyjavil, že jeho hlavnou motiváciou je dať 
svoj život za nás. (porov. Jn 6, 1-71).

Ako sa táto motivácia môže odzrkadliť na vyučovacích ho-
dinách a katechézach? Vonkajšia motivácia skrýva úmysel 
dosiahnuť maximum v prospech vlastného pohodlia a bo-
hatstva. Ak ide iba o známku, absolvovanie, prijatie svia-
tostí (1. sv. prijímanie, birmovanie), aby bol pokoj, všetko to 
môžeme zahrnúť do oblasti vonkajšej motivácie. 
Inú podobu nadobudne vyučovanie a  katechizovanie 
v triede, kde je hybnou silou vnútorná motivácia. Záujem 
o vedomosti a poznanie dáva úplne iné možnosti pre uči-
teľa a  rozhovor, hodina alebo katechéza majú úplne inú 
dynamiku. Sú však isté riziká, keď poznanie, vedomosti 
poslúžia k večným diskusiám a dialógom, ktoré nikam ne-
vedú a  nemajú konca. Jednotlivci alebo celá skupina je 
v opozícii, zvlášť ak ide o vekové obdobie, keď mladí od-
mietajú autoritu. Problémom môže byť aj vzájomná rivalita, 
kedy môže zavládnuť atmosféra bezohľadného zápolenia, 
arogancie, egoizmu a pýchy. Pri druhom stupni motivácie 
je veľmi blízko k tretiemu, keď záujem sa bude zakladať na 
nadprirodzenej motivácii. Tá nie je zameraná na seba, ale 
je zameraná na druhých. Tretia úroveň motivácie sa týka 
nasmerovania na druhých, na ich potreby a nasmerova-
nia na Boha. Naša láska k blížnym má mať svoj základ 
v Bohu. Tak si milujúci zachová stálosť, správnosť a vytr-
valosť v láske k druhým. Nadprirodzene motivovaný mladý 
človek sa rozvíja kvôli tomu, aby bol čo najviac osožný pre 
druhých: rodinu, manžela/ku, deti, farnosť, Cirkev, spoloč-
nosť. Zároveň je motivovaný, aby bol čo najlepším nástro-
jom v Božích rukách.
Ak vyvstala otázka, na čom postaviť motiváciu, kde hľa-
dať základ, tým vnútorným motivátorom je naše svedo-
mie. Ježiš odmietol pokušenia a nesprávne motivácie, jeho 
hlavným orientačným bodom bola Otcova vôľa. My máme 
konať podobne a môžeme tak konať s pomocou správ-
ne vyformovaného svedomia. Svedomie je vnútorným 
motivátorom a hýbateľom na ceste dobra. Môže sa zdať, 
že je neúčinné motivovať teenagerov k  večnému životu 
a šťastiu, keďže je im to vekovo a mentálne vzdialené a žijú 
niečím úplne iným. Apoštoli sa po Ježišových slovách 
o bohatstve spýtali: „Pozri, my sme opustili, čo sme mali 
a išli sme za tebou?“ (Lk 18, 28). V Matúšovom evanjeliu 
k tomu Peter dodáva: „Čo z toho budeme mať?“ (Mt 19, 
27). Odpoveďou bol prísľub, že každý kto opustí...., do-
stane „oveľa viac v tomto čase a v budúcom veku večný 
život.“ (Lk 18,30). Je zaujímavé, že je tu zmienka o tomto 
čase. Ježišov prísľub sa teda netýka iba večného života, 
týka sa aj života aktuálne žitého. Iste máme skúsenosť, že 
život s Ježišom má svoju kvalitu a stojí zato. Túto skúse-
nosť máme odovzdať tým, ku ktorým sme poslaní a o ta-
kom živote máme svedčiť slovom i postojom a k takému 
životu máme motivovať.

Spracoval: Viktor Pardeľ
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odborný poradca

Každý z nás pravdepodobne zažil obdobie nadšenia a za-
nietenia, keď vnímal a  cítil príťažlivú silu hodnôt, medzi 
ktorými má ešte aj dnes dominantné postavenie viera.  
Naša veľkodušná angažovanosť sa mohla prejaviť v  rôz-
nych oblastiach – v  prežívaní osobnej viery, vo farskom 
spoločenstve, v rodine, pri vyučovaní náboženstva, v roz-
ličných službách, ktoré sme robili a  robíme. Nepozerali 
sme na únavu, záťaž, ťažkosti, ale s nadšením sme sa vrhli 
do realizácie. Uvedomovali sme si, že Boh stojí na našej 
strane, je nám blízko, že jeho blízkosť a prítomnosť je záru-
kou každého úspechu, dôvodom našej existencie aj nášho 
špecifického povolania.
Jedného dňa došlo k situácii, že sme sklamaní, prázdni, že 
nás veci, pre ktoré sme zanietene žili, nenapĺňajú. Došlo 
to tak ďaleko, že dokonca aj náš vzťah k Bohu stratil svoju 
príťažlivú silu, že nás prestala „baviť“ modlitba, upadá náš 
sviatostný život a kontakt s Bohom sa stal fádnym. Sme 
podráždení a nespokojní. Pocit beznádeje na nás denne 

dolieha a ovláda nás. Čo sa to s nami stalo?

Vyhorenie
Známy psychológ Jaroslav Křivohlavý vo svojej knihe Horieť, 
ale nevyhorieť opisuje vyhorenie ako stav ľudí, ktorí boli pre 
niečo nadšení, za niečo horeli, niekoho alebo niečo z celého 
srdca milovali, a zrazu cítia, že až tak veľmi nehoria. Je to teda 
stav telesného, citového, duševného a pre nás veriacich aj 
duchovného vyčerpania. Jednoducho sme dlhodobo zotrvali 
v záťažových a náročných situáciách. Stáva sa to vtedy, keď 
do jednotlivých záležitosti vstupujeme s  veľkým nadšením,  
nasadením,  osobitnými motiváciami a každý neúspech osla-
buje zmysel toho, čím sme. Zrazu sa akoby vytratí energia 
dokončiť začaté dielo, dostaví sa pocit bezúčelnosti vlastné-
ho života alebo povolania. Už spomínaný autor vidí koreň vy-
horenia „v existenciálnej potrebe veriť, že náš život je zmyslu-
plný, že veci, ktoré robíme, sú užitočné, dôležité, ba v určitom 
zmysle dokonca akoby hrdinské.“
Duchovné vyhorenie, o  ktorom je predovšetkým reč, ne-
prichádza naraz. Ide o  dlhodobý a  skrytý proces, ktorého 
symptómy si niekedy nevšimneme. Medzi ne patrí rastúci ne-
pokoj, neriešené ťažkosti, nedostatočný úspech, množstvo 
nestihnutej apoštolskej práce, ale aj iné.  Známy teológ a filo-
zof Anselm Grün vo svojej knihe Vyhorenie hovorí: „Syndróm 
vyhorenia človeka predsa nezasiahne z  jasného neba ako 
náhla a nepredvídaná nehoda na ulici.“

Signály blížiaceho sa vyhorenia sú:
• prehnaná citlivosť na inú mienku a kritiku,
• relatívna neschopnosť vytvárať hlboké vzťahy,
• pokušenie zanechať to, čo robíme,
• rôzne úniky (jedlo, internet),
• neschopnosť prežívať sviatočné chvíle, vnútornú radosť, 

neschopnosť odpočívať,
• prehnaná ustarostenosť o  výsledok vlastných apoštol-

ských podujatí,
• časté pocity hnevu, strachu, nemohúcnosti,
• reč, ktorá prezrádza úzkosť, netrpezlivosť, slovné zvraty: 

je to naliehavé, dôležité, nebude sa viac tolerovať a pod.

Ako ich odhaliť a rozpoznať
Najprv by sme mali prehodnotiť svoje vnútorné pohnútky:  
tzv. dobré, ktoré využívame na ospravedlnenie svojej ne-
činnosti a tzv. pravé, ktoré nás podnecujú k činnosti, preja-
via sa v autentickej láske.
Potom je potrebné spytovať si svedomie, vedieť prežívať 
chvíle ticha a  sústredenia, konfrontovať svoju situáciu 
s Božím slovom, ktoré preniká najhlbšie myšlienky človeka 
a očisťuje nás od neurotických motivácií. Využiť úprimný 
rozhovor s kňazom, ktorý dokáže počúvať a je odborní-
kom na ľudského ducha.

Dôsledky vyhorenia 
• duchovná suchopárnosť: Preniká nás pocit prázdna, 

nenaplnenia, akoby išlo o hranie nejakej komédie, len veľmi 
ťažko si plníme svoje povinnosti, sme apatickí, bez vôle.

• priemernosť duchovného života: Pápež František 
povedal: „Biskup, ktorý sa nemodlí, nenačúva Božiemu 
slovu, necelebruje každý deň sv. omšu, nespovedá sa 
pravidelne, tak isto aj kňaz, stratia spojenie s Ježišom, 
upadnú do duchovnej priemernosti, ktorá škodí Cirkvi. 
To iste platí aj pre laikov.“

• duchovná vlažnosť: Človek sa cíti byť „unavenou du-
šou“, jeho životu už nedominuje Kristus. Príčinou je zne-
chutenie, nedostatok nádeje, viery a lásky.

• smútok: Uvedomujeme si, že si nemôžeme dovoliť neja-
ké kompenzácie a s pochybnosťami bojujeme povrchne.

• zvykovosť v duchovnom živote: Každodennú modlit-
bu a celý apoštolát prežívame ako rutinu, chýba vnútor-
ná dynamika.

VYHORENIE V DUCHOVNOM ŽIVOTE
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• duchovná povrchnosť: Neresť, ktorá postihuje súčas-
ného kresťana.

Príčiny vyhorenia
• perfekcionizmus a  vnútorný tlak nám škodí vtedy, 

keď sa svojimi vlastnými silami usilujeme dosiahnuť 
dokonalosť podľa svojich plánov. Východiskom však 
nemôže byť naše ja, ale Boh. Iba on je dokonalý, on 
si môže poslúžiť našou slabosťou, nedostatkami 
a chybami.

• necháme sa riadiť inými, cítime sa byť manipulovaní 
a závislí na druhých. Hneváme sa na seba, že nedoká-
žeme byť sami sebou.

• úsilie o  vytváranie zdanlivej skutočnosti (dojmu 
duchovného života), kedy si všímame len to, čo ne-
máme, hodnotíme sa pesimisticky, cítime potrebu veľa 
veci tajiť, aby vonkajší vzhľad vyzeral čo najlepšie. Mali 
by sme rozvíjať svoje pozitívne stránky s pocitom istoty, 
že nás Boh miluje takých, akí sme.

