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A ΩDiecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Ján Haranta 
Ruženec matke

Venček zrnkový 
s krížikom z dreva 

jak v poľnej tráve kvieťa: 
nech za mňa vysloví 

lásku, čo život neodvieva, 
najdrahšia, svätá.

Samotná večerami, 
keď doznie hurhaj hlasov 

a kútik ticha zve ťa, 
zohrievaš dušu jeho krásou, 

kríž bozkávajúc v teplom prianí, 
najdrahšia moja, svätá.

„Takí sme doráňaní, 
(to šeptáš bez náreku) 
i silní s Tebou, Kriste, 

nám rany Tvoje svietia, 
Posila, Útočište, 

Kráľ budúceho veku, 
Baránok, Spása sveta.“

Tak prosieva jej tvár, 
čo pobrázdila bieda 

a žiara večnosti 
zázračne vyrovnáva, 
nech techou pohostí 
ťa malý dar môj, dar, 

Kráľovnej našej sláva, 
s ktorou sa deň tvoj stretá, 

najdrahšia moja, svätá.
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Na slávnosť Bohorodičky sme za-
čali pripomínať storočnicu fatim-
ských zjavení. Vzácne fatimské 

jubileum nám dáva príležitosť pripome-
núť si udalosti a požiadavky, s  ktorými 
sa Panna Mária obrátila na troch malých 
pastierikov. Každodennou povinnosťou 
detí bolo pásť ovečky na úbočiach v okolí 
ich rodiska. Deň čo deň sa spoločne vy-
berali, vyháňali stádo a plnili si celoden-
nú povinnosť. Krásna Pani sa Hyacinte, 
Františkovi a  Lucii zjavila 13. mája 1917. 
Už rok predtým deti prešli akoby duchov-
nou prípravou na túto zázračnú udalosť. 
Stretli sa a  rozprávali s  anjelom, ktorý 
deti učil adorovať, vyznávať vieru, zvele-
bovať Boha, učil ich aj dôvere, vďačnosti 
a modlitbe. Modlitba detí mala byť vytr-
valá a mali prosiť za všetkých, ktorí Boha 
nemilujú, v Boha neveria, Bohu sa nekla-
ňajú a v Boha nedúfajú. 

Po májovom zjavení sa Panna Mária 
zjavovala ešte pol roka a  to vždy 13. deň 
v mesiaci. Výnimkou bol iba august, keď-
že deti nemohli prísť na miesto stretnu-
tia. Panna Mária poprosila deti o vernosť 
a vytrvalosť, aby prichádzali vždy, keď sa 
zjaví. Prosbou nebeskej Panej bolo, aby 
sa deti denne modlili ruženec. Od Lucie 
žiadala, aby sa naučila čítať a  písať, pre-
tože v nej chcela mať sprostredkovateľku 
svojich tajomstiev. 

Panna Mária očakáva od svojich ver-
ných nielen vieru, ale taktiež učenie 
a rozvinutie darov, ktorými nás obdaroval 
Stvoriteľ, čo môže poslúžiť pri odovzdá-
vaní jej posolstva. Je to výzva a úloha pre 
každého z nás a aj pre našu prácu, v ktorej 
napomáhame nám zvereným v ich rozvo-
ji a osobnom raste. 

Ďalším odkazom Fatimy, ktorý mô-
žeme vnímať pri zjaveniach, je zrozu-
miteľnosť. Panna Mária zjavovala svoje 
posolstvo jednoducho a  zrozumiteľne, 
deti si osvojili jeho obsah a pamätali si ho 
podrobne, čo im bolo oznámené. Sved-
kovia, ktorí chcú byť osožní, musia byť 
zrozumiteľní pre iných. Treba hovoriť tak, 
aby nám iní porozumeli a  potom budú 
ochotní prijať naše slová.  

Panna Mária deťom zjavila, že budú 
trpieť. Hyacinta, František a  Lucia s  tým 
súhlasili. Prijali utrpenie a  obetovali ho 
za obrátenie hriešnikov. Nepoškvrne-
né Srdce zažíva bolesť z  dôvodu ľudskej 
nevery. Matka túži, aby sme ju prijímali 
a  milovali jej Syna ako ona sama, teda 
celým srdcom, je to jej najväčšia túžba. 
Panna Mária nás chce priviesť k  Ježišovi 
a  preto nám ukazuje svojej nepoškvrne-
né a otvorené srdce. Otvorené pre svojho 
Syna a  otvorené pre nás všetkých. Keď 
prijmeme Božiu milosť, môžeme sa stať 
domom samého Boha. Prijmime odporú-
čania z Fatimy – častý ruženec, prosebnú 
modlitbu, obetu za iných, zvlášť za tých, 
ktorí neveria v Boha, nemilujú ho a nedú-
fajú v neho. Môže nám v tom pomôcť prax 
mesačnej spovede na začiatku mesiaca. 
Božia Matka prosila, aby sme sa spoveda-
li a  prijímali Eucharistiu na prvé soboty. 

Prebiehajúce jubileum je príležitosťou 
oživiť a  posilniť svoju vôľu pre prijatie 
posolstva, ktoré bolo oznámené pred sto 
rokmi prostredníctvom súkromných zja-
vení vo Fatime. Verím, že mariánsky kon-
text tohto roka zarezonuje v našom osob-
nom duchovnom živote a prenesie sa i do 
našej edukačnej a katechetickej praxe.

V  prvom čísle Katechetických ozvien 
v  školskom roku 2017/18 informujeme 
o podujatiach, ktoré budeme organizovať 
počas jednotlivých mesiacov roka. Pres-
ný dátum bude uvedený na pozvánkach 
k jednotlivým podujatiam, ktoré vám bu-
deme zasielať. V obsahu tohto čísla sme 
zohľadnili prebiehajúci Rok sv. Martina, 
jubileum fatimských zjavení a blahore-
čenie Titusa Zemana. Tieto udalosti sa 
odzrkadľujú aj v knižnej ponuke.

Na začiatku roka vám, milí katechéti, 
vyprosujeme hojnosť Božích milostí, veľa 
zdravia a  síl v  novom školskom a  kate-
chetickom roku. Nech našu prácu napĺňa 
radosť zo služby Kristovi a  jeho Cirkvi. 
V  septembri 2017 je 20 rokov od vzniku 
DKÚ Spišskej diecézy: Prosíme, Pána, aby 
toto dielo bolo naďalej na prospech evan-
jelizácie a  katechizácie v  našej Spišskej 
diecéze.

Viktor Pardeľ, 
riaditeľ DKÚ 

a pracovníci DKÚ
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Prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov a duchovnej formácie učiteľov náboženstva v šk. roku 2017/2018
Ponúkame rámcový prehľad podujatí. Oznamy o podujatiach budeme zasielať priebežne na kontaktné e-mailové adresy a nájde-

te ich i na našej webovej stránke v dostatočnom predstihu pred ich konaním.

 ɴ Odborno-metodický seminár pre začínajúcich učiteľov 
sept. popr. aj nov. 2017 – DKÚ Sp. Nová Ves  
Lektori: pracovníci DKÚ 
Prehľadné zoznámenie sa s cieľmi, obsahmi a dostupnými 
metodickými materiálmi.

 ɴ Metodický deň – Téma svetových náboženstiev v osnovách 
náboženskej výchovy  
október 2017 – Poprad, Orava, Sp. Nová Ves, Ružomberok, 
Kežmarok 
Lektori: pracovníci DKÚ

 ɴ Odborný seminár 
Interpretácia biblických tém - Gn 12-50, Mk,  
november 2017 – Poprad 
Lektor: prof. ThDr. František Trstenský, PhD.

 ɴ Katechetické dielne 
Prepojenie vyučovacích tém na liturgické obdobie 
Adventu a Vianoc,  
december 2017 – v regiónoch diecézy

 ɴ Adventná duchovná obnova 
december 2017 – v regiónoch diecézy

 ɴ Praktický metodický deň 
február 2018 – Poprad, Ružomberok. Výber ukážok,  
pomôcok a cvičenia metód.  
Lektori: pracovníci DKÚ  

 ɴ Duchovné cvičenia 
február 2018 – SAC, sídl. Západ, Sp. N. Ves. Prehĺbenie 
vlastného duchovného rozmeru. 

 ɴ Katechetické dielne 
Prepojenie vyučovacích tém na liturgické obdobie Pôstu 
a Veľkej noci

 ɴ marec 2018 – v regiónoch diecézy

 ɴ Pôstna duchovná obnova 
marec 2018 – v regiónoch diecézy

 ɴ Odborný seminár – Aktuálna téma z dejín Cirkvi 
máj 2017 – Ružomberok 
Lektor: HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

POĎAKOVANIE ZA SLUŽBU METODIKA DKÚ
31. augusta 2017 skončil pracovný úväzok ThLic. Mariána Majzela, PhD. Osem rokov pracoval na mieste metodika 

pastoračnej a špeciálnej katechézy. Pripravoval podujatia a semináre farskej katechézy, pripravoval články do Kate-
chetických ozvien a na webovú stránku. Za jeho ochotnú a obetavú službu mu vyslovujeme Pán Boh zaplať a vypro-
sujeme Božie požehnanie v jeho ďalšej práci a živote.

Prehľad projektov a súťaží pre žiakov v šk. roku 2017/2018
Oznamy o projektoch a súťažiach budeme zasielať priebežne na kontaktné e-mailové adresy a nájdete ich i na našej webovej stránke.

Biblická olympiáda
Gn 12-50, Mk
Spoločná téma: Poslušnosť božiemu hlasu

 � triedne kolá – do 30. 11. 2017 (odporúčaný termín)
 � školské kolá – do 31. 1. 2018 (odporúčaný termín)
 � dekanátne (okresné) kolá – 22. 3. 2018 (ZŠ), 21. 3. 2018 (SŠ)
 � diecézne (krajské) kolo – 24. 4. 2018 (ZŠ), 25. 4. 2018 (SŠ)
 � celoslovenské kolo - 16. 5. 2018 (ZŠ), 17. 5. 2018 (SŠ)

Výtvarná súťaž
Biblia očami detí a mládeže Gn 12-50, Mk

info
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Spoločná téma: Poslušnosť Božiemu hlasu 
Školské kolá – do 28. 2. 2018, vyhodnotiť do 10. 3. 2018
(práce umiestnené na prvých troch miestach každej kategórie zaslať na adresu: DKÚ Spišskej diecézy, Levočská 10, 052 01 Sp. Nová Ves)
diecézne kolo – vyhodnotenie 23. 4. 2018
celoslovenské kolo – vyhodnotenie 15. 5. 2018

Recitačná súťaž „Blahoslavení chudobní“
Výber z tvorby zameranej na tému  chudoby, skromnosti a lásky.
oblastné kolá – október 2017
diecézne kolo – november 2017, Spišská Kapitula

Noc čítania Biblie 
Ponuka námetov na realizáciu podujatia organizovaného KPKC k Biblickej nedeli bude zverejnená na stránke www.kpkc.sk. Slávenie 
Biblickej nedele sa presunulo z 3. veľkonočnej na 2. adventnú nedeľu. Rozhodli o tom biskupi na svojom marcovom plenárnom zasad-
nutí v Čičmanoch. Schválili tým návrh KDB na Slovensku, ktoré požiadalo o zmenu času tohto slávenia.

Učebnice pre 8. a 9. ročník ZŠ
Od 1. 9. 2017 boli na základe objednávok z minulého roka vytlačené učebnice pre 8. a 9. ročník ZŠ a pre 1. ročník ZŠ, nakoľko učebnice 

prvákov zostávajú žiakom. Prosíme, aby ste i v tomto roku sledovali edičný portál a objednali si učebnice včas. V budúcom roku by sa 
mali dostať do tlače učebnice pre 1. a 2. ročník gymnázií a SOŠ. MŠVVaŠ SR nezadáva každý rok všetky učebnice do tlače. Znamená to, že 
dotlač učebníc 2. – 9. ročníka bude približne o 3-4 roky.

Inovované štátne vzdelávacie programy pre základné školy a gymnáziá
V súčasnej dobe sú v platnosti ŠVP pre ročníky 4., 8. a 9. ZŠ, a iŠVP pre ročníky 1., 2., 3., 5., 6., 7.  ZŠ a 1. a 2. ročník SŠ. Pre 8-ročné gymnázia 
sú v platnosti ŠVP pre ročníky 4., 8 a iŠVP pre ročníky 1., 2., 3., 5., 6., 7. 
Platné obsahové a výkonové štandardy nájdete na webovej stránke DKÚ.
http://nova.dkuspis.sk/clanky/592-Inovovany-Ramcovy-vzdelavaci-program/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/7-Dokumenty/4-Ram-
covy-vzdelavaci-program

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2017/2018
Upozorňujeme vás na aktuálne Pedagogicko-organizačné pokyny. Nájdete ich na webovej stránke DKÚ.
http://nova.dkuspis.sk/clanky/38-Pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-2017-2018/2-Skolske-vyucovanie-nabozen-
stva/7-Dokumenty/1-Pedagogicko-organizacne-pokyny

Dni kresťanskej kultúry – IV. ročník
Aj tento rok sa uskutočnia Dni kresťanskej kultúry v októbri 2017. Malý kurz veľkých dejín sakrálneho umenia bude v tomto roku  
venovaný sv. Martinovi a Ladislavovi Hanusovi.Podujatie sa uskutoční v dňoch 30.-31. októbra v Kňazskom seminári biskupa Jána Voj-
taššáka Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Pozvánka a program bude uverejnený na stránke www.dkuspis.sk. www.dkuspis.sk.

Recitačná súťaž „Blahoslavení chudobní“
V tomto školskom roku organizujeme už 4. ročník recitačnej súťaže s názvom Blahoslavení chudobní. Tematicky je súťaž zameraná na 
tému čnosti chudoby, skromnosti a lásky k blížnemu v tvorbe slovenských, prípadne i exilových autorov poézie a prózy 19. a 20. storočia. 
Téma reflektuje prebiehajúci Jubilejný rok sv. Martina v našej diecéze. Propozície, plagát a prihláška do súťaže budú uverejnené na www.
dkuspis.sk.