• nové úlohy bez uznania, kedy sme zavalení stále ďal-
šími úlohami s nadmernou záťažou, kontrolou, kritikou 
a nedostatočným ocenením.

• dlhodobý pocit únavy, pretože sme zabudli počúvať 
a  vnímať únavu svojho tela a  ducha. Pápež Benedikt 
XVI. povedal, že „nedá sa robiť všetko, čo by sa dalo 
alebo mohlo. Naše sily sú obmedzené. Treba mať i čas 
na oddych, mať pokoru a odvahu odpočinúť si.“ Existuje 
však i zdravá únava. Ak ju vyvážime chvíľami oddychu, 
vnútorného stíšenia, stane sa obohatením a osobným 
posvätením. Sv. Tomáš Akvinský hovorieval že „námahu 
duše a tela možno liečiť iba oddychom.“

Prehra či príležitosť k rastu?
Vyhoreniu by sme nemali čeliť ako nepriateľovi, ktorého 
musíme poraziť. Je treba zamyslieť sa, aký má význam 
a  vďaka tomu ho môžeme vnímať ako príležitosť svojej 
premeny a  ďalšieho rastu. Máme rasť v  chápaní svojej 
vlastnej identity a napriek všetkému vytrvať v tvorivosti. Vy-
horenie hovorí aj o našom duchovnom zázemí, o tom, ako 
chápeme svoj kresťanský život.  Každý občas zažíva krízu. 
Nemusí to však byť len čas depresie, smútku a pochyb-
ností. Ak sa k tomu postavíme s odvahou a úprimnosťou, 
môže byť aj kríza (vyhorenie) pre nás časom Božej milosti. 
Alternatíva nie je v tom, kto je  „normálny“ a kto už „vyho-
rel“, ale ide o reálny prístup, kto dokáže alebo nedokáže 
prežívať vyhorenie, kto prijíma a zvádza s Bohom a  jeho 
láskou duchovný boj, alebo pristupuje ľahostajne.
Vyhorenie sa môže stať pre nás chvíľou milosti. Zrelý člo-

vek nie je ten, kto nezažije nijaké duchovné vyhorenie, krí-
zu či inú okolnosť. Zrelosť sa prejavuje v  tom, že máme 
odvahu prejsť krízou a dokážeme ju využiť na svoj rast, 
neuspokojíme sa s priemernosťou. Ak sme zrelými ľuďmi, 
každá kríza, vyhorenie nám vie poslúžiť na to, aby sme sa 
mohli objektívnejšie spoznať aj v menej pozitívnych aspek-
toch. Získame reálnejší prehľad o  sebe a  zistíme, čo je 
stredobodom nášho života. K objektívnej pravde dôjdeme 
iba cez pokornú, odvážnu a trvalú námahu opravdivého 
spytovania svedomia.

Je potrebné položiť si otázky:                                                                                                                                 
• Čo nám hovorí Boh o nás i o ňom samom prostredníc-

tvom tejto skúšky?
• Čo nám dáva a čo od nás žiada?
• Kde je v tomto všetkom čo prežívame Boh a kam nás 

chce viesť?

V  odpovediach spočíva pravý zmysel vyhorenia. Otázky 
musíme autenticky interpretovať vo svetle viery, pretože 
hlavným protagonistom nášho života a  všetkých situácií 
zostáva večný Boh. Boh vie využiť naše zlyhania, vyho-
renie, ba aj hriešnosť, aby sa nám zjavil novým, originál-
nym spôsobom, aby nami zatriasol, prebudil nás, pritiahol 
k sebe. Boh nás vyhľadáva prostredníctvom skúšky, vďaka 
ktorej môžeme vidieť najúčinnejší prostriedok Božieho pô-
sobenia, jeho lásky, až kým sa im nepoddáme.

Rozhodnutie zmeniť sa  
Základným prvkom rastu je rozhodnutie človeka zmeniť 
sa. Každé rozhodnutie sa stáva dôležitým pre toho, kto 
sa chce zmeniť. Niektoré rozhodnutia bývajú bolestné, 
pretože sa dotýkajú nášho vnútra a  toho, čo sme začali 
pokladať za dôležité a cenné. Ide o vrcholnú a záverečnú 
chvíľu, pravé vyústenie každého duchovného vyhorenia 
a každej krízy. 
Rozhodnutie zmeniť sa prebieha v troch rovinách:                                                                                             
• poznávacia rovina: zmena nastáva v  myslení, ktoré 

nadobudlo širšie poznanie o Bohu a o sebe. Vďaka vy-
horeniu si ľahšie dokážeme kľaknúť a prosiť „Pane zmiluj 
sa.“

• citová rovina: z  vlastnej skúsenosti poznávame, že 
svoje naplnenie nájdeme iba v Bohu. 

• rovina vôle: rozhodnutie zmeniť sa je súčasťou lásky 
k Bohu, vôľa je zakorenená v láske. Rozhodnutie musí 
vyplývať z  presvedčenia, že existuje spôsob, ktorým 
možno prekonať vlastnú nepohodu. Hlboký rez, ktorý 
sme povolaní urobiť, bude bolieť, ale náš vzťah k Bohu 
sa stane jedinou autentickou láskou.
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Ako predchádzať vyhoreniu?
Alebo skôr, ako sa naň pripraviť, lebo je súčasťou nášho 
života. Je to Božia chvíľa, čas, v ktorom nás Pán očisťuje, 
vedie, vychováva k hodnotám, s ktorými sme pravdepo-
dobne predtým nepočítali. Je preto potrebné uvedomiť si 
svoju identitu kresťana laika, kňaza či zasvätenej osoby 
a odstrániť to, čo tam nepatrí. Treba zanechať presvedče-
nie, že kresťan nikdy nezapochybuje.
Kresťanský postoj nás má viesť k presvedčeniu, že sme 
neúplné, krehké Božie bytosti a  že náš život spočíva 
v dôvere v Boha, kde ľudská kalkulácia nemá miesto. Je 
dôležité objaviť svoju slabú stránku, v  ktorej sme menej 
slobodní a viac zraniteľní. Potom pochopíme, k akej pre-
mene nás Pán povoláva. Nad vyhorením nemožno zvíťaziť  
iba čisto ľudskými prostriedkami. Naše slabosti sú mies-
tom Božieho pôsobenia a skúsenosť s  Božou milosťou 
otvára nové horizonty.                                                                 
Je potrebné nájsť samotu, v ktorej prebýva Boh. Naučiť sa 
prežívať svoju prázdnotu, vyhorenie pred „ukrižovanou sla-
bosťou“ – pred Kristom, ktorý nám vo svojej nemohúcnosti 
na kríži otvára nový rozmer života.  Izraeliti spoznali seba 
na púšti, zažili novú skúsenosť s Bohom, ktorý  na púšti 
prehovoril k  ich srdcu. Nie je možné zažiť Božiu prítom-
nosť vo svojom srdci,  ak sa nevystavíme riziku zostať sami 
so sebou, zažiť pocit prázdna a samoty. Vyhorenie nám 
naznačuje, že nie sme v stave naplniť svoj život. Nemôže 
ho úplne naplniť ani iná osoba,  ani spoločenstvo. Sme 
odkázaní na niekoho „Iného“. Je dôležité uvedomiť si, že 
naplnenie sa neuskutoční teraz, ale v  plnej miere až vo 
večnosti.

Desatoro skúšky
V Liste Hebrejom apoštol Pavol píše: „Boh s nami zaob-
chádza ako so synmi. A ktorého syna by otec nekarhal? 
Naši otcovia nás karhali na krátky čas a  tak, ako sa im 
videlo, on však pre to, čo je užitočné, aby sme mali účasť 
na jeho svätosti.“ (Hebr 12, 7-10). Tieto slová majú byť 
pre nás povzbudením, keď sa ocitneme v  ťažkostiach. 
Boh nás neopúšťa, ale skúša. Obdobie skúšky nás nemá 
zastrašiť a znechutiť, ale ani nás nemá zaskočiť nepripra-
vených.
Taliansky spisovateľ Andrea Gasparino predkladá desať 
pravidiel týkajúcich sa duchovnej krízy, vyhorenia.
1. Kresťan sa odmieta pozerať na skúšku ako na niečo, 

čo nesúvisí s plánom, ktorý má s ním Boh.
2. Kresťan za vyhorením vidí tvár Boha Otca, ktorý už 

„spočítal všetky vlasy na našej hlave“, pretože je lás-
kavý a všemocný.

3. Kresťan si nenárokuje pochopiť všetko, čo sa týka 
skúš ky, stačí niečo, aby kráčal ďalej.

4. Kresťan verí a prijíma, že Boh pripravil plán svätosti pre 
každého, ktorý sa nerealizuje bez námahy a skúšky. 
Pochopí, že najplodnejšie chvíle života sú tie, ktoré sa 
týkajú bolesti a utrpenia.

5. Kresťan je v skúške v neustálom kontakte s Kristom – 
naňho upiera svoj zrak.

6. Kresťan si uvedomuje, že obdobie skúšky, vyhorenia 
zdá sa byť dlhé a deprimujúce. Aj Ježiš mal podobné 
pocity. Modlitba mu dala silu, aby niesol svoj kríž až 
do konca.

7. Kresťan si uvedomuje, že Boh dáva kríž, ale posiela aj 
Šimona z Cyrény, ktorý mu ho pomáha niesť. Boh nás 
nikdy neopúšťa.

8. Kresťan vie, že Boh mu je niekedy blízko aj prostred-
níctvom inej osoby, ktorá mu je oporou. Tak to bolo aj 
v Ježišovom prípade.

9. Kresťanovi je Boh v skúške tak blízko svojimi inšpiru-
júcimi radami, že má pocit, akoby mu dával vnútornú 
silu.

10. Kresťan si uvedomuje, že Boh chce, aby silu, vďaka 
ktorej dokáže niesť svoj kríž, vedel odovzdať iným. 
Sv.  Augustín hovorí: „Nikto nemôže prejsť cez more 
tohto sveta, ak sa nenechá niesť Kristovým krížom.“

Niekoľko rád na záver
Nezabúdajme, že primát v našom živote patrí Bohu. 
Boh je tvorcom všetkého a určuje osudy ľudských dejín.
Dokážme vyvážiť rytmus práce a oddychu.
Uvedomme si vlastné ohraničenia aj to, že z dôvodu svojej 
ohraničenosti potrebujeme oddych, aby sme sa mohli za-
merať na svoje vnútro: niečo si prečítať, rozjímať, modliť sa.
Nadobudnime presvedčenie, že sme užitoční, no nie ne-
vyhnutní.
Uvedomme si, že nie sme nenahraditeľní, že úlohu, ktorú 
sme robili, dokáže vykonať aj niekto iný.
Každý z nás má cenu nie na základe toho, koľko vyprodu-
kuje, ale na základe toho, čím je.
Buďme si vedomí, že pri službe blížnemu máme byť osob-
ne disponovaní, ponúknuť vnútorný pokoj, zdvorilosť, po-
zornosť a počúvanie.

Spracovala: Božena Nemčíková

Použitá literatúra:
Štefan Turanský: Vyhorenie v duchovnom živote,  

Edícia Viera do vrecka č. 53

odborný poradca
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Sociálne učenie Cirkvi je súčasťou komplexného pohľadu 
na dejiny našej Cirkvi. Sociálna starostlivosť Cirkvi mala 
v dejinách Cirkvi vždy svoje miesto. Jednalo sa o vnímanie 
základných ľudských práv vyplývajúcich z toho, že človek 
je Božím tvorom a obrazom Boha. Zrod sociálnej náuky 
Cirkvi prostredníctvom encykliky pápeža Leva XIII. Re-
rum novarum z roku 1891 je odpoveďou na priemyselnú 
revolúciu a  poukázaním na základné ľudské práva. Od 
19. storočia až dodnes sa vynárajú stále nové otázky v so-
ciálnej oblasti. Potláčanie práva a  spravodlivosti, zločiny 

proti ľudskosti, problém nespravodlivých zákonov, ohro-
zenie rodiny, deformovanie slobody – to sú len niektoré 
z tém, ktoré sa dotýkajú viac alebo menej každého člove-
ka, kresťana alebo človeka iného vyznania. 
Uvedené témy sú súčasťou platných osnov nábožen-
skej výchovy na 2. a 3. stupni vzdelávania. Implicitne sú 
tieto témy poňaté už i na 1. stupni vzdelávania. Žiaci sú 
vedení v duchu evanjelia k láske, pravde a spravodlivosti 
voči všetkým ľuďom, formujú sa k životu podľa Desatora 
a k rozlišovaniu dobra od zla.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad tém v Rámcovom vzdelávacom programe (RVP) podľa jednotli-
vých ročníkov, v ktorých je potrebné zdôrazniť sociálny rozmer Cirkvi.

Základné školy 
Roč. Téma v RVP Výkonový štandard

5

5. Dialóg cez službu 
Cirkev slabých – etika chudoba a milosrdenstva 
v Cirkvi, starostlivosť o chudobných a chorých 
v súčasnej farnosti, služba chorým. 

• Vymenovať formy pomoci Cirkvi chudobným a  bied-
nym v dejinách a v súčasnosti.

5
5. Dialóg cez službu 
Sviatosť služby spoločenstvu – sviatosť manžel-
stva.

• Oceniť službu rodičov pre rodinu a  vysvetliť potrebu 
sviatosti manželstva.

6

5. Konať v pravde 
Skutky lásky – skutky telesného a duchovného 
milosrdenstva, spravodlivosť a pravda v spoloč-
nosti, sociálny hriech.

• Sformulovať príklady skutkov telesného a duchovného 
milosrdenstva.

• Posúdiť na konkrétnych situáciách postoj spoločnosti 
k pravde, láske a spravodlivosti.

• Vysvetliť pojem sociálny hriech.

7
5. Láska ako princíp slobody 
Sloboda a vzťah k autoritám, sloboda a proso-
ciálne správanie.

• Zdôvodniť dôležitosť autority v spoločnosti i v Cirkvi.
• Rozpoznať hranice osobnej slobody.

8

4. Dôstojnosť a výkon človeka 
Hodnota ľudskej práce a  dôstojnosť človeka, 
základné princípy sociálnej náuky Cirkvi.

• Vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka 
na základe iba jeho výkonu.

• Porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi 
modernej spoločnosti.

9
5. Zodpovednosť človeka za svet, v ktorom žije
Ekológia a  zodpovednosť (globálne problémy), 
angažovanosť kresťana v spoločnosti.

• Zdôvodniť dôležitosť ekologického myslenia na ce-
lospoločenskom kontexte.

ZÁKLADNÉ OTÁZKY SOCIÁLNEJ NÁUKY 
CIRKVI V OSNOVÁCH PREDMETU 
NÁBOŽENSTVO A NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
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Gymnáziá a stredné odborné školy 
Roč. Téma v RVP Výkonový štandard

2

4. Kresťanské hodnoty v spoločnosti 
Sociálna náuka Cirkvi, vzťah Cirkev a štát.

• Zdôvodniť pozitívny vzťah človeka k spoločnosti.
• Vymenovať princípy sociálnej náuky Cirkvi.
• Opísať úlohu Cirkvi v štáte a v politike.
• Diskutovať o potrebe účasti na voľbách.

4

1. Láska a spravodlivosť 
Sociálna spravodlivosť, etika práce a podnikania, 
hodnota práce a dôstojnosť človeka.

• Vysvetliť zmysel majetku a vlastníctva a zdôvodniť ich 
hranice.

• Zdôvodniť potrebu sociálnej spravodlivosti.
• Charakterizovať etiku práce a podnikania.
• Oceniť význam dôstojnosti človeka a hodnoty jeho práce.

4

2. Právo na spravodlivosť 
Sociálna politika spoločnosti, sociálna náuka Cir-
kvi, konzumné ponuky spoločnosti.

• Zdôvodniť potrebu sociálnej politiky.
• Analyzovať učenie sociálnej náuky Cirkvi.
• Zdôvodniť negatívne prvky konzumných ponúk spoloč-

nosti.

Ako odborný prameň môže učiteľom náboženstva pomôcť 
vysokoškolská učebnica Ľuboslava Hromjáka Vybrané 
kapitoly zo sociálnych cirkevných dejín. Od vysvetlení 
základných pojmov v  úvode knihy prechádza jednotlivý-
mi historickými obdobiami (starovek, stredovek, novovek 
a moderné dejiny), v ktorých charakterizuje jednotlivé for-
my sociálnej starostlivosti na pozadí konkrétnej etapy his-
tórie. Publikácia ponúka stručný prehľad hlavných aktivít 
Cirkvi v sociálnej oblasti so zameraním na európske dejiny. 
Pre obohatenie vyššie uvedených tém v jednotlivých roční-
koch môže učiteľ náboženstva vhodne využiť DVD Kresťa-

nia v spoločnosti (Základné otázky Sociálnej náuky Cirkvi), 
ktoré vydalo  vydavateľstvo LUX communication. Každý 
zo súboru 9 dokumentárnych 30 minútových filmov je 
spracovaný tak, že ponúka obsahové významy kľúčových 
pojmov k danej problematike, morálny pohľad Cirkvi, sve-
dectvo ľudí a konkrétne fakty z dejín. Úlohou učiteľa je vý-
ber jemu vhodnej časti dokumentu, príprava pracovného 
listu (porovnanie, pojmy, čo ma oslovilo a pod.), prípadne 
vhodných otázok, na ktoré žiaci pri sledovaní dokumentu 
hľadajú odpovede. Filmové dokumenty je vhodné používať 
vo vyšších ročníkoch (od 8. ročníka ZŠ). 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame kľúčové témy, ktorých sa dotýkajú niektoré zo série deviatich dokumentov. 

Názvy dokumentov 
na DVD Kľúčové témy jednotlivých dokumentov 

Kresťanská sociálna etika • Desať Božích prikázaní a ich živý obsah
• Zrod sociálnej náuky Cirkvi ako odpoveď na priemyselnú revolúciu, egoizmus 

v hospodárstve
• Sociálne učenie Cirkvi ako súčasť morálneho učenia
• Sociálna náuka ako podklad pre princípy – ľudská dôstojnosť, verejné dobro, 

spravodlivosť, solidarita s chudobnými
• Dôstojnosť človeka – prvotný motív pre sociálne doktríny
• Spravodlivosť – základné kritérium morálky
• Sloboda – znak Božieho obrazu a dôstojnosti človeka
• Prirodzený zákon – v každom človeku, hoci sa ho môže zriecť
• Verejné dobro ako súbor podmienok umožňujúcich realizovať svoje poslanie
• Solidarita ako sociálny princíp a čnosť  
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Rodina a spoločnosť • Manželstvo – uzatvorené slobodným súhlasom oboch 
• Rodina – inštitúcia, ktorá stojí medzi jednotlivcom a spoločnosťou, miesto spolo-

čenstva, lásky a starostlivosti o všetkých členov rodiny,  puto pokrvnej solidarity
• Základné črty manželstva: celok, jednota, nerozlučiteľnosť, rodenie detí
• Zodpovedné rodičovstvo  
• Základné povinnosti manželov: vzájomná pomoc, vernosť, spoločný život

Právo a spravodlivosť • Spravodlivosť a právo – základný rozdiel
• Práva každého človeka
• Holokaust 
• Zoznam základných ľudských práv
• Zločiny proti ľudskosti
• Trest smrti, eutanázia, problém nespravodlivých zákonov
• Uplatnenie výhrady vo svedomí 

 
Spracovala: Klára Soľanová
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Ako „funguje“ svedomie
Vek: do 12 rokov
Spoznal si viac osobností, ktoré sa riadili vlastným 
svedomím.  

1. Napíš meno tej osobnosti, ktorá ťa oslovila najviac 
a prečo.
.......................................................................................
.......................................................................................

2. Napíš príklady z vlastného života, kedy si sa musel roz-
hodovať podľa vlastného svedomia?
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

3. Do krížovky napíš všetky písmená alebo interpunkčné 
znamienka, ktoré sú vždy v príslušnom stĺpci. Po správ-
nom zaradení jednotlivých písmen prečítaš text tajničky 
podľa jednotlivých riadkov. Pre uľahčenie práce ti po-
slúži pomôcka: do všetkých sivých okienok vpíš písme-
ná, ktoré sa objavujú v stĺpci viac ako jedenkrát. Čierne 
okien ka znamenajú medzeru medzi jednotlivými slovami. 
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4. Pomáhať, dodávať odvahu, byť pravdivý, vďačný, po-
slušný, vedieť sa podeliť, odpustiť, byť pokojný a radost-
ný – to sú základné charakteristiky človeka, ktorého sve-
domie „funguje“ dobre. Napíš, ktorým charakteristikami 
potrebuješ svoje svedomia viac formovať.   
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Správne riešenie:

VÝCHOVA K ZODPOVEDNÉMU RODIČOVSTVU
pracovné listy Pro-life k témam nie iba v predmete náboženská výchova

KEĎPOSLÚCHNEM

VNÚTORNÝHLAS

SVEDOMIAAVYKON

ÁMDOBRO,CÍTIM

POKOJARADOSŤ.
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Život v rodine
Vek: od 12 rokov

1. Aké pocity vyvolávajú v tebe nižšie uvedené situácie. 
Uveď aj vlastné príklady.

Spoločné prežívanie večera     
Rozhovor s rodičmi na tému mojich problémov  
Návrat domov z prázdnin     
Stretnutia s rodinou v čase rodinných slávností   
Teplé slovo mamy      
Dobrý obed      
Nervozita otca/mamy     
.......................................................................
.......................................................................