Biblická olympiáda – prihlasovanie
V školskom roku 2017/18 sú predmetom súťaže nasledujúce texty kníh Svätého písma Kniha Genezis 12 – 50 a Evanjelium podľa Marka. 
Spoločnou témou uvedených kníh je POSLUŠNOSŤ BOŽIEMU HLASU.
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Prihláška do súťaže je súčasťou propozícií. V priebehu septembra 2017 bude zverejnená na webovej stránke DKÚ. Prosíme, aby ste do-
držali termín prihlasovania do 30. 11. 2017.

Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže
V školskom roku 2017/18 pokračujeme i vo výtvarnej súťaži. Propozície budú zverejnené na našej webovej stránke v priebehu septembra 
2017. Súčasťou propozícií sú podmienky súťaže, ich dodržiavanie je záväzné. Vyhodnotené práce zasielajte na adresu DKÚ Spišskej die-
cézy. Zasielajte iba práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste v jednotlivých kategóriách. V prípade zaslania viac ako troch prác za kategóriu, 
nebudú tieto práce zaradené do hodnotenia.

Rozvrhy hodín
Prosíme o  zaslanie aktuálneho rozvrhu hodín. Tlačivo rozvrhu nájdete na: http://nova.dkuspis.sk/2-Skolske-vyucovanie-nabozen-
stva/5-Tlaciva-na-stiahnutie/1-Ucitelia-NV-N. Po vypísaní ho zašlite na našu e-mailovú adresu dkuspis@dkuspis.sk najneskôr do 31. 10. 
2017.

info
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Ubehli dve desaťročia od dňa, kedy 1. septembra 1997 začalo 
svoju činnosť Diecézne katechetické stredisko, neskôr premeno-
vané na Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. 

Vznikol ako inštitúcia, ktorá má učiteľom náboženskej výcho-
vy, náboženstva a katechétom pomáhať v ďalšom odbornom ras-
te a duchovnej formácii.

Na začiatku školského roka sa už 20.-krát stretávame na celo-
diecéznom katechetickom dni spolu s otcom biskupom, ktorého 
súčasťou je Veni Sancte.  

Z udalostí a činnosti DKÚ počas tohto obdobia vyberáme:

Katechetické ozveny
Každoročne sme vydali 4 čísla Katechetických ozvien.

 � vychádzajú pravidelne od šk. roku 1997/1998, 
 � niekoľko rokov boli ako tlačovina doručované učiteľom ná-
boženskej výchovy a farským úradom, 

 � od začiatku šk. r. 2005/06 vychádzajú iba v elektronickej 
forme a sú zasielane na e-mailové adresy učiteľov a far-
ských úradov, 

 � sú k dispozícii na stránke www.dkuspis.sk, 
 � touto cestou ďakujeme všetkým prispievateľom, 
 � aktuálne číslo vydané v septembri 2017 je 81. Katechetic-
kými ozvenami. 

Duchovné cvičenia
V  čase jarných prázdnin každoročne sme ponúkli duchovné 

cvičenia pre učiteľov náboženstva a katechétov.

20. ROKOV ČINNOSTI 
DIECÉZNEHO KATECHETICKÉHO ÚRADU
SPIŠSKEJ DIECÉZY

Semináre
Zorganizovali sme semináre na rôzne zaujímavé témy, ktoré 

slúžili ako podnet pre duchovný a odborno-pedagogický rast. 

Z mnohých seminárov vyberáme:

 � Ako pracovať s biblickými listami – 1998 – ThDr. Jozef 
Šelinga

 � Aktívne a zážitkové metódy – 2001, 2002 – Eva Plešková
 � Psychológia problémových detí – 2003 – Dr. Max Kašparů
 � Výroba biblických postavičiek – 2003 – v spolupráci s KBD
 � Vplyv masmédií na mládež – 2005 – doc. ThDr. Tadeusz 
Zasępa, PhD. 

 � Metódy geštaltpedagogiky – 2005, 2006, 2007 – pracov-
níci DKÚ

 � Inakosť v kolektíve – 2007 – doc. Mgr. art. Jaroslava 
Zeleiová, PhD.

 � Sociálno-psychologický výcvik – 2007 – PhDr. Viera 
Havašová

 � Súčasná katechéza – škola viery a života I. – 2007 – konfe-
rencia k 10. výročiu DKÚ 

 � Katechéza v živote Cirkvi – škola viery a života II. – 2008 – 
interdisciplinárny seminár

 � Symbolika a význam ikonostasu – 2008 – JUDr. Vincent 
Luca, ikonopisec

 � Prevencia žiakov od závislostí – 2012 – MUDR. Juraj  
Bezecný

 � Obrazy života – život v obrazoch – 2015 – Dr. Eva Muroňová, 
P. Tomáš Havel

 � O pastorácii miništrantov – 2016 – don Jozef Luscoň

http://www.dkuspis.sk
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Každoročne sa uskutočňujú semináre a kurzy: 

 � Biblické knihy – od šk. r. 2010/11 pravidelne – prof. ThDr. 
František Trstenský, PhD 

 � Cirkevné dejiny – od šk. r. 2012/13 pravidelne – HEDr. Ľu-
boslav Hromják 

 � Začínajúci učitelia – od šk. r. 2010/11 pravidelne – pracov-
níci DKÚ 

 � Kurz prípravy pre snúbencov – od  r. 2015

Súťaže
Pripravili sme súťaže pre žiakov.

 � Biblická olympiáda – od šk. r. 1993/94 – už 25. ročník v na-
šej diecéze

 � Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ – od šk. r. 
1993/94 – už 25. ročník v našej diecéze

 � Recitačná súťaž – od šk. roku 2014/15 – už 4. ročník

V rámci významných udalostí v Cirkvi sme pripravili projekty 
a tematické súťaže. 

 � Biskup Ján Vojtaššák – 2008, 2015
 � Poznaj sv. Pavla – 2009
 � Rok kňazov – 2010
 � Sv. Cyril a Metod – 2011, 2012
 � Rok viery – 2013
 � Tajomstvá a poklady Youcatu - 2013 
 � Rok so Sedembolestnou - 2014
 � Noví svätci z Petrovho stolca – 2014
 � Odhaľ krásu zasväteného života - 2015
 � Aký bol sv. Martin – 2017
 � Sv. Martin – vzor kresťanského života – 2017

Publikácie a pomôcky
Vydali sme a pripravili publikácie, pomôcky a katechetické 

námety.
 

 � Pracovné zošity pre 2., 3., 5., 6. ročník ZŠ – 1999 - 2004
 � Letné tábory pre deti – príprava projektov – od roku 2011
 � Adventné príhovory na rorátne sv. omše – každoročne od 
roku 2013

 � Katechézy v Roku viery – 2013
 � Katechézy v Roku Sedembolestnej – 2014
 � Boží sluha biskup Ján Vojtaššák – príručka príhovorov 
a katechéz – 2016 

 � Katechézy v Jubilejnom roku sv. Martina – 2016, 2017
 � Pexeso O sv. Martinovi - 2017
 � Pobožnosti krížových ciest s účasťou detí - 2017
 � Príbeh sv. Martina v obrazoch - 2017
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KATECHÉZA A SLUŽBA LÁSKY

Služba človeku patrí k  základnému poslaniu Cirkvi a  tým, 
že sprítomňuje hodnoty Božieho kráľovstva, je už sama 
o sebe pastoračnou činnosťou. V časoch krízy vierohodnos-

ti Cirkvi je konkrétna láska najlepším dôkazom viery a dôkazom 
jej pravosti. 

Aj keď poslanie Cirkvi má náboženskú povahu, neznamená 
to, že Cirkev sa zameriava len na duchovnú oblasť a  pozemské 
problémy ju nezaujímajú. „V srdci evanjelia nachádzame intím-
ne spojenie medzi evanjelizáciou a pomáhaním človeku, ktoré sa 
musí nevyhnutne prejaviť a rozvíjať v celej evanjelizačnej činnos-
ti“ (EG 178). Prikázanie lásky zahrňuje požiadavku angažovať sa 
vo svete. „Kresťan, ktorý zanedbáva svoje časné povinnosti, zane-
dbáva tým svoje povinnosti voči blížnemu, i voči samému Bohu 
a vystavuje nebezpečenstvu svoju večnú spásu“ (CT 43). Kresťa-
nia majú teda podľa Krista vykonávať všetku pozemskú činnosť, 
spájajúc svoje ľudské, rodinné, profesionálne úsilie, aby vytvárali 
syntézu s náboženskými hodnotami. Pápež František v tejto sú-
vislosti upozorňuje na skutočnosť, že mnohí kresťania by chceli 
„Krista len čisto duchovného, bez tela a bez kríža“ (EG 88).

Rozvoj jednotlivca a  premena spoločnosti predstavujú zá-
kladný prvok evanjelizácie. Ide o  procesy pozdvihnutia ľudstva 
a  jeho celkovú podporu, o  zasadenie sa za spravodlivosť, mier 
a  civilizáciu lásky. V  súčasnom svete sa kresťanom odkrývajú 
nové možnosti uskutočňovania diakonie, ktorá nemá byť určená 
len členom Cirkvi, ale má byť predovšetkým službou svetu, kaž-
dému človeku bez rozdielu rasy, triedy a náboženstva. Zahrňuje 
všetky oblasti: osobnú, rodinnú, spoločenskú, ekonomickú, eko-
logickú, medzinárodnú. Každá z nich má svoj vlastný špecifický 
vplyv a angažuje rôznym spôsobom tak jednotlivca, ako aj celé 
skupiny. Svedectvo lásky nemôže preto spočívať len na iniciatíve 
jednotlivcov. Nie je možné delegovať ho iba niektorým jednot-
livcom, lebo je to úloha celej cirkevnej komunity, ktorá ako celok 
nesie za ňu zodpovednosť. 

Medzi cirkevnou diakoniou a katechézou sa nachádza veľmi 
úzky vzťah. „Autentická viera v  Božieho Syna, ktorý sa stal člo-
vekom, je neoddeliteľná od daru seba samého, od príslušnosti 
k spoločenstvu, od služby“ (EG 88). Úloha katechézy je charakte-
rizovaná nerozlučiteľným vzťahom, ktorý existuje medzi samot-
ným ohlasovaním a  svedectvom lásky. „Kerygma má neoddeli-
teľný sociálny obsah: v  samotnom srdci evanjelia nachádzame 
spoločenský život i starosť o druhých. Obsah prvého hlásania má 
okamžité morálne dôsledky, v ktorých centre je milosrdná láska 
(EG 177). Diakonia je nielen cieľom katechetickej činnosti, ale je aj 
jedným zo základných prvkov zrelosti vo viere. Nemala by preto 
chýbať v  žiadnom katechetickom projekte. Bez uskutočňovania 

diakonie je katechéza neautentická, pretože skutočná viera vždy 
predpokladá aj dimenziu konania. „Viera bez skutkov je mŕtva“ 
(Jak 2,20). V úvode Skutkov apoštolov svätý Lukáš spája a zároveň 
rozlišuje dva rozmery Ježišovho poslania: „Ježiš robil a  učil“ (Sk 
1,1). Ak úlohou katechézy je výklad kresťanského učenia s cieľom 
uviesť do plného kresťanského života, je zrejmé, že k tejto činnos-
ti nevyhnutne patrí aj vydávanie apoštolského a  misijného sve-
dectva lásky. „Zatvárať oči pred blížnym nás robí slepými aj voči 
Bohu“, pripomína Benedikt XVI. Vždy keď sa v  láske stretávame 
s ľudskou bytosťou, „stávame sa schopnými objaviť o Bohu niečo 
nové“ (EG 272). 

Katechéza preto vychováva k  diakonii, čo v  praktickej rovi-
ne znamená: formovať a  viesť, zapájať, motivovať, učiť kriticky 
uvažovať, podporovať špecifické povolania v  službe spoločnosti 
a  prispieť k  zrelosti kresťanského svedomia v  otázkach aktivity 
v prospech druhých. 

Evanjelizácia by teda nebola úplná, keby zabúdala na „vzá-
jomný, tesný vzťah medzi evanjeliom a  konkrétnym osobným 
a spoločenským životom človeka“ (EN 29). Z toho pre katechézu 
vyplýva úloha objasňovať „niektoré skutočnosti, ako prácu člove-
ka na vlastnom duchovnom oslobodení, hľadanie užšej a  brat-
skej spoločnosti, angažovanosť za spravodlivosť a  budovanie 
pokoja“ (CT 29).

Účinnosť ohlasovania vo veľkej miere závisí od toho, ako je 
evanjelium v praxi sprevádzané službou. Bez nej by ohlasovanie 
nebolo vierohodné a autentické. Pravé poznanie Boha si vyžadu-
je, aby sa človek Bohu stále viac pripodobňoval. Láska k bratom 
a sestrám nás robí podobnými Bohu, ktorý je Láska a ktorý je vzo-
rom každej služby. Služba vedie k  vďakyvzdávaniu. Eucharistia 
podnecuje kresťana stať sa „lámavým chlebom“ pre druhých a ta-
kýmto spôsobom sa angažovať za spravodlivejší svet. Služba ži-
vému Bohu je najdokonalejšou formou slobody, ochraňuje pred 
závislosťou na akejkoľvek forme egoizmu. Preto je v Cirkvi dôleži-
té, aby sme budovali osobný vzťah s Pánom ale i vzájomné spo-
ločenstvo a službu a neprepadli závisti, žiarlivosti a rivalite. Je na 
nás, aby sme s úprimnou láskou a obetavosťou budovali Kristovu 
cirkev a tak sa stávali spolupracovníkmi pri posväcovaní sveta. 

Spracoval: Marián Majzel 

Použitá literatúra: Ján Jenčo,  
Použitá literatúra: Evangelii nuntiandi, 1992; 

Evanjelium Gaudium, SSV, 2014; Catechesi Tradendae, 1993;
František Knapík : Obnovená tvár katechézy, Verbum 2016.
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odborný poradca

KĽÚČ NA KLADENIE
SPRÁVNYCH OTÁZOK

Ako učitelia náboženskej výchovy sa stretávame so skutočnosťou, že žiaci nevedia odpovedať na kladené otázky. Tvrdíme, že sa 
ich pýtame iba na základné pravdy a fakty. Kde je dôvod ich neznalosti? Jedným môže byť to, že žiaci a mladí ľudia nerozumejú otáz-
ke, iným dôvodom je skutočnosť, že nedokážu naformulovať odpoveď vlastnými slovami a učiť sa odpoveď bez chápania významu 
odmietajú. Skôr, ako by sme požadovali odpovede na naše otázky, mali by sme žiakov viesť k zvedavosti a schopnosti klásť správne 
otázky. Učme žiakov hľadať odpovede na nimi formulované otázky. Zvedavosť by mala predchádzať otázku a sprevádzať hľadanie 
odpovede. Dočasné uspokojenie zvedavosti by malo naštartovať túžbu po kladení a hľadaní odpovedí na ďalšie otázky.