2. Prehodnoť vyššie uvedené odpovede.
.......................................................................................
.......................................................................................

3. Vymenuj základné vlastnosti charakterizujúce trvác-
nosť rodiny. 

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

4. Podčiarkni, ktoré vlastnosti, podľa teba, majú charak-
terizovať dobrú rodinu, prípadne dopíš ďalšie vlastnosti. 

svedomitosť, čas, oddanosť, klamstvo, dôvera, tole-
rancia, zanedbávanie, srdečnosť, porozumenie, zod-
povednosť, láska, štedrosť, majetok, ľahostajnosť, 
dravosť, závisť, presadzovanie svojich túžob, rešpekt,  
.......................................................................................

5. Vymenuj, ktoré zvyky a tradície utužujú vzťahy v tvojej 
rodine a  chceš, aby utužovali vzťahy i  v  tvojej budúcej 
rodine. V krátkosti zdôvodni ich výber.  
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

Vlastnosti lásky a príbeh lásky
Vek: žiaci gymnázií a stredných odborných škôl

O láske sa tvrdí, že je:
dobroprajná, nezávidí, nežiarli, vie odpustiť, nie je sebec-
ká, neustále dáva, nemá konca, vie potešiť, nevyčíta, ne-
obmedzuje slobodu, je tichá a nenápadná, je univerzálna 
a nerobí rozdiely, má rada spoločnosť.

Vyber si päť vlastnosti lásky a nájdi k nim vhodný príklad 
osobností, ktoré ich praktizovali. Osobnosti môžu byť 
z tvojho okolia, z počutia, z prečítanej knihy alebo známe-
ho filmu. V rubrike Odpoveď na lásku prehodnoť, ako bola 
vnímaná uvedená vlastnosť okolím alebo konkrétnou oso-
bou, ku ktorej smerovala. Pomôže ti skutočnosť, že láska 
je jediný poklad, ktorý narastá, keď sa rozdáva. Daruj ho, 
rozdávaj z neho všetkým a zajtra budeš mať viac ako dnes. 

Vlastnosti lásky Príklad lásky (postava) Odpoveď na lásku

Aká je tvoja odpoveď na prejavy lásky?
.......................................................................................
....................................................................................... Spracovala: Klára Soľanová

J L
J L
J L
J L
J L
J L
J L
J L
J L 



16Katechetické ozveny 

katechetické námety

Cieľ: 
Kognitívny: Vysvetliť dôležitosť zeme a  dôvody pre 
ochranu životného prostredia.
Afektívny: Oceniť hodnotu daru zeme.
Psychomotorický: Automatizovať modlitbu pred a po jedle.
Pomôcky: látkový alebo papierový kruh, výkresy A5 (prílo-
ha č. 1), farbičky, obrázky z prírody (stromy, kvety, obilie), 
obrázok detí, listy z rôznych stromov, zrno, múka, chlieb, 
obraz zeme v elektronickej verzii (príloha č. 2), text piesne 
Vďaky ti Pane, ozdobný papier na písanie listu Pánu Bohu, 
text modlitby pápeža Františka: Modlitba za našu zem.
Metódy: kreslenie, práca s vykladacím materiálom, me-
ditácia s  tichým hudobným doprovodom, spev, písanie 
listu, odriekanie spoločnej modlitby. 
Stratégia: demonštračná 
Veková kategória: podľa výberu variantov možno pou-
žiť pre žiakov rôznych vekových kategórií. 

ÚVOD
Motivácia
Učiteľ rozloží na zemi hnedý papierový (látkový) kruh 
a pýta sa žiakov, čo im to pripomína. Hovoria rôzne aso-
ciácie. Ak povedia, že im to pripomína zem, tak učiteľ 
dodá: naša dobrá zem.
Potom pokračuje nasledujúcou dynamikou, počas ktorej 
žiaci spolupracujú s učiteľom: 
• Čo všetko môže byť na zemi? (stromy, lúky, lesy, po-

toky, ľudia,...)
• Môžeme to teraz nakresliť? (áno, a na pripravené vý-

kresy A5 – viď príloha č. 1, každý žiak nakresli strom, 
rastlinu, zeleninu, klasy. Je dôležité, aby bol znázorne-
ný i rast koreňov v zemi. Po nakreslení to žiaci poukla-
dajú po obvode zeme).

• Ak nie je priestor na kreslenie, môžu mať deti k dispo-
zícií obrázky stromov, kvetov a obilia, ktoré poukladajú 
okolo zeme.

• Najsilnejším zážitkom je, ak po ukončení tejto prá-
ce učiteľ položí vedľa obrazu zem v  peknej nádobe 
(napr. v priesvitnej mise) a rôzne druhy ovocia a zeleni-
ny.  Svoju činnosť komentuje nasledovne: To, čo sme 
nakreslili je krásne, ale k čomu by to bolo, ak by sme 
na zemi neboli my (do obrazu položí obrázok chlapca 

a dievčaťa). Ak by tu nebol človek, platil by iba zákon 
džungle. My ľudia vnímame krásu zeme, preto si aj ten-
to obraz dotvoríme listami z rôznych stromov. 

Keď sa teraz poz-
rieme na obraz, je 
krásny, ale to by nás 
nenasýtilo. Pán Boh 
nám skrze našu 
zem poskytuje sku-
točné plody, naša 
zem nás živí a  my 
ju veľmi potrebu-
jeme. Potrebuje-
me, aby bola zdra-
vá, pretože i  plody 

zeme, ktoré prijímame, chceme, aby boli zdravé. 
Učiteľ potom položí nádobu so zemou do stredu obrazu, 
rukou zem trochu pohladí alebo prehrnie. Potom položí na 
viditeľné miesto nádobu s rôznymi druhmi zeleniny a ovo-
cia, ktoré rastú v našich klimatických podmienkach. Vyzve 
žiakov, aby po jednom postupne prišli, vybrali jeden druh 
a položili ho do obrazu tak, ako konkrétny druh rástol (to 
znamená jablko na vetvu nakresleného stromu, zemiak 
a mrkvu do zeme a pod.) 

HLAVNÁ ČASŤ
Meditácia
Ak je katechéza v  rámci sv. omše, kvôli deťom, ktoré 
nemôžu byť celkom pri vytvorenom obraze, môžeme 
pou žiť aj obraz (príloha č. 2), ktorí prostredníctvom data-
projektoru môžu vidieť všetci.   
Počas meditatívnej hudby pomaly hovoríme nasledujúce 
slová: 

Variant A: Meditačný text pre starších žiakov

Na našom obraze je znázornená naša ZEM. Je to uzavretý 
kruh a tak sa nám zdá, že nemá začiatok ani koniec. Zem 
obklopuje SVETLO. Obopína ju ako plášť. Na zemi je život 
a všetko na nej dozrieva z plnosti svetla. Svetlo udržuje na 
zemi ŽIVOT. Zem je OTVORENÁ, pripomína prekrojené zre-
lé ovocie.

NAŠA DOBRÁ ZEM
Školská, prípadne farská katechéza, vhodná na poďakovanie  
za úrodu alebo pri téme stvorenia sveta.
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Ukazuje nám, čo je v  jej vnútri: semienka, cibuľky, hľuzy, 
korienky, zvieratá aj kamene. Na obraze vidíme to, čo je 
v prírode zakryté a neviditeľné.
My však vieme, že to, čo nám odhaľuje tento obraz,  je len 
výrez z celku. 
A mnoho skutočností nám ostáva skrytých navždy. 
O živote zeme môžeme povedať, že je to život ZVONKU DO 
VNÚTRA. Je otvorená pre to, čo prichádza zvonku.
Je ochotná prijímať svetlo, vodu, dážď, oranie pluhov, prácu 
roľníka, ktorá na jar vrcholí zasievaním semien a v jeseni zbie-
raním zrelej úrody. Zem spotrebuje aj to, čo zvädlo. To, čo 
spadlo na zem (kompost), prijíma a premieňa na nový život.

Zem však žije aj ZVNÚTRA SMEROM VON. 
Sila zeme je vo vnútri. Je to tvorivá sila.
Zem je matkou – životodarnou pôdou pre život.
V  jej vnútri sa premieňajú semienka, cibuľky, hľuzy, ktoré 
rastú do hĺbky ako korienky a do výšky ako stonky a kmene 
stromov. Sú premenené, aby v nich mohol prúdiť nový život.
Všetko, čo zo zeme vyrastá, musí mať korene v zemi. Len 
ten, kto má „pevnú pôdu pod nohami“, kto má svoj domov, 
môže rásť a vydržať všetky sily, ktoré ho ženú do výšky. 
Každý život dostane toľko sily, koľko potrebuje pre svoje za-
korenenie, pre svoj život a svoje životné poslanie.
Život, ktorý navonok vnímame, je však OBMEDZENÝ. Má 
svoje HRANICE. Či je to semeno jablka, pšenice, trávy a či 
človeka.
Zem prináša OVOCIE. Ovocie je obrazom plnosti a sily, kto-
rá bola v semene.

Na našom obraze vidíme všetko v stave zrelosti, iba deti nie. 
Ale aj oni stoja pevne na zemi. Sú kúskom zeme a kúskom 
nášho sveta.
Budú rásť, dozrievať, prinášať ovocie a  padnú späť do 
zeme.
Kamkoľvek padnú, nevypadnú zo SVETLA, ktoré všetko 
obopína, nesie a drží.
V  ňom sa všetko premení a  stane sa NOVOU ZEMOU 
A NOVÝM  NEBOM.

Variant B: Meditačný text pre mladších žiakov

Vidíme pred sebou obraz zeme. Obraz nám chce niečo po-
vedať. K tomu, aby sme to počuli, musíme byť teraz celkom 
ticho.

SLNKO – SVETLO – sa dotýka zeme. Slnko takto hovorí 
k zemi:
„Som tu pre teba. Ja ťa nosím vo svojom náručí. 

Si skrytá vo mne. Dávam ti svoje svetlo. Ono aj teba robí 
svetlou a viditeľnou.
Dávam ti farby a teplo, prenikám do tvojho vnútra. Ja som 
svetlom života.“
ZEM cíti, počuje slnko a odpovedá mu:
„Som pripravená a otvorená, vstúp! Potrebujem ťa!
Som ako dom. Mnoho som už do seba prijala a dovolila, 
aby do mňa vstúpili: voda, pluh, zvieratká.
Som ako MATKA. Žijú vo mne cibuľky, hľuzy, semienka. Dá-
vam im vodu a tvoje svetlo, aby mali silu rásť.“
Cibuľky, semienka, zrnká, hľuzy cítia zem. Z nej pijú životnú 
silu.
Držia sa v nej pevne. Preto do nej zapúšťajú korienky. Takto 
sú tesne spojené so zemou a začínajú rásť.
A môžeme počuť slnečnicu, ktorá hovorí:
 „Viete, odkiaľ prichádzam? Vyrástla som z malého čierneho 
semienka. Vo mne je sila, ktorá mi pomohla rozkvitnúť a byť 
žiarivou! Som slobodná a cítim, že žijem. Prebúdza sa vo 
mne nový život, ponúkam vám nové semienka. Všetky vám 
darujem a je ich veľa!“
Jabloň hovorí:
„Na mne dozreli krásne, šťavnaté, červené jabĺčka. To sú 
ako moje deti. Už sú zrelé a už ma tak nepotrebujú. Môžete 
si ich obrať!“ 
„My ležíme hlboko v zemi. Vyrástli sme z hľúz a čakáme, že 
nás niekto vyhrabe,“ – hovoria zemiaky.
„Ja musím skloniť svoju hlávku,“ – hovorí obilný klas, „som 
príliš ťažký a už čakám na to, kedy prídu kombajny. Chcem 
vám poslúžiť k obžive.“ 
Hovorí to nám, deťom a my by sme mohli odpovedať: „Áno, 
čakáme na to, potrebujeme tvoje zrnká, aby sa z nich po-
mlela múka, aby pekár napiekol dobrý chlieb a mamička 
voňavé koláče a to zase dá život nám, deťom!“
Takto akoby všetko začína rozprávať. Mnoho ľudí dobre ro-
zumejú tomu, čo sa v zemi deje. Starajú sa o to, aby plody 
dozreli a potom začína zber. 
Na obrázku vidíme aj DETI. Niektoré stoja, iné behajú, tie 
tu nie sú, lebo by vybehli z obrazu. Aj oni rozumejú zemi 
a slnku. Hovoria:
„Ty si pre nás DAROM. Ty sa rozdávaš. Odkiaľ máš tú silu? 
Odkiaľ má slnko svoju silu, teplo a svetlo?“
A všetko spieva: „Za všetko  ĎAKUJEME  BOHU, lebo všet-
ko je od neho!“

Urobme to i teraz spevom piesne: Vďaky ti Pane, vzdávame 
vďaky... 

Vďaky ti Pane, vzdávame vďaky, tebe čo kraľuješ v nebi 
na veky.
- za to, že dal si nám život,
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- za to, že dávaš nám plody, 
- za to, že dávaš nám chleba,
- za to velebíme teba.

Formácia
Ak všetko už svojou existenciou ďakuje za to, že je, o čo 
viac máme ďakovať Pánu Bohu my ľudia za dary zeme. 
Najlepšie to urobíme i vtedy, keď sa budeme modliť pred 
jedlom a po jedle, veď jedlo je Božím darom, ktorý dostá-
vame prostredníctvom rodičov. Ak budeme sadať k obe-
du pri spoločnom stole, začnime modlitbou my, ak na to 
zabudnú naši rodičia. 

Písanie listu
Spôsobov na ďakovanie je veľa. Teraz využijeme trochu 
zvláštny spôsob. Budeme písať Pánu Bohu list, ako po-
ďakovanie za dary zeme. 

Učiteľ vyzve žiakov, aby teraz napísali svoj list Pánu Bohu, 
ako poďakovanie za dary. Po ukončení práce, každý pre-
číta svoj list, pod ktorý sa i podpíše a položí ho vedľa ob-
razu zeme. (Ak je to katechéza v rámci sv. omše, písanie 
listu možno vynechať).  
Nasledujúci list vďaky po listoch žiakov prečíta učiteľ na záver.

Bože náš, chceme sa ti teraz poďakovať  
za všetky úžasné dary,

ktoré nám dávaš prostredníctvom zeme a to práve dnes.
Ďakujeme za zem, ktorá nás nosí, živí, udržiava,
na ktorej žijeme a máme svoj domov.

Ďakujeme za ľudí, ktorí sú okolo nás,
ktorí sa o nás starajú a učia nás chrániť život v každej podobe. 
Tešíme sa, že môžeme vidieť farebné kvety,
že nás sýtiš tým, čo vyrástlo na zemi: a to sú rôzne plody zeme. 

Ďakujeme zvlášť za zrno, (prinesieme v miske zrno)
ako plod zeme a práce ľudských rúk,
ktoré sa melie na múku (prinesieme v miske múku)
a z ktorého sa pripravuje  chlieb náš každodenný. 
(prinesieme chlieb, ktorý položíme do stredu zeme vedľa 

misy so zrnom)
On nás živí a dáva silu pre konanie každodenných povinností.

Do kúska chleba pri sv. omši prichádzaš ty sám, náš dobrý Ježiš,
aby si sa nám dal a živil nás svojim telom.

Ďakujeme ti za všetko a prosíme o silu, 
aby sme boli dobrí ako je dobrý chlieb náš každodenný.

ZÁVER
Modlitba za našu zem
Terajší Svätý Otec František pred nedávnom vydal ency-
kliku s názvom Laudato si, čo v preklade znamená Buď 
pochválený. Našu zem v nej nazval veľký dom. Slovami 
encykliky chce nás všetkých povzbudiť k tomu, aby sme 
sa starali o našu zem, o náš veľký dom. 
Veď Pán Boh stvoril človeka zo zeme a plodmi tejto zeme 
je človek živý. (porov. Laudato si’, bod 202)
Na záver dokumentu sa pápež modlí za našu zem. 
K uvedenej modlitbe vyzýva aj nás, pretože všetci, kým 
žijeme na tejto zemi sme aj jej súčasťou. 
Pomodlime sa teraz túto modlitbu aj my (pre žiakov 
máme pripravenú uvedenú modlitbu).
 
Modlitba za našu zem 
Najvyšší Pane, prítomný v celom vesmíre 
i v tom najmenšom z tvojich stvorení, 
ty, ktorý svojou nežnosťou zahrnuješ všetko, čo existuje, 
vlej do nás silu svojej lásky, 
aby sme sa starali o život a krásu. 
Zaplav nás pokojom, aby sme žili ako bratia a sestry 

a nikomu neškodili. 
Otec chudobných, pomôž nám vyslobodiť tých, 
ktorí sú na tejto zemi opustení a zabudnutí 
a ktorí sú v tvojich očiach tak veľmi vzácni. 
Ozdrav náš život, aby sme chránili svet a nepustošili ho, 
aby sme rozsievali krásu, a nie znečistenie a skazu. 
Dotkni sa sŕdc tých, ktorí hľadajú iba výhody na úkor 

chudobných a tejto zeme. 
Nauč nás objavovať hodnotu každej veci, 
kontemplovať s úžasom a uvedomiť si, že na našej 

ceste 
k tvojmu nekonečnému svetlu sme hlboko spojení so 

všetkými stvoreniami. 
Vďaka, že si s nami po všetky dni. 
Posilňuj nás, prosíme, v našom boji za spravodlivosť, 

lásku a pokoj.
Svätý Otec František, encyklika Laudato si‘, b. 245

Povzbudenie a aplikácia
Pán Boh nás stvoril ako rozumné tvory a do srdca nám 
vložil iné zrnká, ako sú tie obilné.  
Vložil do nás zrnká vďaky, lásky, dobroty, starostlivosti 
a ešte mnohé ďalšie. Tie zrnká už vyklíčili a po vyklíčení 
nasleduje rast. Ľudia však tento rast vidia iba prostred-
níctvom našich skutkov. Ak máme podmienky na rast, 
dozrievame aj my ako ľudia a ako kresťania. 
Toto je však naša úloha nie iba na jedno vegetačné ob-
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dobie ako je to v prírode, ale je to úloha na celý náš život.  
Doprajme našim zrnkám „dážď modlitby“, doprajme na-
šim zrnkám „lúče svetla Božieho slova“ a doprajme našim 
zrnkám „teplo vďačnosti“.  

Každý žiak si môže na záver zobrať z misky jedno zrnko, 
ktoré symbolicky predstavuje jeho predsavzatie k modlit-
be, čítaniu Božieho slova a vďačnosti. Doma si ho môže 
zasadiť. 

 

Spracovala: Klára Soľanová
Meditačné texty k obrazu a obraz podľa RPA 1978/1

Prílohy
Príloha č. 1

Príloha č. 2
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Cieľ
Kognitívny: Definovať Božie prikázania, ktorých obsa-
hom je vlastníctvo a ochrana majetku, vzťah k hmotným 
dobrám a prírode. Zapamätať si ich znenie. 
Afektívny: Oceniť význam týchto prikázaní. Prijať ich 
požiadavky a integrovať ich do svojho života  ako najlep-
šie rady a pomoc na ceste života. 
Psychomotorický: Vyrobiť plagát. Vykonať konkrétny 
skutok úcty k stvorenstvu.
 
Pomôcky: Sväté písmo, Youcat, svieca, kartičky s textami.
Metódy: motivačná aktivita, výklad, diskusia, rozhovor, 
práca s  Youcatom, práca s  biblickým textom, práca 
v  skupinách, práca so Svätým písmom – vyhľadávanie 
textov, posolstva. 
Stratégia: kombinovaná

ÚVOD 
Motivácia
Učiteľ prejde pomedzi lavice a zoberie si bez dovolenia 
niektoré veci, napr. pero a knihu s odôvodnením, že sa 
mu to páči a vloží si to do tašky. Vysvetlí, že sú veľmi 
pekné a  že odteraz to bude jeho. Potom vezme ďalšiu 
vec a hovorí nahlas, že aj to sa mu zíde a že to niekedy 
využije. Čaká na reakciu žiakov. Ak sú ticho a neprotestu-
jú, opýta sa, či sú spokojní s tým, čo robí, či je to správne. 
Týmto spôsobom učiteľ otvorí diskusiu o vlastníctve.

Diskusia
Pomocné otázky:
• Môžem si zobrať to, čo sa mi páči?
• Prečo si to nemôžem zobrať?
• Ste prekvapení takýmto konaním? 
• Ako ste sa cítili? 
• Čo ste si o tom mysleli? 
• Premýšľate, prečo som to urobil/a? 
• Od koho si dostal vec? 
• Kto ti ju daroval? 

Učiteľ pokračuje: Je naozaj pekná, môže sa mi páčiť, ale 
ja si ju nesmiem zobrať a privlastniť, pretože táto vec mi 
nepatrí. Nie je moja. Je to tvoje osobné vlastníctvo. Dú-
fam, že ste všetci pochopili, že to bol iba príklad, ktorým 
som vás chcel uviesť do témy dnešného stretnutia a to je 

náš vzťah k majetku a hmotným dobrám. Učiteľ vráti veci 
konkrétnym žiakom, ospravedlní sa im, že si to dovolil, 
ale zároveň potvrdí, že to nemyslel vážne a nechcel ich 
vystrašiť a pohoršiť. 