V ČOM JE SILA OTÁZOK?
Znie to jednoducho: v odvahe žiakov pýtať sa. Pre učiteľa je 

to výzva, aby nechával priestor na kladenie otázok a nedával sa 
na vlastné rečnícke otázky odpovede sám. Naformulovať otázku 
tak, aby podnietila zvedavosť väčšiny žiakov v triede, je náročné. 
Väčšiu silu má otázka, ktorú naformulujú žiaci. Tomu predchá-
dza napr. čítanie textu s porozumením. Žiaci hovoria, čo ich v tex-
te oslovilo, majú možnosť hovoriť, formulovať, byť zvedavými a 
tvorivými. Spúšťajme v  nich prirodzenú kreativitu a  ňou je i  to, 
že počúvané formulácie iných podnecujú ďalšie otázky a názory. 
Nedovoľme, aby sa po kladení otázky niekto žiakovi vysmieval. 
Pri kladení otázok nemôže platiť to, že kto sa pýta, je hlúpy. Práve 
naopak, nech platí, že kto sa pýta, premýšľa, uvažuje, je tvorivý, 
má záujem, chce vedieť viac. Našou úlohou je učiť sa pýtať a nie 
iba – ale aj vyžadovať konkrétne odpovede na otázky. Nezabú-
dajme vyzývať žiakov k tomu, aby vyjadrili, na akú ich otázku ne-
dostali v téme odpoveď. 

KTO MÁ ODPOVEDAŤ NA OTÁZKY? 
Niekedy si žiaci myslia, že už všetko vedia a zabúdajú sa pýtať. 

Preto sme tu my – učitelia, ktorí na to nezabúdame! Nebojme sa 
ich otázok, na ktoré nevieme okamžite a presne odpovedať. Na 
otázku žiaka nemusí odpovedať iba učiteľ, môže vyzvať i žiakov, 
prípadne môže dať za úlohu zistiť správnu odpoveď všetkým žia-
kom. Otázky žiakov vnímajme ako ich otvorenosť pre spoluprácu 
a záujem. Podporujme tvorivosť i zvedavosť a  sprevádzajme ju 
správne formulovanými otázkami.

Niekoľko tipov, ako formulovať správne otázky: 
1. Správne otázky sú jednoduché.
Čím jednoduchšie sa vieme opýtať, tým jednoduchšia je od-

poveď. 
2. Správne otázky sú osobné.
Myslite na konkrétnu triedu a žiakov, ktorí tam sú.

3. Správne otázky inšpirujú.
Pridajte k otázke niečo, čo vám „zrýchli tep“ a žiakov zaujme 

i podnieti k bádaniu. 
4. Správne otázky nepoznajú hranice.
Jedna otázka má vyvolať ďalšie otázky. Zapisujme ich a  po-

mocou zaujímavých metód hľadajme  odpovede.
5. Správne otázky vždy začínajú slovami: „ čo, ako, kto …“
Na správne otázky neexistuje odpoveď áno/nie, vyžadujú 

odpoveď celou vetou. Preto vždy začínajú slovami: „ kto, čo, ako, 
kam …“.

6. Najlepšie otázky začínajú slovami: „ Čo keby…“
Otázky žiakov môžu všetko spochybniť, môžu poskytnúť 

priestor ich fantázii. Je na nás, aby sme ich vedeli kategorizovať 
a  správne zareagovať. Na otázku: Čo keby...“ možno odpovedať 
i  druhou otázkou: „Čo keby...“ a  hľadať odpovede, porovnávať, 
triediť, vytvoriť záver.

 
Na záver si urobme krátke cvičenie. Pozrime sa na tri veci oko-

lo seba a spýtajme sa seba samých, aká otázka stála na začiatku 
ich existencie. Ktorú otázku z tých, ktoré nám napadnú, považu-
jeme za najlepšiu? Možno nám to pomôže objaviť spôsob, ako sa 
správne pýtať, aké poradie otázok zvoliť a vôbec – ako sa nebáť 
otázok. 

Spracovala: Klára Soľanová

9
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HĽADANIE ODPOVEDÍ NA OTÁZKY  
ŽIVOTA - využitie prvkov filozofickej diskusie

Vzdelávacie štandardy pre vyššie stredné vzdelávanie sú zamerané na hľadanie cesty k osobnosti, hodnoty života, šírenie kresťan-
ských hodnôt v Európe a iné podobné témy. Hľadanie odpovedí na tieto otázky je teda aktuálne. Využitie filozofickej diskusie môže 
pomôcť učiteľom náboženstva viesť diskusiu v logickom slede a využívať jej prvky ako jednu z metód práce so žiakmi. Navrhujeme 
postupnosť 5 krokov. Na príklade dramatizovaného príbehu sv. Martina ponúkame konkrétny metodický postup využitia prvkov 
filozofickej diskusie.

SVÄTÝ MARTIN

1. časť – dramatizované čítanie príbehu
Najprv si žiaci prečítajú príbeh o sv. Martinovi samostatne. Potom ich rozdelíme podľa role. Učiteľ pridelí rolu tak, aby bol každý žiak 

zapojený. V prípade skupiny sú určení traja prípadne i viacerí žiaci. 

Rozprávač:
Všetci poznáte príbeh o svätom Martinovi. Ako mladý vojak v rímskej légie podelil sa o svoj plášť 
so žobrákom, ktorý by bol v chladnej noci zamrzol. Ale nie všetci viete, že Martin mal v nasledujú-
cu noc zvláštny sen. Zjavil sa mu Ježiš Kristus a hovoril: 

Ježiš: To, čo urobil Martin žobrákovi, urobil si to vlastne mne. Čokoľvek urobíte jednému z mojich bratov, 
mne to robíte.

Rozprávač: I keď Martin túžil stať sa kresťanom i pred týmto snom, teraz sa rozhodol, že sa ním stane.

Martin: Budem kresťanom!

Rozprávač: Ale nebolo to také jednoduché. Za Martinom prišiel jeho dobrý priateľ a varoval ho:

Priateľ:
Martin, ak sa staneš kresťanom, nemôžeš zostať v légii. My slúžime cisárovi a jemu by sa nepáčilo, 
ak by niekto z jeho vojakov uctieval iného boha. Premysli si to: Ako kresťan nebudeš môcť zostať 
s nami! 

Rozprávač: Martin znova a znova premýšľal. Došiel však k záveru, že je lepšie mať Krista ako priateľa, ako byť 
vojakom, byť bohatý a slávny. 

Martin: Budem predsa kresťanom! Budem nasledovať Krista!

Rozprávač: 
Martin bol pokrstený. Stal sa kresťanom. Pretože bol dobrý a obľúbený ako človek, čoskoro sa stal 
biskupom. Ľudia ho mali veľmi radi. Nie všetci biskupi boli takí ako on. Jedného dňa prišli za ním 
ľudia, ktorí patrili k susednému biskupstvu. 

Skupina 1: Martin, náš biskup nie je k nám taký dobrý, ako si ty. Je veľmi prísny a my mu nerozumieme, prečo 
je taký. Prosíme ťa, pomôž nám!

Martin: Musíte sa snažiť zmeniť ho vašou láskavosťou a jednoduchosťou.
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Príklady otázok:
 � Prečo bolo pre Martina dôležité stať sa kresťanom? (Je dôle-

žité byť kresťanom?)
 � Podľa čoho dávali ľudia rady Martinovi? (Je jednoduché prijí-

mať rady od iných?)
 � Aké spôsoby zvolili ľudia v susednom biskupstve, aby zmeni-

li iných? (Aký postup je potrebné zaujať, ak chceme niekoho 
zmeniť?)

 � Aký spôsob zvolil Martin na to, aby sa porozprával s  bisku-
pom? (Je vždy správne zareagovať na prosbu ľudí tak, že im 
vyhovieme?)

ako aktivizovať  

Rozprávač: Ľudia povedali, že to skúsia – sľúbili, že budú láskaví a jednoduchí. Ale ľudia po roku opäť prišli 
s prosbou: 

2. skupina: Martin, náš biskup sa nezmenil. Prosíme ťa, aby si sa s ním vážne porozprával.  To, čo potrebuje, je 
najobyčajnejšie napomenutie!

Rozprávač: Martin sa vydal na cestu, aby navštívil neobľúbeného biskupa. Cestou stretol ľudí, ktorí sa ho 
pýtali:

3. skupina: Kam ideš, Martin?

Martin:  Idem k vášmu biskupovi.

3. skupina: Hurá! Ty si poradíš s jeho prísnosťou! Snáď bude trochu lepší na nás! Alebo Martin zostaň tu 
s nami ty!

Rozprávač: Susedný biskup sa dozvedel, že Martin je na ceste k nemu a pomyslel si:

Susedný biskup: Biskup Martin prichádza ku mne. Viem, že som urobil veľa chýb. Určite ma prísne napomenie 
a bude zo mňa rozhorčený. Veď nič lepšie si ani nezaslúžim. 

Rozprávač: Ale ako Martin predstúpil pred biskupa, pokľakol si pred ním a povedal:

Martin: Chcem sa vyspovedať. Ja som tiež hriešnik.

Rozprávač:
Susedný biskup bol veľmi prekvapený. Vypočul si Martinovo vyznanie a rozhrešil ho od jeho hrie-
chov. Potom si kľakol on pred Martina a tiež vyznal s ľútosťou svoje hriechy, od ktorých ho Martin 
rozhrešil.

Susedný biskup: Bol som k mojim veriacim veľmi prísny a nedodržiaval som všetky prikázania. Je mi to veľmi ľúto. 
Chcem byť k iným dobrým a láskavým biskupom, tak ako ty, Martin.

Rozprávač:
Po tejto udalosti nazvali Martina biskupom zmierenia. To preto, lebo dokázal premieňať ľudské 
srdcia bez použitia tvrdých a prísnych slov. 
Martin sa potom vrátil do svojej diecézy. Po čase prišla k nemu opäť delegácia ľudí a povedali:

4. skupina: Milý Martin, stal sa zázrak! Pán Boh vypočul tvoje modlitby. Náš biskup sa zmenil a je teraz naozaj 
veľmi dobrým a láskavým biskupom! Ďakujeme, Martin!

2. časť – formulácia otázok a výber otázky do diskusie
Po prečítaní príbehu učiteľ vyzve žiakov, aby sa zamysleli, aké 

otázky v nich vyvoláva daný príbeh. 
Dôležité je kladenie otázok. Východisková otázka vychádza 

z  konkrétneho príbehu a  z  nej vyplýva všeobecná (filozofická) 
otázka, ktorá vedie k diskusii nad otázkami života. Žiaci postupne 
formulujú otázky. Ak nedokážu naformulovať filozofickú otázku, 
pomôžeme im pri tom. Na prvú otázku odpovedáme hneď ústne 
a druhú – filozofickú otázku žiaci zapíšu na tabuľu.

Iná možnosť je taká, že dvojice sa rozprávajú o príbehu a spo-
ločne naformulujú jednu otázku, ktorá vyplynie z ich vzájomné-
ho rozhovoru. 
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I  napriek tomu, že neexistujú viac alebo menej zaujímavé 
otázky, po ukončení kladenia otázok vyberieme vopred dohod-
nutým spôsobom (napr. hlasovaním), na ktoré otázky budeme 
viesť diskusiu. 

3. časť – diskusia prepojená na konkrétnu tému
Ak by sme vybrali prvú otázku: Je dôležité byť kresťanom, zna-

mená to, že témou hodiny je kresťan, kresťanstvo, čo znamená 
byť kresťanom a pod. Aby sa diskusia rozvinula, je úlohou učiteľa 
klásť provokujúce otvorené otázky, spochybňujúce otázky, otázky 
zamerané na sociálny alebo iný vedný odbor.

Príklady otázok:
 � Odkiaľ to vieš? Prečo si to povedal?
 � Je to vždy tak? Akými dôvodmi môžeš podoprieť toto tvrde-

nie?
 � Je to správny dôvod?
 � Čo toto tvrdenie predpokladá? Neprotirečia si tieto dve tvr-

denia?
 � Môžeš svoju otázku spresniť?
 � Čo je predmetom našej diskusie? (ak sa formulácie odkláňajú 

od hlavnej témy)
 � Ak obrátime vetu, ktorú si práve povedal, bude ešte pravdivá?
 � Majú tieto dve vety rovnaký podmet? Čo rozumieš pod slo-

vom/pojmom...?
 � Môžeme sa pokúsiť o definíciu tohto pojmu – tejto myšlien-

ky? (ak ide o dôležitý pojem)
 � Podobá sa táto myšlienka inej myšlienke? (ak chceme prepo-

jiť s predchádzajúcimi myšlienkami) 
 � Je to presne to, čo si chcel povedať? (ak sú formulácie nejasné 

a nezrozumiteľné) 
 � Môžeme sa na tento problém pozrieť z iného hľadiska? Správ-

ne otázky nepoznajú hranice.

Otázky vedú k tomu, aby diskusia bola presnejšia, rozvinutej-
šia a nastavovala aj iné uhly pohľadu (napr. premýšľam, ako by na 
túto otázku odpovedal neveriaci a pod.)

Učiteľ pozorne vníma celú diskusiu, niektoré fakty si zapisuje 
a diskusiu posúva i tak, že pomocou nasledujúcich otázok zhrnie 
predchádzajúce poznatky.

 � Aký záver môžeme urobiť z  toho, čo sme doteraz povedali? 
Súhlasíte so záverom alebo ho doplníte o dôležité fakty? 

 � Čo sme k tomu až doteraz povedali?

4. časť – ohlasovanie, kerygma 
I keď filozofická diskusia dáva čiastočne odpovede na otázky, 

je potrebné mať pripravené i konkrétne fakty, dokumenty a po-
znatky, ktorými v tejto časti zavŕšime celú diskusiu. 

Súčasťou záverečnej etapy sú: Božie slovo, KKC, Youcat, Twee-
tuj s Bohom a iné dokumenty Cirkvi. 

Je tu priestor a ponuka prijať odpovede na témy podľa vyššie 
uvedených prameňov a  povzbudiť žiakov k  ďalšiemu hľadaniu 
a životu podľa viery a vo viere.

5. časť - záver
Učiteľ položí otázku: Čo sme sa dnes naučili?
Žiaci odpovedajú všeobecné pravdy, ktoré si počas diskusie 

uvedomili a ktoré ich zasiahli. Mali by sa týkať témy v prepojení 
na vieru, kresťanskú nádej a  lásku. Všeobecné pravdy zapíšu do 
svojich poznámkových zošitov.

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj: poznámky zo seminára Filozofická diskusia  
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ako aktivizovať  

O MOJEJ SPIŠSKEJ 
DIECÉZE,  
DO KTOREJ 
PATRÍM

Úloha pre žiakov: V  nasledujúcom kvíze si môžeme 
overiť všeobecné vedomosti o diecéze z oblasti geografie, 
histórie, života cirkvi, ale i zamyslieť sa nad sebou. Pomo-
cou správnych odpovedí napíšte kompletný text o  našej 
diecéze ako článok, ktorý môžete uverejniť v  školskom 
alebo farskom časopise.  

OTÁZKY:
1. Spišská diecéza je rozsiahle územie, na ktorom žije 

viac ako pol milióna obyvateľov. Rozkladá sa na území
a.  jedného kraja
b.  dvoch krajov
c.  troch krajov

2. Naša diecéza má celkom
a.  5 dekanátov
b.  14 dekanátov
c.  25 dekanátov

3. Územie našej diecézy susedí so štyrmi ďalšími diecé-
zami. Jednou z nich je 

a. bratislavská
b. nitrianska
c. košická

4. Na čele našej diecézy je
a. biskup Štefan Sečka
b. arcibiskup Bernard Bober
c. kardinál Jozef Tomko

5. Naša diecéza má už dlhú históriu. Bola zriadená 
a. r. 863
b. r. 1776
c. r. 1921

6. Naša diecéza bola od konca 12. storočia prepoš-
stvom a súčasťou jednej významnej arcidiecézy

a. Ostrihomskej
b. Trnavskej  
c. Krakovskej 

7. Pre našu diecézu bol v roku 1921 vysvätený prvý bis-
kup slovenského pôvodu

a. Karol Kmeťko
b. Marián Blaha
c. Ján Vojtaššák 

8. Na území našej diecézy sa nachádza pútnické 
miesto, ktoré bolo výrazom vďaky Spišiakov za ich 
záchranu počas tatárskych vpádov v polovici 13. sto-
ročia.

a. Levoča
b. Zákamenné
c. Kluknava

9. Hlavná púť do baziliky, ktorá je centrom našej diecé-
zy sa koná na sviatok

a. Narodenia Panny Márie
b. Navštívenia Panny Márie u Alžbety
c. Sedembolestnej Panny Márie

10. V  roku 2005 blahorečil sv. Ján Pavol II. priamo na 
území Slovenska s. Zdenku Šelingovú, ktorá sa naro-
dila v jednom z regiónov našej diecézy

a. Spiš
b. Liptov
c. Orava

11. V  našej diecéze máme niekoľkých kandidátov na 
blahorečenie. Medzi nich patria: 

a. biskup Vojtaššák
b. František a Tomáš Munkovci
c. Titus Zeman

12. V  centre našej diecézy sa nachádza seminár, v  kto-
rom sa bohoslovci pripravujú na svoje kňazské povo-
lanie. Seminár nesie meno

a. biskupa Jána Vojtaššáka
b. biskupa sv. Martina 
c. sv. Jána Pavla II. 

13. Pre prípravu učiteľov náboženstva je na území našej 
diecézy i Katolícka univerzita. Jej sídlo je v meste

a. Poprad
b. Levoča
c.  Ružomberok
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14. Úlohou cirkvi je okrem hlásania evanjelia pomáhať 
ľuďom, ktorí to najviac potrebujú. To sa uskutočňuje 
prostredníctvom charity. Vieš, čo slovo caritas zna-
mená?

a. pomoc
b. láska
c. pokoj

15. Veriaci našej diecézy – a zvlášť deti – sú zapojení do 
misijnej činnosti cirkvi. Táto činnosť je koordinovaná 
organizáciou, ktorá sa volá

a. pomoc chudobným
b. Pápežské misijné dielo
c. pomoc a nádej

16. V novembri 2017 si pripomenieme významné výročie 
od smrti patróna našej diecézy sv. Martina

a. 1620 rokov
b. 1700 rokov
c. 1260 rokov

17. Sv. Otec František nazval sv. Martina
a. otcom vojakov
b. otcom chudobných
c. otcom rehoľníkov

18. Martin, ktorý sa obrátil na kresťanstvo sa stal
a. neúnavným Kristovým vojakom
b. vysokým dôstojníkom 
c. veliteľom légie

19. Udalosť podelenia sa s  plášťom je príkladom kona-
nia skutkov milosrdenstva

a. hladných kŕmiť
b. pocestných prijať do domu
c. nahých odievať 

20. Vyprosujme si u sv. Martina predovšetkým
a. aby sme sa dokázali zriekať
b. aby sme boli šťastní
c. aby sme v živote kráčali cestou svätosti 

Spracovala: Klára Soľanová
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1. Titus Zeman sa narodil:
a. 4. 1. 1915 vo Vajnoroch 
b. 4. 1. 1915 v Ivanke pri Dunaji
c. 4. 1. 1915 v Karlovej Vsi

2. Prvé rehoľné sľuby zložil v reholi saleziánov keď mal: 
a. 17 rokov
b. 19 rokov
c. 21 rokov

3. Po návrate z teologických štúdií v  Ríme a  v  Chieri 
študoval:

a. prírodné vedy a chémiu
b. hudobnú výchovu a spev
c. sociálnu náuku o rodine

4. Za kňaza bol vysvätený ako 25 ročný. V ktorom roku 
to bolo?

a. 1935
b. 1940
c. 1945

5. Na jeseň 1950 zorganizoval dva úspešné pokusy 
o  útek za hranice. Pri treťom ho však chytili komu-
nisti. V ktorom roku to bolo:

a. 1951
b. 1952
c. 1953

6. 22. februára 1952 bol odsúdený do prísneho väzenia. 
Na koľko rokov?

a. 15
b. 20
c. 25

7. V ktorom roku bol podmienečne prepustený z väze-
nia? 

a. 1962
b. 1964
c. 1968

BOŽÍ SLUHA TITUS ZEMAN
- kvíz -

8. Na príhovor Božieho sluhu Titusa Zemana sa udiali 
aj zázraky. Koľko ich oficiálne bolo?

a. jeden
b. dva
c. tri

9. Titus Zeman bol počas väzenia ťažko týraný a muče-
ný. Zomrel ako 54-ročný. V ktorom roku to bolo?

a. 1969
b. 1970
c. 1971

10. Boží služobník don Titus Zeman bude v Bratislave 
vyhlásený za blahoslaveného. Kedy to bude?

a. 15. septembra 2017
b. 20. septembra 2017
c. 30. septembra 2017

Spracoval: Marián Majzel

ako aktivizovať  
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JÁN HARANTA 
básnik katolíckej moderny

Ján Haranta (1909 – 1983), básnik a prekladateľ, ako ka-
tolícky kňaz bol pre totalitný režim nežiaduci, jednoducho 
sa o ňom nemalo vedieť. Svoju štvrtú a poslednú zbierku 
V najkrajšej domovine vydal v roku 1947 v nakladateľskom a 
vydavateľskom družstve Verbum v Košiciach v edícii LUX, 
ktorú redigoval Janko Silan.

Viacero Harantových zbierok zostalo v rukopisoch. Prof. 
Július Pašteka sa editorsky postaral o súborné vydanie bás-
nických zbierok Jána Harantu a v roku 2006 ich vydal vo 
Vydavateľstve Michala Vaška v Prešove pod názvom Spolu 
v zemi požehnanej. Báseň Ruženec matke na titulnej strane je 
zo zbierky V najkrajšej domovine a možno ju použiť na hodi-
nách náboženstva v téme o ruženci. 

www.dkuspis.sk16
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ako aktivizovať  

MÁRIA – JEŽIŠOVA A NAŠA MATKA 
– PRACOVNÝ LIST –

Mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Na záver stého výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime je vhodné pripo-
menúť fatimské posolstvo, zamerať sa na modlitbu ruženca a do tém vyučovacích hodín zaradiť udalosti i zo života Panny Márie. Žiaci 
môžu postupne celý október vypĺňať pracovný list. 
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POTREBUJE CIRKEV MATKU?
- katechéza s využitím Youcat 85 -

ka
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ch
et

ic
ké

 n
ám

et
y

Cieľ:

Kognitívny: 
 � analyzovať a interpretovať obsahy zahrnuté v Youcat;
 � spoznávať úlohy Božej matky v živote Cirkvi na základe 

úryvkov zo Svätého písma.
Afektívny: 

 � uvedomiť si Máriino prostredníctvo a účinnosť jej orodo-
vania;

 � posilniť svoj osobný vzťah k Božej matke.
Psychomotorický:

 �  formovať návyk modlitby k Panne Márii;
 � návšteva nejakého mariánskeho miesta (kostola, kapln-

ky, sochy). 
Pomôcky: 
kópie biblických textov na A4 - Jn 19,25-27; , Lk 1,26-38; Gn 
3,15; Sk 1,14; Zjv 12,17;  Youcat 85.
Metódy: 
riadený rozhovor, asociácie, novinový článok.

Schéma činnosti 

I. Uvedenie – modlitba na začiatok hodiny –
 Zdravas Mária...

Prítomným dáme priestor vyjadriť sa na tému matka. Pracu-
jeme pomocou metód: riadený rozhovor a  asociácia – čo sa mi 
s  tým spája; kladieme otázky a  z  odpovedí žiakov vyberáme tie 
najdôležitejšie, ktoré žiaci môžu zapisovať na tabuľu.

Otázky na riadený rozhovor: 
 � S čím sa ti spája materstvo?
 � Akú úlohu v živote človeka zohráva matka?
 � V čom spočíva materstvo?

II. Svedectvo Svätého písma
1. Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, 

Mária Kleopasová, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel 
matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: 
„Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja 
matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Jn 19,25-27

2. V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do 
galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne 
zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. 
A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: 
„Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho 
slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.  
Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u 
Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On 
bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh 
mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad 
Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ 
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža 
nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na 
teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa 
volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, 
počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o 
nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária 
povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1,26-38
3. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi 

tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape 
hlavu a ty mu zraníš pätu.“

Gn 3,15
4. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu 

so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
Sk 1,14

5. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z 
jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú 
Ježišovo svedectvo. 

Zjv 12,17

Aktivizácia – vytvoríme z účastníkov 5 skupín. Každá skupina 
dostane jeden biblický text. Na tabuľu napíšeme začiatok vety: 
Mária je matka... Podľa jednotlivých textov navrhne každá skupi-
na dokončenie vety.

III. štúdium Youcat
Pracujeme s textom Youcat 85:
85. Prečo je Mária aj našou Matkou?
Máriu nám dal za matku Ježiš Kristus náš Pán. (KKC 963-966, 973)
„Žena, hľa, tvoj syn! ... Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19,26-27).
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katechetické námety

Tieto slová, ktorými sa Ježiš obrátil z kríža na Jána, Cirkev od za-
čiatku chápala tak, že nimi bola zverená do Máriinej ochrany. 
Preto je Mária zároveň našou Matkou. Môžeme sa k nej utiekať 
a prosiť ju o príhovor u Boha.
Vedieme s prítomnými rozhovor:

 � Môže žena, ktorá žila pred dvetisíc rokmi rozumieť súčasné-
mu človekovi?

 � Potrebujeme vo vzťahu s Bohom prostredníkov?
 � Keď Cirkev Márii dáva tak veľa titulov, azda z nej robí bohyňu?

IV. Nový život/prehĺbenie viery
Všetkým je už známe, že Ježiš zveril na kríži Máriu Jánovi. V osobe 
apoštola jej je zverená celá Cirkev. Ide o dôležitú udalosť v deji-
nách spásy a  preto treba o  tom oboznámiť verejnosť. Žiaci v 
skupinách píšu správu na prvú stránku novín. Po ukončení práce 
prečítajú svoj príspevok. V každom príspevku spoločne vyhľadá-
me a zároveň zopakujeme podstatné pravdy o Božej matke v sú-
vislosti s cieľmi.  

Žiaci si zapisujú nasledovné poznámky:
 � Ježišova matka je matkou všetkých veriacich.
 � Ježiš jej na kríži zveril celú Cirkev.
 � Mária je naša prostredníčka a orodovníčka u Boha.

Modlitba na záver – Pod tvoju ochranu...

Spracoval: Viktor Pardeľ
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Cieľ:

Kognitívny: 
 � oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (Lk 9,  11b - 17) 

o význame modlitby;
 � vymenovať podmienky dobrej modlitby;
 � naformulovať a napísať vlastnú modlitbu.

Afektívny:
 � oceniť hodnotu stretnutia sa s Bohom v modlitbe.

Psychomotorický:
 �  formovať návyk pravidelnej modlitby.

Pomôcky: Sväté písmo, svieca 
Metódy: rozhovor, výklad
Model: kerygmatický
Veková  skupina: 2. stupeň ZŠ a starší

ÚVOD

Privítanie, modlitba.
Učiteľ napíše na tabuľu slová, ktoré súvisia s modlitbou: dia-

lóg, ticho, Boh, čas, priestor... Úlohou žiakov je prísť na to, s čím 
slová súvisia. Následne učiteľ ohlási tému.

HLAVNÁ ČASŤ

Ak Boh pozná prítomnosť a budúcnosť, prečo by sme sa mali 
modliť? Boh predsa vie všetko, čo potrebujem. Prečo by sme mu 
mali niečo hovoriť? Kto nám dal príklad modlitby?  

1. Práca s biblickým textom 
Žiaci si prečítajú biblický text – Mt 14, 22
„Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na 

loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď roz-
pustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol 
sám.“ Mt 14, 22 

Potom v skupinách odpovedajú na nasledujúce otázky:
1. Prečo sa Pán Ježiš často modlil? 
2. Aké prostredie vyhľadával Pán Ježiš na modlitbu? 