HLAVNÁ ČASŤ
Výklad
Problematiku majetku a  vlastníctva upravujú dve Božie 
prikázania. Učiteľ vyzve žiakov, aby sa pokúsili povedať, 
ktoré sú to. Žiaci definujú znenie prikázaní a jeden žiak ich 
napíše na tabuľu.

7. Božie prikázanie – Nepokradneš 
Inými slovami: neberiem to, čo mi nepatrí a dám každé-
mu to, čo mu patrí.
10. Božie prikázanie – Nebudeš túžiť po majetku 
svojho blížneho.
Tieto dve prikázania upravujú  vzťah človeka k  stvoreným 
veciam, k prírode, k majetku. Hovoria o vlastníctve majetku.  

Učiteľ pokračuje otázkami: 
• Čo myslíte, aký bol Boží zámer, že dal človeku tieto 

prikázania? 
• Neveriaci ľudia nám často hovoria: Váš Boh a  vaša 

viera vám všetko zakazuje: nesmiete kradnúť, zabíjať, 
musíte hovoriť vždy pravdu, atď... 

• Je to naozaj tak? 
• Naozaj nám Pán Boh všetko zakazuje? 

Necháme priestor žiakom, aby sa vyjadrili a potom po-
kračujeme. 
Spomeňme si na príbeh tety Harriet a  jej netere, ktorá 
prišla do jej domu keď teta nebola doma. Na niektorých 
miestach našla tabuľku so zákazmi: neotváraj,  nezapínaj!  
Rozmýšľala, prečo ich napísala. Tetu dobre poznala, ve-
dela, že teta ju miluje. Preto uvažovala, že ak to tam na-
písala, mala na to dôvod, chcela ju chrániť pred možným 
nebezpečenstvom. 
Ak Boh dáva prikázania: nepokradneš a nebudeš 
túžiť po majetku iného, chce nás chrániť. Pred čím 
nás Pán Boh chráni? Je príjemné chodiť po svete s poci-
tom, že ľudia na mňa poukazujú a šuškajú – zlodej, daj si 
na neho pozor, on kradne, neplatí zamestnancom mzdu, 
vyhýbaj sa mu... Pán Boh vo svojej múdrosti, zákazmi, 
ktoré dáva človeku, predchádza našim sklamaniam, han-

CTIME ZEM, KTORÁ JE BOŽÍM DAROM
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be, problémom a ich následkom. Dáva príkazy, zákazy, 
aby nás chránil. Robí to preto, že nás miluje. Jeho pri-
kázania sú prejavom jeho starostlivosti a lásky, nastoľujú 
poriadok a vnášajú pokoj do života človeka a spoločnosti.
Boh chráni nielen nás, ale aj náš majetok – vlastníctvo 
každého z nás. Zároveň požaduje spravodlivé hospo-
dárenie s majetkom a rozdeľovanie pozemských dobier.

Práca s Youcatom 
Žiaci po jednom čítajú jednotlivé body, uvažujeme nad ich 
významom a vysvetľujeme.
str. 232/426, 233/427 a 428, 234/430, 235/433.
Poškodzovanie a  vandalizmus sú previnením proti 
vlastníctvu a majetku.
Str. 236/436 – náš vzťah k stvoreniu,
Str. 237/437 – náš vzťah k zvieratám. 

Prehĺbenie
Prečo ľudia kradnú? 
Žiakov rozdelíme do troch skupín. Každá skupina pracuje 
s jedným  citátom z  Youcatu zo str. 254 (Ex 20,17; Lk 
12,15; sv. Bazil Veľký). Úlohou skupiny je prečítať citát, 
hľadať význam v  skupine a  naformulovať odpoveď na 
otázku: Ako súvisí citát s  dnešnou témou.  Výsledok  
prezentovať ostatným.
Zhrnutie: Dôvodom je  nezriadená, t. z. neovládaná ľud-
ská žiadostivosť a  z  nej vyplývajúce lakomstvo, závisť, 
lenivosť.

Práca s biblickým textom
Na tabuľu napíšeme súradnice textov zo Svätého písma: 
Gn 1,28 a Gn 2,15. 
Žiaci naďalej pracujú v pôvodných skupinách a zadáme 
úlohu: 
• vyhľadať biblické texty vo Svätom písme, 
• prečítať a na kartičku napísať hlavnú myšlienku,
• vysvetliť spojenie: „podmaňte si zem“ a  „panujte“. 

Gn 1,28

Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa 
a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami 
mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa 
hýbe na zemi!“

Gn 2,15

I vzal Pán, Boh, človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby 
ho obrábal a strážil.

Po ukončení práce to, čo žiaci naformulovali, prezentujú 
druhej skupine a výsledky porovnajú. Na tabuľu napíše-
me spoločný záver. Učiteľ koriguje odpovede, prípadne 
ich doplní.
Zhrnutie: Boh má s človekom plán. Stvoril krásny svet 
a on je darom pre človeka. Človek je pozvaný k spoluprá-
ci, aby sa podieľal na Božom diele. Slová Svätého písma: 
podmaňte si zem a panujte nad ňou, určujú úlohu člove-
ka vo vzťahu k Božiemu dielu. Má spravovať, zveľaďovať, 
chrániť a skrášľovať zem, používať ju pre svoje a spoloč-
né dobro. V druhom texte slová: obrábať a strážiť zna-
menajú, že človek svojou prácou si má zabezpečiť všetky 
životné potreby. Za tento Boží dar má byť človek vďačný.

Formovanie postojov

Uvažujme, ako je to s  nami ľuďmi v  skutočnosti. Ako 
sa správame k našej modrej planéte? Chránime ju a sme 
vďační Bohu za ňu? 
Pomôžeme si niektorými vyjadreniami Svätého Otca, 
z  jeho novej encykliky Laudato si’ –  Buď pochválený, 
s podtitulom „O starostlivosti o spoločný dom“. (Ide 
o citáciu slov sv. Františka Assiského z jeho „Chválospe-
vu stvorenia“, známeho aj ako „Pieseň brata Slnka“). 
Žiakov posadíme do kruhu a  uprostred na zem položí-
me čistý plagát a rôzne obrazy prírody, zeme, odpadkov, 
ľudí a pod. Učiteľ má pripravené texty na kartičkách. Žiaci 
si berú po jednej kartičke, postupne ich nahlas prečítajú 
a text položia vedľa niektorého obrázka.

1. Pápež sa v  encyklike venuje prevažne problematike 
ekológie, ostro kritizuje súčasnú konzumnú spoloč-
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nosť, ničenie životného prostredia a podriaďovanie 
politiky ekonomickým záujmom. Napísal: „Nikdy sme 
tak neubližovali a nezneužívali náš spoločný do-
mov, ako sme to robili za posledných 200 rokov.“ 

2. Pápež varuje, že naša planéta sa v dôsledku deštruktív-
neho správania ľudstva začína stále viac podobať 
„obrovskej kope odpadkov“. Kritizuje pritom ne-
schopnosť medzinárodného spoločenstva riešiť envi-
ronmentálne otázky. 

3. Pápež František pripomína, že zem, náš spoločný 
dom, „je aj ako sestra, s ktorou sa delíme o exis-
tenciu, a  ako krásna matka, ktorá nás prijíma 
do svojho náručia“. My sami „sme zemou (por. Gn 
2,7). Samotné naše telo pozostáva z prvkov planéty, 
jej vzduch je ten, ktorý nám dáva dych a jej voda nás 
vyživuje a obnovuje.“

4. Srdcom encykliky je otázka: „Aký typ sveta chceme 
odovzdať tým, ktorí prídu po  nás, deťom, ktoré 
vyrastajú? Toto vedie k pýtaniu sa na zmysel existen-
cie a na hodnoty, ktoré sú základom života spoločnosti: 
Pre aký cieľ sme prišli do tohto života? S akým cieľom 
pracujeme a bojujeme? Prečo nás táto zem potrebuje? 
Ak si nekladieme tieto hĺbkové otázky, neverím, že by 
naša ekologická angažovanosť mohla priniesť význam-
né výsledky“.

5. Táto zem, trpiaca zlým zaobchádzaním a plienením, sa 
teraz sťažuje a jej stony sa spájajú so všetkými opuste-
nými sveta. S pozvaním načúvať im sa pápež František 
obracia na všetkých: na jednotlivcov, rodiny, miestne 
pospolitosti, krajiny, medzinárodné spoločenstvo a po-
zýva k „ekologickej konverzii“, čiže „zmeniť kurz“ (slová 
sv. Jána Pavla II.), zhostiť sa krásnej a zodpovednej 
úlohy „starostlivosti o spoločný dom“.

6. Nádej sveta - Zároveň pápež František konštatuje, že 
„badať rastúcu citlivosť voči prostrediu a ochrane príro-
dy a dozrieva úprimné a bolestne preciťované znepo-
kojenie nad tým, čo sa deje s našou planétou.“                                                                                               

7. Všetkým adresuje jasný odkaz, plný nádeje: „Ľud-
stvo má ešte schopnosť spolupracovať na vytvorení 
nášho spoločného domu. Človek ešte dokáže pozitív-
ne zasiahnuť, nie je všetko stratené, pretože ľudské by-
tosti, schopné najhlbšieho úpadku, môžu aj prekonať 
seba samých,  znovu si vyvoliť dobro a obnoviť sa.“ 

8. Svätý Otec František hovorí: „Pozývam všetkých, aby 
venovali chvíľku uvažovaniu nad výzvami, ktorým če-
líme vzhľadom na starostlivosť o náš spoločný dom. 
Prihováram sa s naliehavou výzvou na obnovenie 
dialógu o tom, ako budujeme budúcnosť planéty.“ 
Navrhuje rozvinúť čestný dialóg na každej úrovni spolo-
čenského, ekonomického a politického života, ktorý sa 
prejaví v transparentných rozhodovacích procesoch. 
Pozýva, aby všetci uznali  „bohatstvo, ktoré nábožen-
stvá môžu ponúknuť pre integrálnu ekológiu a pre plný 
rozvoj človeka ako takého“.

Zhrnutie 
Sv. Ján Pavol II. povedal: „Kresťania sú si osobitne ve-
domí, že ich úlohy v  rámci tvorstva, ich povinnosti voči 
prírode a voči Stvoriteľovi sú súčasťou ich viery.“ Človek 
nesmie svojvoľne disponovať s darmi stvorenia, ale zod-
povedne sa o ne starať, aby bol v súlade s Božími pri-
kázaniami a zanechal svet krásny a bezpečný pre ďalšie 
generácie. Pre osobné ale aj spoločné vlastníctvo (školy, 
kostol, nemocnice, kiná, divadlá, parky, lesy, prírodu), 
ktoré využívajú všetci ľudia a slúžia pre spoločné dob-
ro platí, že ich nesmieme ničiť. Práve naopak, máme ich 
zveľaďovať, udržiavať v čistote a poriadku a chrániť pred 
poškodením. 
Bezohľadnosť k  životnému prostrediu škodí ľudskému  
životu, spoločenstvu, spolunažívaniu. 