ČAS PRE BOHA
katechéza na tému: Dialóg Boha  
s človekom

3. Ako sa prejavovalo pôsobenie modlitby v  živote Pána 
Ježiša?

4. Aká je vaša skúsenosť s modlitbou? Zažili ste už, že Boh 
vyslyšal vaše prosby? 

5. V akých situáciách sa najčastejšie modlíte?

2. Výklad
Pre Pána Ježiša bola modlitba veľmi dôležitá. Vyhľadával sa-

motu a tam viedol svoj rozhovor s Otcom – modlil sa. Čas strávený 
s Bohom v modlitbe udržiava náš vzájomný vzťah živý a pomáha 
nám zvládnuť problémy, zápasy života, vnímať životné situácie 
nie iba zo svojho ale z pohľadu Boha. 

V modlitbe môžeme s Bohom hovoriť ako s priateľom. Môže-
me sa mu zveriť so svojimi starosťami. Môžeme ho prosiť o po-
moc a o radu. V modlitbe sa môžeme na Boha obrátiť kedykoľvek. 
Nie vždy zachytíme Božiu odpoveď hneď. Možno preto, že sme 
rozptýlení, nedostatočne počúvame, no možno aj z iných príčin, 
ktoré nám zostanú skryté. 

Príklad fiktívnych modlitieb
Pozrime sa spoločne na príklady fiktívnych modlitieb. Prejde-

me postupne každú modlitbu. Môžeme ju krátko uviesť a potom 
ju niektorý zo žiakov prečíta. Môžeme sa o nich porozprávať. 

 � Dávid je v triede vylúčený z kolektívu. Ostatní chalani sa mu 
posmievajú a ignorujú ho. Ale ak niečo treba, využijú ho ako 
obetného baránka. Lena si ho už dlhšie všíma. Je jej Dávida 
ľúto. Preto sa modlí: „Ježišu, urob predsa niečo, aby s Dávi-
dom nezaobchádzali tak zle.“

 � Alex veľmi túžil po novej počítačovej hre. Z otcovho písacieho 
stola vzal peniaze a kúpil si ju. Večer sa v posteli modlil: „Ježi-
šu, daj, aby si to otec nevšimol.“

 � Pani Novotná má 84 rokov a už dlho trpí ťažkou chorobou. 
Často máva bolesti, ktoré trvajú aj celé dni. Vtedy sa modlie-
va: „Ježišu, daruj mi zdravie alebo mi uber z týchto bolestí. 
Ale nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“

 � Elena neznáša matematiku. Úlohy obyčajne odpisuje od ka-
marátky. Večer pred písomkou sa modlí: „Bože, pomôž mi na-
písať písomku na dvojku.“ Keď dostane najhoršiu známku, je 
jej jasné, že modlitba nie je čarovný prútik. 

 � Juraj videl v televízii správu o brazílskych deťoch ulice. Od-
vtedy sa za nich každý deň modlí, aby sa ich situácia zmenila 
k dobrému.

 
Modlitbám Jura, Eleny a pani Novotnej nemožno nič vytknúť. 

Elena si zamenila modlitbu s  magickým rituálom a Alex sa po-
kúsil urobiť Boha svojím komplicom. Každopádne aj pomýlená 
modlitba môže byť krokom k modlitbe skutočnej. Pravda, ak si to 
človek včas uvedomí.

ka
te

ch
et

ic
ké

 n
ám

et
y



3. Formovanie postojov
Svedectvo o vypočutej modlitbe zo dňa 16. 10. 2015 /https://

www.mojakomunita.sk/web/modlitba/svedectva/
„Boh je mocný a vypočuje naše prosby. Manžel od nás odišiel, našiel si 

inú a popritom strašne veľa pil. Po Silvestri strávenom v modlitbe s deťmi 
na Mariánskej hore sa vrátil a prestal aj s alkoholom. Ďakujem všetkým 
kňazom, priateľom i neznámym. Ale najviac ďakujem Bohu a milovanej 
Panne Márii.“ Martina 

Modliť sa neznamená len hovoriť Bohu. Modlitba je vzájom-
ný rozhovor s  Bohom, čo zahŕňa aj počúvanie. Znamená to byť 
s  ním a  tráviť s  ním čas. Dôverovať mu, že sa o  nás postará. Vo 
svojom živote potrebujeme veľa vecí: jedlo, oblečenie, domov 
a mnohé ďalších dobier. Boh však nepotrebuje nič. Sám je úplný. 
Miluje nás a vie, že nemôžeme bez neho žiť. Túži, aby sme ho tiež 
milovali. 

So žiakmi si vzájomne predstavíme Malú školu modlitby 
- viď príloha. Skladá sa z desiatich častí, ktoré môžeme rozdeliť 
žiakom do desiatich dvojíc. Každá dvojica nám predstaví - odpre-
zentuje jednu časť.

Aktivita: Písanie vlastnej modlitby
Žiakom vyhradíme čas, v ktorom vytvoria a napíšu vlastnú 

modlitbu. Upozorníme ich, že modlitby zostanú len medzi nimi 
a Bohom a žiaci ich nebudú prednášať nahlas. Modlitba začína 
oslovením. To volíme podľa toho, ktorú božskú osobu chceme 
osloviť. Majme na pamäti, s kým hovoríme. Typické oslovenia sú: 
Bože, Večný Bože, Ježišu, Pane, Duchu Svätý...

Modlitbu môžeme začať krátkou chválou. Môžeme Bohu po-
vedať čím práve žijeme, čo nám robí radosť, z čoho máme strach 
alebo čo nám robí starosť. Zverme Bohu svoje úmysly. Sú v na-
šom okolí ľudia, ktorí trpia núdzu, ktorým sa nedarí? Myslime v 
modlitbe aj na nich. Určite je aj v našom živote veľa vecí, za ktoré 
môžeme byť vďační. Aj to má mať miesto v našej modlitbe. Mož-
no neboli posledné dni tými najlepšími. V tom prípade prosíme 
Pána o odpustenie za to, v čom sme zlyhali. Amen uzatvára naše 
modlitby. Toto kratučké slovo znamená približne: „Áno, nech sa 
tak stane.“

ZÁVER

Záverečná modlitba - Otče náš
Na domácu úlohu môže učiteľ odporučiť žiakom každý deň 

tráviť čas s Bohom v modlitbe. 

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra: 

Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC                                                                                                       
Biblia s aplikáciami pre život, Slovo medzi nami  Michal Emery,                                                

Tweetuj s Bohom, Youcat – Modlitby pre mladých                           

1. Rozhodni sa
Boh nás chcel ako slobodných ľudí a takými nás aj stvoril. Veľa 

ráz počas dňa rozmýšľame, určujeme priority, rozhodujeme sa. 
V živote sa nič nezaobíde bez rozhodovania. Ak chceš, rozhodni 
sa, že sa staneš človekom modlitby a že si začneš vytvárať vzťah 
k Bohu. Rozhodni sa vedome: vtedy a vtedy sa chcem modliť. Už 
večer sa rozhodni, že sa ráno pomodlíš, a už ráno s rozhodni, že 
večer zakončíš deň modlitbou. 

2. Buď verný v maličkostiach
Mnohí sa začínajú modliť s veľkými predsavzatiami. Po chvíli 

sa im nedarí a myslia si, že sa nevedia modliť. Začni s tým, že si 
pevne stanovíš krátku chvíľu na modlitbu a verne ju dodržiavaj. 
Potom môže tvoja túžba i modlitba narastať podľa toho, ako ti to 
budú čas a okolnosti  dovoľovať. 

„K správnej modlitbe patrí predovšetkým to, že sa modlíme pravi-
delne. Teda nielen vo chvíľach, keď nám niečo leží na srdci. Duša žije 
z modlitby. Každý život vyžaduje pravidelnosť a opakovanie – vyžaduje 
rytmus.“ 

Romano Guardini 

3. Nájdi si čas na modlitbu
Modliť sa znamená bedlivo vnímať Božiu náklonnosť ku mne. 

U Boha nemusíš žiadať o audienciu. Na čas modlitby jestvujú tri 
kritériá, ktoré ti môžu pomôcť. Urči si pravidelný čas (dobrý návyk 
pomáha), pokojný čas (často je to ráno a večer) a vzácny čas, ktorý 
by si chcel mať pre seba, ale o ktorý sa zároveň môžeš podeliť (nie 
časový „odpad“). 

„Modliť sa môžeme kedykoľvek“ – viem, môžeme, no obávam sa, že 
tí ktorí sa nemodlia v konkrétnom čase, nemodlia sa vôbec. 

Charles Haddon Spurgeon

PRÍLOHA: MALÁ ŠKOLA MODLITBY

21Katechetické ozveny 

katechetické námety



22Katechetické ozveny 22

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

www.dkuspis.sk

ka
te

ch
et

ic
ké

 n
ám

et
y

4. Priprav si vhodné miesto
 Miesto, na ktorom sa modlíš, ovplyvňuje tiež tvoju modlitbu. 

Nájdi si preto miesto, kde sa môžeš dobre modliť. Pre mnohých 
je to okraj postele alebo písací stôl. Iným pomáha, keď si vytvoria 
vlastné modlitbové miestečko, ktoré je pre nich pripomienkou 
a pozvaním: malý stolček alebo kľačadlo, koberček. K modlitbe 
môže pomáhať ikona, svätý obrázok, sviečka, Sväté písmo alebo 
modlitebná knižka. 

„Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere 
a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti.“          Mt 6,6 

5. Vytvor si zo svojej modlitby rituál a daj mu 
štruktúru 

Bude ťa stáť veľa úsilia premôcť sa každý raz na modlitbu. 
Urči svojej modlitbe presný poriadok (rítus). Nebude ťa to obme-
dzovať, ale pomôže ti to, aby si nemusel každý deň premýšľať, či 
a ako sa budeš modliť. Skôr ako sa začneš modliť, uvedom si Bo-
žiu prítomnosť a aj po modlitbe si ešte dopraj trochu času, aby si 
sa Bohu poďakoval a vyprosil si jeho požehnanie. 

„Modlitba má veľkú silu, ak sa človek modlí podľa svojich najlep-
ších schopností. Do zhorknutého srdca vlieva sladkosť, do smutného 
radosť, do chudobného bohatstvo, do nemúdreho múdrosť, do ustrá-
chaného odvahu, do slabého silu, slepému vracia zrak a  chladnému 
oheň. Veľkého Boha vťahuje do malého srdca, hladnú dušu dvíha 
k Bohu, živému prameňu a spája dvoch milujúcich: Boha a dušu.“ 

Sv. Gertrúda z Helfty

6. Modli sa celou bytosťou
 Modlitba nie je len záležitosťou myšlienok a slov. V modlitbe 

sa môže s  Bohom zjednotiť celý človek: tvoje telo, vnútorné a  i 
vonkajšie vnímanie, tvoja pamäť a vôľa, myšlienky a pocity, alebo 
sen z predchádzajúcej noci. Niekedy ti dokonca aj roztržitosť po-
skytne dôležitú informáciu o tom, čo je pre teba skutočne dôle-
žité, čo hýbe tvojim životom a čo ťa zaujíma. Aj to môžeš doslova 
predniesť Bohu a  zložiť mu k  nohám. Aj keď ti počas modlitby 
napadne, že musíš niečo zariadiť a nechceš to zabudnúť, môžeš 
si to zapísať na lístoček a  potom sa zasa môžeš pokojne vrátiť 
k modlitbe. 

„Keď je tvoje srdce nepokojné alebo trpí, priveď ho opatrne na svo-
je miesto a vráť ho nežne do prítomnosti svojho Pána. A keby si aj vo 
svojom živote nerobil nič, iba navracal svoje srdce do prítomnosti nášho 
Boha, napriek tomu, že od neho po každom návrate zasa uteká, potom 
si dobre prežil svoj život.“ 

Sv. František Saleský 

7. Modli sa rozličnými spôsobmi 
Objav a rozvíjaj v sebe rozličné spôsoby modlitby, ktoré môžeš 

obmieňať podľa času, nálady a  momentálnej situácie. Môže to 
byť ústna modlitba iného človeka, s ktorou sa stotožníš; osobná 

modlitba s vlastnými slovami; modlitba slovami Svätého písma 
(napríklad z liturgického čítania daného dňa); modlitba srdcom 
(alebo tzv. Ježišova modlitba), pri ktorej sa s každým nádychom 
opakuje krátke zvolanie alebo Ježišovo meno; vnútorná modlit-
ba, pri ktorej človek navonok i vnútri mlčí a počúva...

8. Využi príležitosť
Môžeš tiež využiť príležitosti, ktoré sa ti ponúkajú a  modliť 

sa priebežne (použi napríklad strelné modlitby, prosby, krátke 
vďakyvzdania alebo chvály). Na to je vhodný čas, keď na nieko-
ho čakáš, keď cestuješ v autobuse, vo vlaku alebo aute (netreba 
si hneď púšťať hudbu), prestávka medzi vyučovacími hodinami, 
návšteva kaplnky alebo kostola, keď sa každý deň vraciaš z prá-
ce domov. Využi príležitosti na modlitbu, aby sa stali pozvaním 
k opakovanému nadviazaniu kontaktu s Bohom. 

9. Pusť Boha k slovu
Modliť sa zároveň znamená počúvať, čo Boh hovorí. Boh naj-

jasnejšie hovorí slovami Svätého písma, ktoré sa v  Cirkvi čítajú 
deň čo deň. Hovorí tiež v Tradícii Cirkvi a cez svedectvo svätých. 
A takisto hovorí – často v skrytosti – v srdci každého človeka, na-
príklad v  hlase tvojho svedomia alebo prostredníctvom tvojej 
vnútornej radosti. Sväté písmo prepožičiava Božiemu slovu hlas, 
a tak ho môže naše srdce počuť. Keď sa modlíš, pusť Boha k slovu. 
Vytvor si k nemu dôverný vzťah, aby si sa naučil rozlišovať jeho 
hlas od všetkých ostatných hlasov a spoznávať jeho vôľu. 

„Sťažujeme sa, že Boh sa nám nezjaví počas tých niekoľkých minút, 
ktoré si preňho vyhradíme. Ako to však je so zostávajúcimi dvadsiatimi 
troma a pol hodinami, keď Boh klope na naše dvere a my mu odpove-
dáme: „Je mi ľúto, ale práve teraz mám veľa práce“! 

Anthony Bloom

10. Modli sa s pozemskou i nebeskou Cirkvou 
Ten, kto sa modlí – či už sám alebo v spoločenstve – začleňuje 

sa do veľkého modlitbového spoločenstva, ktoré siaha od zeme 
po nebo a spája ľudí žijúcich na zemi s anjelmi, so svätými ako aj 
s nespočetným zástupom tých, ktorí už prebývajú u Boha. Modliť 
sa znamená tiež prihovárať sa jeden za druhého. Preto je dobré, 
aby si sa nemodlil iba sám, ale, keď je to možné, aj s  druhými: 
s  rodinou, priateľmi, so svojim farským spoločenstvom – a  so 
svätými. Môžeš ich prosiť o  príhovor, pretože ľudská solidarita 
modlitby pred Bohom sa nemôže prerušiť smrťou. 

„Vytvárajte si vo svojom živote priestor na modlitbu! Je dobré 
modliť sa osamote, ale ešte krajšie a  osožnejšie je modliť sa spoločne 
s druhými, pretože Pán povedal, že tam, kde sú dvaja alebo traja zhro-
maždení v jeho mene, tam je medzi nimi aj on.“ 

(porov. Mt 18, 20) Benedikt XVI. 
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CHLIEB PRE KAŽDÉHO 
Z POHĽADU SOCIÁLNEHO UČENIA CIRKVI

– katechéza vhodná i ako príprava na poďakovanie za úrodu alebo na misijnú nedeľu –

Cieľ:

Kognitívny: 
 � spoznať a definovať tri základné princípy sociálnej náuky 
Cirkvi (ľudská dôstojnosť, solidarita a subsidiarita);  

 � zdôvodniť ich význam a potrebu uplatnenia v živote.
Afektívny:

 � vnímať Božiu starostlivosť o každého človeka;
 � uvedomiť si realitu života a  potrebu konať v  súlade so 
sociálnou náukou Cirkvi;  

 � ďakovať a prejaviť vďačnosť za každodenné dary pre telo 
i dušu.
Psychomotorický:

 � osvojovať si solidárne postoje k ľuďom vo svojom okolí.
Pomôcky: bochník chleba, obrazy hladných detí a chleba, 
obrúsok, text Svätého písma 1 Kr 17,7-16.
Metódy: diskusia, brainstorming, čítanie textu s porozu-
mením, priebežný zápis dôležitých vecí do zošita 
Stratégia: kombinovaná
Veková skupina: žiaci 8. a 9. roč. ZŠ, gymnázií a SOŠ

ÚVOD

Motivácia
Učiteľ pripevní na viditeľné miesto obrázky, na ktorých sú 

hladné deti, pohodený chlieb pri kontajneri, čerstvý chlieb a pod. 
Žiaci chvíľu vnímajú obrazy.

Nasleduje rozhovor pomocou otázok:  
 � Čo by sme k jednotlivým obrazom vedeli povedať? 
 � Čo cítime pri pohľade na tieto obrazy? 
 � Ktorý obraz nás najviac oslovil a prečo? 
 � Ako by sme obrazy rozdelili do skupín? 
 � Aký názov by sme vedeli dať jednotlivým skupinám obrazov 

a aký všetkým obrazom spolu?
Z názvov by malo byť jasné, že sa jedná o hlad a sýtosť, o chlieb 

a jeho každodennú potrebu. 
Potom učiteľ bez slova ale s veľkou úctou položí bochník chle-

ba na pripravený obrúsok a opäť nechá čas, aby žiaci vnímali túto 
situáciu. 

Nasleduje rozhovor pomocou otázok:
 � Čo nám napadne, keď vidíme tento bochník chleba?
 � V čom sa líšia naše pocity od tých, keď sme pozerali na ob-

razy?

Žiaci môžu v  krátkosti povedať i  svoje skúsenosti a zážitky, 
ktoré majú s uvedenými obrazmi: hlad, prebytok chleba, čerstvý 
chlieb a pod. 

Učiteľ môže povedať i nasledujúci príbeh:
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Istý človek napísal nasledujúcu spomienku: Pri pohľade na 
chlieb sa mi vynorí nezabudnuteľná spomienka na našu babičku. Pre nás 
deti bola významnou osobnosťou. A  pritom nijako nevynikala svojim 
vzhľadom, bola malá, skromná a veľmi jednoduchá. Vždy však pre nás 
mala to správne slovo, ktoré sprevádzal i skutok. Veľa som už zabudol. 
Ale jedna vec zostane v mojej pamäti stále: Vždy, keď babička zobrala 
do rúk bochník chleba aby nám z neho ukrojila, urobila na neho kríž. Za-
každým to robila vážne, úctivo a jedinečne. Jej gesto znamenalo pre nás 
veľa a hovorilo viac ako mnoho slov. Cítili sme, aké je dôležité mať chlieb, 
vážiť si ho, ďakovať za neho a  pred jedením ho požehnať. Babička už 
dávno zomrela, ale jej gesto žije v mojom srdci ďalej. Kedykoľvek vidím 
niekde pohodený chlieb, spomeniem si na ňu a chlieb preložím na miesto, 
kde sa ešte môže stať pokrmom pre zvieratá a vtákov.

Učiteľ v krátkosti predstaví tému hodiny nasledovne: Iste sme 
všetci pochopili, že sprevádzajúcim pojmom dnešnej hodiny 
bude chlieb, bude i súčasťou názvu témy, ktorý si zapíšeme do zo-
šitov (učiteľ píše na tabuľu): CHLIEB PRE KAŽDÉHO Z POHĽADU 
SOCIÁLNEHO UČENIA CIRKVI.

Žiakov vyzveme, aby to, čo budú vnímať ako dôležité, zapi-
sovali do zošitov a v závere budú vyzvaní 2-3 žiaci, aby svoje po-
známky prečítali.

HLAVNÁ ČASŤ

Brainstorming
Učiteľ má pripravené tri plagáty. Na každom je v strede napí-

saná iná otázka. Žiakov rozdelíme do troch skupín. Každá skupina 
dostane jeden plagát, žiaci zapisujú na plagát to, čo im napadne 
v  súvislosti s  otázkou. Pri  každom plagáte sú 3 minúty a  potom 
sa na pokyn učiteľa posúvajú k  ďalšiemu tak, aby sa vystriedali 
pri všetkých plagátoch.

Otázky na plagátoch sú nasledovné:
1. plagát: Čo vnímam pod pojmom chlieb? (sýtosť, bohatstvo, 

hlad, životnú úroveň, istotu, žobranie.)
2. plagát: Aké otázky vo mne vyvolali úvodné obrazy? (žiakov 

upozorníme, že tu píšu konkrétne otázky – učíme ich pre-
mýšľať a formulovať otázky k danej téme napr. prečo sú také 
rozdiely vo svete, aká je cena chleba v rôznych krajinách, pre-
čo si niektorí nevážia chlieb, je príjemné byť hladný a musieť 
žobrať, prečo sa ľudia nevedia a nedokážu deliť a pod.)

3. plagát: Čo sa skrýva v každom kúsku chleba? (dar zeme, zrno, 
práca a pod.)

Po ukončení práce si odpovede na jednotlivé otázky postupne 
prečítame, porovnáme, doplníme a diskutujeme o nich.

Učiteľ vníma odpovede žiakov, reaguje na nich, dá priestor, 
aby i žiaci reagovali navzájom na svoje odpovede a posúva disku-
siu k uvedomeniu si, že chlieb, tak v minulosti ale aj dnes, nie je 
samozrejmosťou pre všetkých. 

Čítanie biblického textu s porozumením 
Učiteľ poukáže na skutočnosť, že i  v  dejinách spásy, ktoré sú 

opísané v textoch Svätého písma nájdeme veľa situácií, kedy ľu-
dia nemali čo jesť. Ešte neboli žiadne dokumenty sociálnej náuky 
Cirkvi a Božia láska a starostlivosť o človeka sprevádzala ľudí už 
v Starom zákone. Chlieb znamenal istotu, Boží dar a dobrá úro-
da bola požehnaním. Ak chlieb chýbal, znamenal neistotu, hlad, 
Božie napomenutie. 

Učiteľ vyzve žiakov, aby sledovali pripravený text a  skôr ako 
jeden žiak prečíta biblický text – 1 Kr 17,7-16 o prorokovi Eliášovi, 
učiteľ uvedie text nasledovne:

Eliáš žil za vlády kráľa Achaba, ktorý uctieval pohanských bo-
hov. Prorok ho napomínal a jeho napomínanie išlo až do krajnos-
ti, keď mu povedal, že v krajine, kde uctievajú pohanských bohov 
nebude pršať, kým sa neobrátia. Po týchto slovách však prorok 
ušiel do Sarepty, ktorá bola mimo krajiny kráľa Achaba a ten ho už 
nemohol prenasledovať. V akej situácií sa nachádza človek, ktorý 
pre to, že chce poukázať na Boží hlas a dôveruje Bohu je v nebez-
pečenstve života, uteká pred pomstou mocných a Boh koná. Eli-
áša zachová pri živote a použije k tomu snáď najchudobnejšieho 
človeka v meste. 

Po prečítaní textu nasledujú otázky na jeho porozumenie. 
 � Je zvláštne, že Eliáš hovorí, aby jemu najprv upiekla chlieb. 

Ako je to možné, že to žena urobí?
 � Čo prejaví vdova zo Sarepty? (starostlivosť o chudobného)
 � Ako možno nazvať tento skutok? (skutok milosrdenstva) 
 � Opäť si prečítame slová, ktorým táto vdova uverí: „Múky 

z hrnca neubudne a z krčaha nebude chýbať olej až do dňa, 
keď Pán dá na zem dážď.“ 

 � Ako sa v tomto príbehu prejavila Božia starostlivosť o každé-
ho človeka? (Boh sa postaral a  nedal zahynúť od hladu ani 
Eliášovi ani vdove a jej synovi)

Žiakov vedieme k  tomu, aby si uvedomili Božiu starostlivosť 
o ľudí v dejinách spásy a že túto starostlivosť má aj o nás.

Výklad
Boh je starostlivý Otec, miluje každého a záleží mu na našom 

dobre. My však často máme nutkanie povedať, že Boh nadržiava 
iba niektorým... Nie je to pravda. Kto stojí o jeho lásku a dobro-
tu, dostáva ju od Pána buď priamo alebo službou Cirkvi. Cirkev si 
túto úlohu stále uvedomovala. V čase priemyselnej revolúcie v 19. 
storočí sa ľudia viac ako inokedy sťahovali za prácou, za chlebom, 
mnohí boli vykorisťovaní. Preto pápež Lev XIII. vydal okružný 
list Rerum novarum na obranu robotníkov proti vykorisťovaniu 
a zneužívaniu a tak sa postupne vyvinula sociálna náuka Cirkvi.

ČO VLASTNE JE SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI?
Je to učenie Cirkvi o účasti veriacich pri tvorbe a rozvíjaní občian-

skej spoločnosti a pozemského blahobytu, kultúry a rozvoja národov. 
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druhý deň nerobí to isté, keď prídu za ním a chcú opäť chlieb. 
Celé Ježišovo účinkovanie môžeme vnímať že:

 � Boh posiela Ježiša, aby vykúpil človeka, ktorého stvoril na 
svoj obraz.

 � Boh dal každému človeku dôstojnosť už tým, že ho stvoril 
vo svojej nekonečnej láske.

 � Boh dal človeku rozum a  slobodnú vôľu, ktoré pomáhajú 
človeku byť tvorivým, vnímať potrebu solidarity ale i subsi-
diarity vo svojom živote.

Aplikácia
Čo môže urobiť každý z nás, ktorí sme obrazom Boha, prijali 

sme ľudskú dôstojnosť, máme rozum a slobodnú vôľu? Prečo nie 
je jedno, či niečo urobíme slobodne alebo sme k tomu donútení? 
Čo sa stane, keď pomôžeme, urobíme niečo s láskou a bez nároku 
na odmenu? 

Čo sa stane, keď niekomu ponúkneme to, čo práve potrebuje?
 � Práve vtedy na malom kúsku zeme, tam kde niekto ponúka 

dobro, začína klíčiť a postupne rásť solidarita i subsidiarita.
 � Práve vtedy na malom kúsku zeme, tam kde niekto prijíma 

dobro, solidaritu a  subsidiaritu, začína klíčiť a  prenikať do 
srdca človeka svetlo a teplo Božej lásky.

ZÁVER

Prečítanie poznámok
Učiteľ vyzve 2-3 žiakov, aby prečítali svoje poznámky, ktoré si 

zapísali do zošitov, prípadne ich komentovali. 

Modlitba
Aj v  modlitbe „Otče náš“ každý z  nás prosíme o  to, čo práve 

potrebujeme a vyjadrujeme to prosbou: chlieb náš každodenný 
daj nám dnes. 

 � Pod chlebom rozumieme všetky naše životné potreby: jedlo, 
oblečenie, prácu, priateľov, lásku, dôveru iných a pod. 

 � Neprosíme o chlieb na celý budúci život, ale iba na dnes.
 � Neprosíme iba pre seba, ale pre všetkých. 
 � Ježiš nás učí sociálnemu rozmeru a  kresťanstvo v  tom ne-

ustále pokračuje. 
 � Ježiš nám sľubuje ešte viac, keď hovorí: „Ja som chlieb života. 

Nikto, kto prichádza ku mne, nebude hladovať naveky.“ Ježiš 
nám dáva seba samého.

 � Cirkev kráčajúc dejinami spolu s  Kristom ponúka príklady 
tých, ktorí dokázali vidieť potreby blížneho. Jedným z nich je 
i sv. Martin, ktorý sa podelil o svoj plášť a je pre nás veľkým 
príkladom, ako žiť v službe druhým.

Nasleduje spev modlitby Otče náš.

Spracovala: Klára Soľanová

Stojí na zásadách evanjelia, ktorými sú najmä spravodlivosť a láska. 
Cirkev však nie je organizáciou, v  moci ktorej je odstrániť soci-

álne rozdiely. Jej úlohou je poukazovať na zásady evanjelia, ktoré 
Ježiš hlásal, učil, žil a chce, aby boli ďalej ohlasované prostredníctvom 
Cirkvi, v ktorej je on sám prítomný.