Tvorba plagátu
Žiaci vytvoria plagát, na ktorom pomenujú problémy ľud-
stva vo vzťahu k prírode. Svojmu plagátu naformulujú ná-
zov, napr. Ekologické problémy ľudstva, Zem – Boží dar, 
ktorý si ctime a pod. 

Kto nesie zodpovednosť za tento stav? 
Každý človek a teda aj ja.

Je nejaká nádej, pomoc a východisko? 
Vo Svätom písme (Mt 25,40) čítame, čo hovorí Pán Ježiš: 
Čokoľvek ste urobili jednému z  týchto najmenších bra-
tov, mne ste urobili.“  Vyzýva nás, kresťanov, všímať si 
ľudí, ktorí potrebujú pomoc a neodmietnuť ju. V každom 
slabom a trpiacom máme vidieť trpiaceho Ježiša. Utrpenie 
môžeme zmierniť skutkami milosrdenstva. Čokoľvek 
urobíme pre skrášlenie prírody, životného prostredia, 
vydáme svedectvo úcty a vďačnosti Bohu.  
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ZÁVER
Na záver vzdajme chválu slovami piesne, ktorú zložil sv. 
František z Assisi. Voláme ju Pieseň brata Slnka alebo 
i Chválospev stvorenia. Podľa jednomyseľného svedec-
tva životopisných prameňov túto pieseň zložil v San Da-

miane pri Assisi približne dva roky pred svojou smrťou 
po noci naplnenej neuveriteľným trápením, keď ho Boh 
zázračne potešil uistením o jeho spáse.
Jednotlivé odstavce postupne odriekajú žiaci.

Spracovala: Božena Nemčíková
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V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a ro-
dinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami 
Lectio divina. 

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ, stredoškolská mládež

Ciele katechézy
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického tex-
tu z Knihy múdrosti 13, 1-5 a Listu Rimanom 1,19-23
Afektívny: Rozvíjať a budovať v živote úctu k stvorené-
mu svetu (životnému prostrediu) 
Obsahová línia: kerygmatická
Metódy:  Lectio  divina,  slávnosť  Svätého  písma,  brain-
storming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok stvorenia

Úvod
Privítanie, krátka modlitba.

1. Čítanie  – Pre každého účastníka máme pripravené 
biblické texty, ktoré rozdáme účastníkom. Najprv si ho 
prečítajú potichu a potom nahlas. V prvej časti je dôležité 
zamerať sa na pochopenie každého textu samostatne. 

Múd 13, 1-5
Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chýbala 

znalosť Boha,
ktorý z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je,                                                                     
a čo nepoznali tvorcu pri pohľade na diela,                                                                                               
ale oheň, vietor, či letmý vzduch,                                                                                       
hviezdny okruh, či vodu náramnú,
alebo svetlá nebies pokladali za bohov, čo riadia svet.                                                                     
Keď už, zvedení ich krásou, pokladali ich za bohov,                                                                                         
nuž bolo im treba vedieť, o čo nádhernejší je ich Pán;
veď ich stvoril prapôvodca krásy.                                                                                                          
A keď ich už moc a pôsobivosť budila v nich úžas,                                                                          
mali poznať, o koľko mocnejší je ich Tvorca.                                                                                            
Lebo z veľkosti a krásy stvorení                                                                                                                                 
sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ.

Rim 1, 19-23
Je im predsa zjavné, čo možno o Bohu vedieť. Boh im to 
zjavil. Veď to, čo je v ňom neviditeľné - jeho večnú moc 
a božstvo - možno od stvorenia sveta rozumom poznávať 
zo stvorených vecí, takže nemajú výhovorky. Hoci Boha 

poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďa-
ky, ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné 
srdce sa zatemnilo. Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupák-
mi. Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podoby zobra-
zujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy.

Práca s biblickým textom – porozumenie textu Múd 13,1-5 
a Rim 1,19-23

V tejto časti je úlohou žiakov hľadať a nájsť súvis medzi 
dvomi biblickými textami. Učiteľ rozdelí žiakov do skupín. 
Žiaci v  skupinách opäť pozorne prečítajú obidva texty 
a postupne odpovedajú na zadané otázky. Počas práce 
diskutujú, uvažujú, hľadajú prepojenia, vysvetľujú význam 
pojmov.

Katechéta ponúkne nasledovné otázky: 
1. Na základe čoho môžeme spoznať Boha Otca – 

Stvoriteľa?
2. Ako nazývajú autori úryvkov ľudí, ktorým chýbalo 

poznanie Boha? 
3. Koho alebo čo pokladali za bohov ľudia podľa prečí-

taných úryvkov?
4. Ktoré pojmy spájajú obidva texty Svätého písma?
5. K čomu nás vyzývajú obidva úryvky Božieho slova? 
6. Akú zaujímavú skutočnosť ste počas rozhovoru 

zaznamenali?

Každá skupina odpovedá na zadané otázky a po ukončení 
práce v pléne predstavia svoje výsledky.

2. Meditácia 
Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné 
myšlienky celého biblického textu formou meditácie. 

Z prečítaných úryvkov sme sa dozvedeli, že na základe 
krásy a  veľkosti stvoreného sveta spoznávame Boha 
Otca – Stvoriteľa. Môžeme povedať, že Boh nám svoju 
existenciu zjavil v stvorení. Apoštol Pavol hovorí, že Boh 
sa nám ľudom dal jasne poznať. Preto, ak ľudia popie-
rajú Božiu pravdu o stvorenstve, nemôžu sa vyhovárať 
na nič. Avšak nestačí poznanie, že Boh existuje. Mali by 
sme poznať, že Boh nás miluje a pochopiť, čo všetko pre 
nás urobil. 
Akého Boha nám zjavuje príroda? Zjavuje nám mocného, 
silného, Boha poriadku, schopného stvoriť najjemnejšie 

DAR STVORENSTVA ALEBO MODLA? 
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detaily, Boha lásky a krásy, Boha, ktorý vládne nad všet-
kým. Žiaľ, v dejinách sme často svedkami toho, že ľudia 
sa často pokúšajú vytvoriť si bohov, ktorých môžu ovlá-
dať, namiesto toho, aby sa poddali Bohu, ktorý vládne 
nad všetkým. (Priestor pre diskusiu o tom, ktorí „bohovia“ 
dnes vládnu v našom svete – ľudom 21. storočia – „bo-
hovia“ môžu byť drevené sošky či talizmany, prostriedky 
ako sú peniaze, moc, sex, alebo pohodlie...)
Môžeme sa opýtať, ako sa dnes ľudia obracajú k mod-
lárstvu? Modlárstvo sa začína tam, kde ľudia zavrhnú 
svoje poznanie o Bohu. Namiesto toho, aby ho vnímali 
ako Stvoriteľa a pôvodcu života, vnímajú samých seba 
ako stred vesmíru. V  zapätí si potom vymyslia bohov, 
v ktorých sa väčšinou odrážajú ich sebecké plány a zá-
mery. Môžeme povedať, že modloslužobníci sa klaňajú 
a  slúžia veciam, ktoré Boh stvoril, namiesto Bohu sa-
mému. 
Aké sú naše priority? Aké sú naše sny, túžby, plány, ná-
deje? Slúžime Bohu alebo modlám, ktoré sme si vytvorili? 
V Svätom písme sa píše: „Lebo kde je tvoj poklad, tam 
bude aj tvoje srdce.“ (Mt 6, 21)
Ak chceme Bohu do hĺbky porozumieť a  mať k  nemu 
správny vzťah, potrebujeme prijať jeho zjavenie v Synovi – 
Ježišovi Kristovi a vo Svätom písme, v ktorom je zjavená 
pravda o nás samých. 

3. Aplikácia
Na začiatku tejto časti môžeme deťom v krátkosti pred-
staviť život a obrátenie sv. Františka, jeho lásku k Bohu 
a celému stvorenstvu. (môžeme si pomôcť videom, ob-
razmi z  jeho života).
Na túto zjavenú pravdu poukazuje aj pápež František. Nie 
náhodou si zvoli meno práve po sv. Františkovi z Assisi. 
Len nedávno nám daroval novú encykliku (dokument), 
kde hovorí o  dôležitosti ochraňovať „spoločný dom“ – 
celý stvorený svet. Svätého Františka z Assisi nám dáva 
za vzor starostlivosti o  prírodu, vzor spravodlivosti voči 
chudobným, službe v spoločnosti a za vzor vnútorného 
pokoja. Pre neho každé stvorenie bolo bratom a sestrou, 
ku ktorým ho viazali citové putá. Preto sa cítil povolaný 
starať sa o všetko, čo existuje.

Môžeme sa opýtať samých seba, ako my pristupuje-
me k  prírode a  k  životnému prostrediu? Dokážeme sa 
radovať a  tešiť z  krásy prírody? Alebo sú naše postoje 
postojmi vládcov, spotrebiteľov a užívateľov prírodných 
zdrojov?

Podľa pápeža Františka, súčasťou viery každého jedného 
kresťana by mali byť aj isté úlohy voči tvorstvu, prírode 
i Stvoriteľovi. Ak považujeme prírodu a životné prostredie 
za Boží dar, mali by sme sa k celému stvorenstvu postaviť 
zodpovedne, striedmo a so starostlivosťou. 

Aktivita
Na úvod môžeme pustiť krátke motivačné video, v kto-
rom je vykreslená krása prírody. (Pr. https://www.youtu-
be.com/watch?v=nFdBNJsW46Y)

Katechéta rozdá deťom papiere, ktoré si rozdelia na tri 
časti. Úlohou deti je napísať konkrétnu povinnosť kres-
ťana voči
a) tvorstvu (ľuďom), 
b) prírode, 
c) Stvoriteľovi. 

V závere aktivity deti prečítajú úlohy kresťana, ktoré pova-
žujú za najdôležitejšie. 
Mladšie deti môžu z  rôznych časopisov povystrihovať 
vesmír, planéty, kvety, stromy, zvieratá, ľudí... podlepia 
tvrdým papierom a napíšu veľkými písmenami BOŽÍ DAR 
Z LÁSKY K NÁM.

4. Modlitba
V úvode modlitby (pri zažatej svieci) si môžeme prečítať 
Ž 23 alebo modlitbu sv. Františka z Assisi o pokoj. (Prílo-
ha č. 1) Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlit-
bu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. 
Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť 
ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí 
v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby 
v modlitbe zazneli slová: život, dar, Božia láska, Stvoriteľ. 