Skupinová práca žiakov s textom Tweetuj s Bohom č. 4.45
Na čom sa zakladá sociálna náuka Cirkvi, môžeme pochopiť 

z textu  # Sociálna náuka. 
Jeden žiak môže text prečítať. Odpoveď v niekoľkých bodoch 

zapisujú žiaci postupne na tabuľu:
 � Boh si žiada, aby sme sa tak ako on, o lásku delili s druhými,
 � v strede sociálnej náuky Cirkvi stojí ľudská dôstojnosť,
 � každý človek stvorený z lásky si zaslúži našu lásku a pomoc,
 � v každej dobe potrebujeme inak uplatňovať rovnaké zásady 

kresťanskej lásky.

Princípy sociálneho učenia Cirkvi – práca s textom
Podľa akých konkrétnejších princípov by sme mali uplatňovať 

sociálne učenie Cirkvi dnes?
Pre žiakov môžeme mať pripravené pracovné texty. Môžeme 

použiť knihu Tweetuj s Bohom č. 4.45, odst. # Solidarita a subsi-
diarita, ak máme možnosť i učebnicu Spoločníčka na ceste – Cir-
kev v dejinách, z r. 1996 str. 85-87. Podľa toho, koľko princípov si 
zvolíme, pripravíme pre každú skupinu vhodný text, aby princíp 
objavili, naformulovali, vysvetlili a v krátkosti zapísali na tabuľu. 

Výsledkom práce sú nasledujúce poznatky:
 � princíp ľudskej dôstojnosti – každý si zaslúži lásku a pomoc 

– je Božím obrazom,
 � princíp solidarity – cítiť zodpovednosť za iných,
 � princíp subsidiarity – nerobiť to, čo ľudia dokážu urobiť sami,
 � princíp spravodlivosti – vnímať rovnováhu výmeny, obcho-

dovanie, služby,
 � princíp pomoci – nie vnucovaním riešenia, ale rešpektova-

ním originality,
 � princíp všeobecného určenia dobier – materiálne a duchov-

né vlastníctvo použiť aj pre iných,
 � princíp práce – práca na zveľaďovaní sveta, spoločnosti 

a vlastnej spásy.

Kerygma
Všetky princípy, ktoré sme spomenuli, sú v  súlade s  Božím 

plánom a Ježiš Kristus počas svojho verejného účinkovania toto 
hlásal a žil. Cirkev prijala Kristovo učenie, chráni ho a odovzdá-
va ďalej. Kristus sám žije a účinkuje v dejinách Cirkvi. Na tomto 
základe je postavená sociálna náuka Cirkvi. 

Ak si spomenieme na Ježišov zázrak rozmnoženia chleba, 
nájdeme tam všetky princípy, ktoré sú súčasťou sociálnej náuky. 
Ježiš si váži každého človeka, cíti s ľuďmi, dáva im pokrm, ale na 
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REALITA 
NEPUSTÍ
katechéza v rámci 
prípravy na blahorečenie 
Božieho sluhu 
Titusa Zemana

Cieľ:

Kognitívny: 
 � zoznámiť sa s pozadím doby života Titusa Zemana a jej 

postojom k viere;
 � charakterizovať minulý režim a porovnať ho s dneškom.

Afektívny: 
 � vnímať príklad svedectva v minulosti i dnes.

Pomôcky: text Svätého písma, obraz Titusa Zemana, 
kartičky k aktivite.
Metódy: dramatizácia, diskusia, čítanie Božieho slova.
Model: kerygmatický
Veková skupina: žiaci vyšších ročníkov ZŠ

Úvod

Zo života Titusa Zemana 
V dobe Titusa Zemana (saleziána a kňaza) sa v istej chvíli do-

stali k moci komunisti. Títo tvrdili, že Boh neexistuje. A preto boli 
kresťania prenasledovaní. Rehole boli zrušené. V školách nesmeli 
byť umiestnené kríže. Nemohli mať doma náboženskú literatú-
ru. Ten, kto chodil do kostola, mohol byť vypočúvaný a uväznený. 
Nikto nevedel, kto koho a kedy udá komunistom.

Prenesme sa do roku 1946: po dráme 2. svetovej vojny a 
ťažkých rokoch prechodu, ktoré nasledovali nastolením komu-
nistického režimu, vláda vydáva nariadenia proti slobodnému 
prejavu kresťanov. Medzi nimi je i požiadavka odstránenia krížov 
zo školských tried. Titus v tom čase pôsobí ako profesor v Trna-
ve. S niektorými kolegami odmietajú toto nariadenie. Nasleduje 
jeho prepustenie  z  práce. Z celého Slovenska mu prichádzajú 
blahoprajné listy a pohľadnice za to, že sa postavil na obranu 
Kristovho kríža. Rovnakou pripravenosťou sa vyznačil i niekoľko 
rokov neskôr. Cirkev na Slovensku je stále viac prenasledovaná, 

rehoľníci sú zatváraní v koncentračných táboroch, sú „vykonštru-
ované“ procesy predovšetkým proti biskupom. Mladí chlapci, 
ktorí sa pripravujú na rehoľné povolanie sú oddelení od svojich 
predstavených. Toto je doba a situácia, v ktorej Titus Zeman spo-
lu s ďalšími, medzi ktorých patril i don Ernest Macák, vykonávajú 
odvážne skutky záchrany povolaní útekom za hranice.

Aktivita pre žiakov – „Za to zaplatíš“
Katechéta zdôvodni žiakom zmysel aktivity. Pomocou nej 

majú pochopiť, ako bolo ťažké identifikovať, kto čím bol a  akú 
úlohu v  štáte zohrával. Katechéta má i  niekoľkých animátorov, 
ktorí hru už poznajú. Deťom dá vylosovať, kto bude kresťan, oby-
čajný občan a komunista. Musia prežívať túto rolu. Animátori sú 
policajti – vtedajšia ŠTB (štátna bezpečnosť). Jeden animátor je 
však tajný kňaz a nie ŠTB-ák. Hrá sa v akomkoľvek priestore, kde 
sa navodí uzavretosť – atmosféra uväznenia. (zabarikádovaní, za-
temnení, zamknutí...) Počet hráčov je ľubovoľný a hra môže trvať 
vzhľadom na počet účastníkov cca od 30 – 60 min. 

Úlohy:
 � „kresťan“ hľadá nenápadne obyčajného občana, aby ho mo-

hol obrátiť na vieru a pokrstiť,
 � animátor – „tajný kňaz“ mu zamení kartičku za kartičku kres-

ťan,
 � „obyčajný občan“ nemusí vieru prijať, môže ho aj zradiť, udá 

ho ŠTB (štátnej bezpečnosti),
 � ŠTB sú ďalší animátori, ktorí akékoľvek odhalenie kresťana 

trestajú na výstrahu pred všetkými.

Tresty: 
 � recitovať nahlas pioniersky sľub („Sľubujem pred svojimi druh-

mi, že budem pracovať, učiť sa a žiť podľa pionierskych sľubov, aby 
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som bol dobrým občanom svojej milovanej vlasti Československej 
socialistickej republiky a svojím konaním chránil česť Pionierskej 
organizácie a Socialistického zväzu mládeže.”),

 � prezradiť meno ďalšieho kresťana,
 � spraviť 20 klikov/drepov,
 � priniesť malé občerstvenie pre štátnu bezpečnosť,
po treste si žiak vylosuje ďalší lístok a už hrá túto novú úlohu. 
Kresťan môže kedykoľvek zaprieť vieru, prísť za animátormi 

a zameniť si kartičku za komunistu. Komunisti si všímajú ostat-
ných a snažia sa vyprovokovať kresťanov otázkami. Napr. aký je 
tvoj svetonázor? Chodia tvoje deti na náboženstvo? Nevidel som 
ťa v nedeľu v kostole? Alebo akýmkoľvek spôsobom zistiť, kto je 
kresťan.

Počas hry sú slová Boh, kríž, viera trestané. Ak ich hociktorý 
komunista bude počuť, udá ich animátorom „ŠTB-kom“ a oni ich 
potrestajú. Urobí to nahlas a zveličene ako za VLASTIZRADU na 
výstrahu ostatným.

V  ďalšej časti katechéta s  animátormi dá nastúpiť žiakov 
a majú pre nich pripravené štyri momenty zo života v komuniz-
me, ktorých sa žiaci majú zúčastniť. Slávnostne to vyhlásia, keď 
sú pred nimi zoradení. Zveličujú, ako sa im dobre žije v komuniz-
me a že im za to majú byť vďační.

 � malá oslava narodenín (komunisti majú lepšie koláčiky),
 � pozeranie krátkeho videa (komunisti majú lepšie miesta a 

chrumky),
 � hranie spoločenskej hry: „človeče nehnevaj sa“ (komunisti 

nemusia hodiť šestku, aby sa ich figúrka dostala do hry),
 � nakupovanie v Tuzexe (nakupovanie len pre privilegova-

ných!),
Na konci hry sú všetci nastúpení pred animátormi (ŠTB) a ko-

munisti sú vyznamenaní.

Diskusia
 � Ako si sa cítil pri tejto hre, keď si nevedel, kto ťa môže zradiť? 
 � Ako si sa cítil ako obyčajný občan, udal si niekoho?
 � Ako sa cítili animátori, keď trestali odhalených kresťanov?
Predtým, ako bude diskusia pokračovať, katechéta im dá 

napísať na plagát čo najviac znakov doby, keď vládli komunisti. 
Hlavne podľa toho, čo zažili počas hry. Animátori to môžu dopl-
niť. 

Formácia
 � Smial sa ti niekedy niekto pre vieru? Hanbil si sa za to, že cho-

díš do kostola?
 � Stretol si niekoho, kto sa za vieru nehanbí a dokonca je všet-

kými uznávaný, vážený, lebo je dobrým športovcom, hercom?
 � Zaznievajú hlasy, že pre rešpektovanie iných náboženstiev sa 

časom zrušia vianočné stromčeky a betlehemy, odstránia sa 

kríže z verejných priestranstiev – aký postoj by v tomto zaujal 
Titus Zeman?

Zhrnutie
Katechéta vyzve žiakov, aby na základe dramatizácie cha-

rakterizovali dobu a  porovnali ju s  dneškom. Na záver zhrnie 
poznatky nasledovne: Viera v Boha sa musela za čias Titusa Ze-
mana prežívať tajne. V Československu nebola sloboda pohybu, 
slova, vyznania, politická... Dnes sa viera tiež vytláča nenápadne 
zo života spoločnosti. „Ak si súkromne niečo veríš a vyznávaš, tak 
je to ok. Ale ak chceš svoju vieru verejne presadzovať, stávaš sa 
terčom posmechu.“

Príbeh - svedectvo kresťana v súčasnom svete.
Napr. Matej Tóth, olympijský víťaz v chôdzi na 50 km:
„... a úplne najvyšší cieľ mojej snahy, k čomu chcem všetkých ľudí 

motivovať sú kresťanské hodnoty, odkaz Ježiša Krista. Lebo len s lás-
kou, vierou, dobrotou v srdci, empatiou, solidárnosťou, milosrdenstvom 
môžeme žiť krásny, šťastný a spokojný život. Naučme sa mať sa radi, 
zabudnime na nenávisť, odpúšťajme (veľakrát úplne banality) a svet 
bude krajší. Nie Boh môže za všetko zlé, čo sa vo svete deje, ale ľudská 
nenávisť a zloba.” (http://mojpribeh.sk/pribeh/matej-toth-dobro-
tou-v-srdci-k-vitazstvam/) 

Zo Svätého písma
„Hľa posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako 

hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí; lebo vás vydajú 
súdom, budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú 
vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj poha-
nom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo 
v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete 
hovoriť; ale Duch vášho Otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť 
brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 
Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, 
bude spasený.” (Porov. Mt 10, 16n)

Katechéta vysvetlí žiakom obrazy: ovca a vlk, holubica a had. 
Môže poukázať na to, že viera nie je prísľub pohodového života, 
ale naopak, je to zápas o vernosť vo viere.

Záver
Katechéta povzbudí žiakov k tomu, aby si vážili vieru a chráni-

li ju, nebáli sa zápasiť o hodnoty, ktoré nezničí ani moľ ani hrdza. 
Ich úlohou je podrobnejšie sa zoznámiť so životným príbehom 
Titusa Zemana na www.tituszeman.sk, prípadne podľa vlastných 
možností sledovať prenos jeho blahorečenia.  

Upravené podľa zdroja: www.tituszeman.sk

http://www.tituszeman.sk
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AKO SLÁVIŤ SVIATOK SV. MARTINA
 – projekt –

Ponúkame návrh ako prežiť deň sv. Martina, prípadne ako prežívať obdobie niekoľkých dní pred jeho spomienkou práve v Jubi-
lejnom roku sv. Martina. Je ponukou pre učiteľov náboženskej výchovy, ale i iných predmetov primárneho vzdelávania (1. - 4. roč.).

Zameranie projektu
K sviatku sv. Martina, ktorý sa slávi 11. novembra sa viaže pranostika „Martin príde na bie-
lom koni.“ Kto skutočne Martin je? Na základe práce s legendou o historickej postave sv. 
Martina z Tours priblížime život a posolstvo života tohto svätca.

Cieľová skupina žiaci 1. stupňa ZŠ, v školskom klube, farské spoločenstvo detí

Očakávané aktivity čítanie, počúvanie, diskusia o legende, dramatizácia, riešenie úloh na túto tému, kreslenie, 
maľovanie

Cieľ projektu

Dôraz kladieme na osobnostnú a sociálnu výchovu:
- žiakov vedieme k tomu, aby podľa vzoru sv. Martina boli všímaví na biedu, utrpenie, po-
treby ľudí, spolužiakov, členov rodiny...
Na základe získaných informácií naučiť sa formulovať posolstvo života osobnosti sv. Mar-
tina.

Významný deň 11. november – sviatok sv. Martina

Použité symboly plášť, meč, svieca

Tradícia spojená s týmto 
dňom

porekadlá, pranostiky (Martin na bielom koni), svätomartinská hus, rožteky, podkovičky, 
lampiónový sprievod

Medzipredmetové vzťahy náboženská výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, prvouka, prírodoveda, regio-
nálna výchova, matematika

Rozvíjanie kompetencií existenciálne, interpersonálne, kultúrne, komunikačné 

Forma práce samostatná práca žiakov, práca vo dvojiciach, skupinová práca

A: Pomôcky
 � pracovný list: „Nájdi niekoho, kto ....“ rozmnožený pre každé-

ho žiaka (príloha č. 1),
 � pracovný list: Motivačné hry, krížovky, nájdi rozdiely, blu-

disko rozmnožené podľa potreby (príloha č. 2),
 � pracovný list: „Snehová vločka“ – rozmnožená pre všetkých 

žiakov (príloha č. 3), 
 � pracovný list:  Životopis a legenda o sv. Martinovi (príloha č. 