5. Kontemplácia
Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto 
časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na 
tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo 
nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa 
usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, 
skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad 
na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade 
s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta 
pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz alebo 
krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo 
symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. východ slnka).
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Záver
Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných ku 
konkrétnej ochrane životného prostredia vo svojom okolí. 
Rovnako aj k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej 
i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slo-
va. Na záver môže nasledovať vhodná pieseň. 

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra: 

Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC; Biblia s aplikáciami pre život                                                                                                 

Príloha č. 1: 

Modlitba sv. Františka o pokoj
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. 
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť; 
odpustenie, kde sa množia urážky; 
jednotu, kde vládne nesvornosť. 
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia; 
vieru tým, čo pochybujú; nádej tým, čo si zúfajú; 
svetlo tým, čo tápu vo tmách; radosť tým, čo smútia.  

Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, 
než aby mňa potešovali; 

skôr chápať iných, než aby mňa chápali; 
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.  

Pretože len keď dávame – nadobúdame; 
len keď zabúdame na seba – nachádzame seba sa-

mých; 
len keď odpúšťame - dostáva sa nám odpustenia; 
len keď odumierame sebe – povstávame k večnému  

životu. 
Amen.
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SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA – BIBLIA

Ponúkame nové vydanie Svätého písma, ktoré vydal SSV v roku 2014. Jeho výho-
dou je praktická väzba, poznámky pod čiarou na príslušných stranách a optimálna 
veľkosť písma. Preklad a poznámky sú podľa vydaní SSV: Starý Zákon z roku 
1955 a Nový Zákon z roku 1986.  Katolícky preklad s úvodmi k jednotlivým spisom 
a poznámkami prof. Jozefa Heribana SDB. Nové vydanie Svätého písma v praktic-
kom formáte ponúka ako prílohu farebné biblické mapy. Stredný formát s väčším 
typom písma je vhodný na každodenné čítanie Svätého písma v rodine, na ktoré 
nás opakovane pozýva aj pápež František. Väzba je šitá, rozmer 130 x 200 mm.

Cena: 17,00 €

West Christopher: TEOLÓGIA TELA PRE ZAČIATOČNÍKOV

Teológia tela pre začiatočníkov sviežim spôsobom „predkladá“ ohromujúce po-
solstvo Jána Pavla II. do jazyka bežného čitateľa. Odkrýva hlboké súvislosti medzi 
sexualitou a najdôležitejšími otázkami ľudskej existencie o zmysle a cieli života, 
o stvoriteľskom diele ako muža a ženy a pod.

Cena: 5,40 €

Marián Sivoň: MODERNÝ SVÄTÝ

Ďalšia publikácia autora je ponukou 50 rozjímaní nad kresťanskými čnosťami pre 
mladých, ale určite nie iba pre nich. Namiesto úvodu autor ponúka čitateľovi návod 
na rozjímanie. Z názvov rozjímaní vyberáme: Po ceste múdrosti, Brzda miernosti ťa 
chráni, Prepych „mať čas“, Bohatý chudák, Hovoríš aj „ďakujem“?  V závere je 40 
charakteristík moderného svätého, ktoré môžu poslúžiť i na „moderné“ spytovanie 
svedomia.
 
Cena: 3,00 €

Anton Lauček: ANJELOM SVOJIM PRIKÁŽEM O TEBE

Beletristický spracovaný životopisný príbeh Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 
Kniha je rozdelená do ôsmich kapitol, ktoré zachytávajú postupne jednotlivé ob-
dobia života. S jednotlivými kapitolami života je potrebné oboznámiť žiakov počas 
1. stupňa ZŠ. Na 2. stupni ZŠ možno využiť poznatky v témach pri oboznamovaní 
sa s dejinami Cirkvi.

Cena: 2,50 €
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VYTRVAŤ V KRISTOVEJ PRAVDE – Manželstvo a sväté 
prijímanie v Katolíckej cirkvi

Odpovede a diskusia kardinálov a odborníkov na otázky ohľadom manželstva a ro-
diny, ako odpoveď na prejav kardinála Waltera Kaspera, ktorý predniesol v roku 
2014 pred mimoriadnym konzistóriom zameraným na rodinu.
 
Cena: 8,00 €

Janko Silan: REKVIEM ZA PRIATEĽOV 

Zbierka smútočných básni, ktorých zostavovateľ je Ján Kováč, priateľ Janka Sila-
na. Vydal ich roku 2014. Vhodné využiť k téme: bolesť, smrť, katolícka moderna 
a iné.

Cena: 5,50 €

MODLITEBNÍK PRE MLADÝCH

Modlitebná kniha, ktorá môže byť sprievodcom a pomocníkom v náročnom čase 
dospievania, v prijímaní evanjeliových hodnôt za svoje a pri budovaní hlbokého 
vzťahu s Ježišom. Jej obsahom sú základné modlitby, malý katechizmus, modlitby 
na ceste ku kresťanskej zrelosti: vážiť si a milovať seba, milovať Boha, budovať 
zdravé vzťahy, vážiť si svoje telo, čistotu  a sexualitu, budovať dobré vzťahy s oso-
bami opačného pohlavia.

Cena: 3,30 €

UČIŤ SA MILOVAŤ

30 otázok a odpovedí, ako sa nepomýliť v najdôležitejšom dobrodružstve života, 
ktoré vydal Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny pri 
príležitosti Svetových dní mládeže.

Cena: 2,20 €
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DVD – KRÍŽOVÉ VÝPRAVY

Štyri dokumentárne filmy  natočené v 7 krajinách a s renomovanými svetovými 
historikmi, objasňujú skutočné príčiny a motivácie stáročného križiackeho hnutia.  
Nepokrýva len obdobie výprav do Svätej zeme, ale aj boj za oslobodenie Pyrenej-
ského polostrova spod moslimskej nadvlády, ako aj obranu Európy pred expan-
ziou Osmanskej ríše. Vhodné pre žiakov od 7. ročníka ZŠ.

Cena: 6,50 €

DVD – KRESŤANIA V SPOLOČNOSTI

Séria 9 dokumentárnych 30 minútových filmov zobrazuje  živým spôsobom odpo-
vede Cirkvi na otázky kresťanov žijúcich v súčasnej spoločnosti. Základné otázky 
Sociálnej náuky Cirkvi tvoria i obsah kurikula náboženskej výchovy vo vyšších roč-
níkoch. Jedná sa o témy: kresťanská sociálna etika, rodina a spoločnosť, právo 
a  spravodlivosť, verejná moc, dane, medzinárodný poriadok, pracovné vzťahy, 
podnik, trh.

Cena: 7,50 €

DVD – LEKÁR ZÁZRAKOV – svätý Giuseppe Moscati

Životopisný príbeh lekára, profesora, vedca, ktorý mal  mimoriadny prístup k chu-
dobným. Po výbuchu sopky Vezuv r. 1906 zachraňuje obete, dozerá na evakuáciu 
nemocnice. Počas cholery v Neapole (r. 1911) je poverený  vládou dohliadať na 
stav hygieny v meste. Ako prvý experimentoval s inzulínom v boji s cukrovkou. Po-
čas 1. svetovej vojny viedol nemocnicu pre ranených vojakov. Zomrel ako 47-ročný. 
Vhodná pomôcka k témam v 8., 9. roč. ZŠ a všetkých ročníkoch gymnázií a SOŠ. 

Cena: 6,50 €

DVD – SVÄTY JOZEF COTTOLENGO – životopisný príbeh za-
kladateľa charitatívneho diela

Založil charitatívne dielo Malý dom Božej Prozreteľnosti, v ktorom sa bezplatne staral 
o chorých, invalidov, siroty, ale aj dievčatá vystavené mravnému nebezpečenstvu.
Je tak predchodcom sv. Jána Bosca. Je vzorom svätca – hrdinu lásky, otca chu-
dobných, príklad a učiteľ tých, čo chcú uľahčiť ľudské utrpenie. 
Vhodná pomôcka k témam v 8., 9. roč. ZŠ a všetkých ročníkoch gymnázií a SOŠ. 

Cena: 6,50 €



30Katechetické ozveny 

p
o

n
ú

ka
m

e
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Vydal: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves pre vnútornú potrebu. Internet: www.dkuspis.sk 
E-mail: dkuspis@dkuspis.sk. Redakcia: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy, Levočská 10, 052 01 Spišská 
Nová Ves. Cenzor: ThDr. Viktor Pardeľ, PhD. Zodpovedná redaktorka: PaedDr. Klára Soľanová, PhD. Redakčná rada: 
ThLic. Marián Majzel, Mgr. Božena Nemčíková. Imprimatur: Mons. Štefan Sečka, spišský biskup, RKBÚ v Spišskom Pod-
hradí – Spišskej Kapitule, prot. č. 1 376/13/Mj/27. 6. 2013. Vydávané elektronicky. Grafická úprava: DARIUS IT, s. r. o.

DVD – KLENOTNÍKOV OBCHOD – príbeh o láske a sviatosti 
manželstva

Film predstavuje príbeh troch párov od začiatku druhej svetovej vojny až po dne-
šok. Tajomný klenotník nie je len priateľom, ktorý sprevádza tieto páry na ceste ich 
životmi, ale je priateľom a sprevádza všetkých tých, ktorí sa rozhodli deliť o svoj 
život a žiť jeden pre druhého. Je to film o slobode a zodpovednosti, o prchavosti 
a trvácnosti vzťahov, o láske a manželstve a o milosti Boha, v ktorú dúfajú všetci 
ľudia na zemi počas svojho života. 
Vhodná pomôcka k témam v 8., 9. roč. ZŠ a všetkých ročníkoch gymnázií a SOŠ.

Cena: 6,50 €

HRDINOVIA BIBLIE

Biblická spoločenská, zábavno-vedomostná hra.
Obsahuje 50 ilustrovaných kariet (rozličné biblické osobnosti), 10 špeciálnych ka-
riet, kocku, presýpacie hodiny a pravidlá hry. 
Je určená pre dvoch až ôsmich hráčov vo veku od 10 rokov. 
Predpokladaná hracia doba je 30 minút.

Cena: 10,50 €

PLAGÁTY NA RÔZNE TÉMY

Balík 6+6 plagátov s PL. Plagát - A2+ (47x63 cm), v kartónovej tube.
Plnofarebná predná strana je lakovaná ochranným UV lakom. Zadná strana je čiernobiela. 
Každý plagát – 4 PL s témou plagátu, PL A4 pre prácu žiakov, popis a foto jednotlivých 
plagátov je pri každom produkte.  Vhodná pomôcka k témam v rôznych ročníkoch. 

Cena: 35,40 €