4), pexeso o sv. Martinovi,

 � pracovný list: „Päťlístok“ rozmnožený pre každého žiaka (prí-
loha č. 5),

 � pracovný list: Komiks nevyplnený, rozmnožený pre každého 
žiaka (príloha č. 6),

 � pracovný list: Obraz sv. Martina (príloha č. 7),
 � niekoľko obrázkov, ktoré zachytávajú jednotlivé momenty 

legendy,
 � obrázky – atribúty – úsmev, srdiečko, meč, plášť, a pod., 
 � čisté papiere a písacie potreby,
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 � podnos na potraviny,
 � každý žiak si prinesie niečo malé na zjedenie (ovocie, keks, 

pečivo),
 � svieca, zápalky.

B: Priebeh

1. Motivácia žiakov 
Učiteľ vyzve žiakov zahrať si niektorú hru (príloha 1, 2). Všetky 

úlohy smerujú k tomu, aby žiaci objavili osobnosť sv. Martina.
Žiaci si sadnú do kruhu. Učiteľ vedie diskusiu, počas ktorej zis-

tí, čo žiaci vedia o sv. Martinovi,  resp. je opakovaním už získaných 
vedomostí. Použijeme prílohu č. 3 -  Snehová vločka. Do stredu 
napíšeme meno sv. Martin a zakrúžkujeme ho.  Do jednotlivých 
cípov vločky žiaci zapisujú to, čo vedia o sv. Martinovi. Potom uči-
teľ pripomenie niektoré pranostiky, ktoré sa viažu ku sviatku sv. 
Martina a hovoria o spätosti človeka s prírodou a skúsenosti zís-
kanej jej dlhoročným pozorovaním. Prečítame ich a diskutujme, 
čo vyjadrujú. 

2. Pranostiky súvisiace so sviatkom sv. Martina
 � Ak príde Martin na bielom koni, metelica metelicu dohoní. 
 � Keď na Martina list zo stromu neopadol, môžeme čakať tuhú 

zimu. 
 � Keď na Martina prší a zamrzne, škodí to oziminám a pôsobí 

drahotu.
 � Keď prší na Martina, aj Veľká noc príde na bielom koni.
 � Na Martina medveď líha.
 � Na svätého Martina drž sa, synku, komína.
 � Na sv. Martina plače husia rodina. 
Úloha: Aký je zmysel jednotlivých pranostík? O  ktorom roč-

nom období hovoria tieto pranostiky? (o zime). 
Aké je to obdobie? (chladné, sneh, mráz).
V tomto ročnom období sa stal príbeh, ktorý zapísal Sulpicius 

Severus. 

3. Práca s textom legendy o sv. Martinovi
Učiteľ si pripraví niekoľko obrázkov, ktoré zachytávajú jednot-

livé udalosti zo života sv. Martina. Rozmiestni ich tak, aby žiaci 
dobre videli a pomaly, pútavo a zaujímavo rozpráva príbeh, ktorý 
je súčasťou prílohy č. 4. Úlohou žiakov je počúvať rozprávanie, 
pozorovať obrázky, vybrať ten, ktorý súvisí s rozprávaním a ukla-
dať ich chronologický do radu. V ďalšej časti žiaci priradia k ob-
rázkom pripravené atribúty (srdce, meč, vločka ...). Po priradení 
môže nasledovať dramatizácia príbehu. Učiteľ vyberie žiakov do 
rolí: rozprávač, Martin, žobrák. Inou možnosťou je použiť pexeso 
(vydané DKÚ Sp. Nová Ves v Jubilejnom roku sv. Martina) a za-
hrať sa v skupinkách.

V ďalšej časti sa žiaci vrátia do lavíc a nasleduje samostatná 
práca žiakov s textom.

Práca s textom
a. Podčiarkni slovesá, ktoré hovoria o tom, čo urobil Martin.
b. Zakrúžkuj prídavné mená, ktoré hovoria o tom, aký bol Martin.
c. Zvýrazni žltou farbou vetu, ktorá hovorí o  Martinovom dobrom 

skutku. 
d. Zvýrazni zelenou farbou slovesá, ktoré hovoria o tom, ako reagovali 

ľudia.
e. Podčiarkni meno toho, koho videl Martin vo sne so svojim plášťom.
f. Vymaľuj červenou farbičkou postavu, v ktorej sa zjavuje Kristus. 
g. Žltou farbičkou zvýrazni vetu, ktorá je aj vo Svätom písme. 
h. Porovnaj vety, ktoré sú vymaľované žltou farbičkou a aktualizuj ich 

na svoj život. 

4. Zhrnutie: „Čo si zapamätáme?“
a. Práca s pracovným listom „Päťlístok“

Učiteľ nakresli na tabuľu schému päťlístka. Do prvého riadku 
napíše sv. Martin. Každý žiak má pred sebou „Päťlístok“ (príloha 
č. 5). Učiteľ prečíta úlohu, žiaci odpovedajú, jeden žiak píše na 
tabuľu, ostatní  do svojho pracovného listu. Žiaci v tejto časti pra-
cujú s informáciami, ktoré sa dozvedeli v predchádzajúcej časti. 
Nakoniec môžu lístok dokresliť a vymaľovať.
Úloha:

 � pod slovo Martin vpíš 2 prídavné mená, ktoré charakterizujú 
Martina,

 � pod to vpíš 3 slovesá, ktoré charakterizujú jeho činnosť,
 � v  ďalšom riadku naformuluj vetu pomocou predchádzajú-

cich slov,  
 � do posledného riadku napíš jedným alebo viacerými slovami 

to, čo ťa na živote sv. Martina zaujalo.

b. Práca s komiksom
Variant 1: Žiaci pracujú vo dvojiciach. Dostanú PL komiks (prílo-
ha č. 6), v ktorom je rozkreslený život sv. Martina. Ich úlohou je 
pomenovať udalosť a názov napísať nad komiks. Do prázdnych 
bublín dopisujú krátke dialógy alebo výroky postáv na obrázku.
Variant 2: Učiteľ rozdá dvojiciam žiakov obálku, v ktorej je roz-
strihaný komiks. Ich úlohou je jednotlivé udalosti správne uspo-
riadať a po ukončení práce si porovnať svoje usporiadanie s inou 
dvojicou žiakov.

5. Posolstvo legendy a jej aktualizácia do života 
žiakov

Žiaci si zoberú do rúk „Päťlístok“. Každý si prepíše text z po-
sledného riadku päťlístka na pripravený pásik. Po napísaní si žiaci 
sadnú do kruhu. Učiteľ položí do stredu obraz sv. Martina (prí-
loha č. 7), žiaci postupne prichádzajú, hovoria nahlas to, čo ich 
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na živote Martina zaujalo a čo napísali na pásik. Potom ukladajú 
pásik s textom k obrazu do tvaru lúčov, ktoré vychádzajú z obráz-
ka. Po ukončení práce učiteľ vyzve žiakov, aby sa zamysleli, čo sa 
na niečo dôležité nezabudlo. Môžu ešte dopĺňať, diskutovať napr. 
o rozdelení sa s plášťom, o sne, o jeho ceste k viere a kresťanstvu, 
o pomoci ľuďom, o svätosti a pod.

Učiteľ má možnosť doplniť a vysvetliť význam svätosti, príklad 
konania z lásky k Bohu, dar vedieť rozlíšiť potreby blížnych a spô-
sob pomoci iným, dar vedieť sa rozdeliť o svoje veci a pod.

Aktivita
Cieľom aktivity je učiť sa vidieť biedu iného človeka, nájsť spôsob 
ako pomôcť, zrieknuť sa, podeliť sa o svoje veci s blížnym...

Učiteľ položí k  obrazu sv. Martina veľký podnos. Žiaci majú 
naň položiť potraviny, ktoré doniesli. Učiteľ ich vyzve, aby zdôvod-

nili, prečo to majú radi, kedy to jedia. Keď sa činnosť ukončí, žiaci 
dostanú pokyn zatvoriť oči a nastaviť ruky. Učiteľ položí každému 
do dlane nejakú potravinu, podľa možnosti nie tú, s ktorou sa žiak 
delil. Potom žiaci otvoria oči a ich úlohou je spomenúť si na darcu 
a jeho komentár k potravine, o ktorú sa delil. Ak vedia, že darca to 
mal rád, mali by sa s ním vedieť rozdeliť alebo darovať. Môže sa 
stať, že nakoniec niektorí sa podelia a sami nebudú mať nič.

Vyhodnotenie aktivity: Čo vám toto delenie pripomínalo? 
Komu sme podobní? Ako ste sa cítili? Čo ste prežívali počas dele-
nia? Delili sme sa ochotne, s radosťou alebo ťažko? Každý sa môže 
k aktivite vyjadriť.
Žiaci by mali pochopiť, že vidieť potreby iných a  učiť deliť sa je 
aktuálne v každej dobe a nie iba v časoch života sv. Martina. 

6. Námety k ďalšiemu spracovaniu témy
Matematické úlohy so sv.  Martinom
a. Sv. Martin rozdelil svoj plášť na dve polovice. Podľa jeho vzoru vyrieš nasledujúce úlohy.
b. Ako by si rozdelil 10  banánov na polovicu? (5 + 5)
c. Koľko balíčkov cukríkov tvorí polovicu z 5? (2,5 balíčka)
d. Má význam rozdeliť ceruzku, pero alebo knihu na polovicu? (nie, zničili by sme ich a boli by nepoužiteľné)
e. Dokážeš sa rozdeliť a podľa vzoru sv. Martina dať polovicu desiaty kamarátovi, ktorý je hladný?
f. Nižšie uvedené ovocie pomenuj, rozdeľ na dve polovice a jednu polovicu vymaľuj.

Zvlášť na západnom Slovensku sa pečú martinské koláčiky – podkovičky. Rozdeľ podkovičky (prvý obrázok) v každom rade na polo-
vicu. Koľko podkovičiek tvorí jednu polovicu? (6 podkovičiek). Na  druhom obrázku sú martinské rožteky a podkovičky. Koľko je ktorých? 
Aj vy si môžete doma upiecť takéto pečivo.   
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Kreslíme so sv. Martinom
A. Veľkým pokladom a láskou sv. Martina už v detstve bol jeho 

biely kôň Glória, ktorého sa dlho nedokázal zrieknuť. Podarilo 
sa mu to až vtedy, keď sa stal kresťanom. Máš aj ty niečo, čoho 
sa nevieš zrieknuť?

Úloha: Na tmavomodrý farebný papier nakreslí Martinovho bie-
leho koňa. Môžeš sa inšpirovať týmto námetom. 

Úloha: Vymaľuj toľko podkov, koľko mal Martinov kôň, potom 
ich rozdeľ na dve polovice. (4)

B. Plášť sv. Martina je súčasťou 
erbu Jubilejného roka sv. 
Martina v Spišskej diecéze.

Úloha: Nakresli si rozdelený 
plášť, ktorý hovorí o srdci sv. Mar-
tina schopného deliť sa. Uvažuj, 
aké je tvoje srdce a či sa vieš s ra-
dosťou a  ochotne podeliť s  nie-
čím čo máš veľmi rád. Na plášť 
napíš, v čom sa ti to podarilo. 

C. Vieš ako súvisia husi so sv. Martinom?  (odpoveď žiakov... ) 
V  niektorých krajoch na sviatok sv. Martina pečú martinskú 
hus.

Úloha: Pokús sa na farebné papiere nakresliť niekoľko husí 
(vzor vyššie) a  vystrihni  ich (aspoň 5). Na druhu stranu jednej 
husi napíš meno Martin. Potom za zahrajte hru: papiere s nákres-
mi dáte opačnou stranou a postupne budete hľadať, kam sa ukryl 
Martin. Vyhráva ten, kto ho nájde najskôr.

Úloha: Ktorá pranostika z úvodu súvisí s martinskou pečenou 
husou? (Na sv. Martina plače husia rodina.)

K tejto téme sa môžeme vrátiť na výtvarnej alebo pracovnej 
výchove prípravou aj iných atribútov, napr. vojenskej prilby, meča, 
lampióna, tvorbou maľovanky (starší žiaci pre mladších), svojho 
komiksu alebo koláže.

Pri všetkých aktivitách, ktoré projekt ponúka nezabudnime 
poďakovať Bohu za sv. Martina, vzor jeho svätého života, krásne-
ho milosrdného postoja k ľuďom a radostne ho pozdravme i nie-
koľkokrát počas dňa zvolaním: Sv. Martin, oroduj za nás.

Použitá literatúra:
Príspevok bol spracovaný podľa materiálov  biskupstva Hra-

dec Králové a vlastnou tvorbou.
http://vkd.bihk.cz/poselstvi-krestanskych-svatku/mikulas-ji-

ne-svatky/sv-martin-ukazkove-hodiny 
http://vkd.bihk.cz/rozvijeni-didakticke-kompetence-ucitelu/

metody-prace-s-texty/metody-prace-s-texty 

http://vkd.bihk.cz/poselstvi-krestanskych-svatku/mikulas-jine-svatky/sv-martin-ukazkove-hodiny
http://vkd.bihk.cz/poselstvi-krestanskych-svatku/mikulas-jine-svatky/sv-martin-ukazkove-hodiny
http://vkd.bihk.cz/rozvijeni-didakticke-kompetence-ucitelu/metody-prace-s-texty/metody-prace-s-texty
http://vkd.bihk.cz/rozvijeni-didakticke-kompetence-ucitelu/metody-prace-s-texty/metody-prace-s-texty
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Príloha č. 1 – „Nájdi niekoho, kto...“
Vyplnenie tabuľky predpokladá rozhovor so spolužiakmi a členmi rodiny, či o nich platí nasledujúce tvrdenie. Potom nasleduje do-

plnenie mena jedného spolužiaka alebo člena rodiny, o ktorom je pravdivé nižšie uvedené tvrdenie (pri každom bode musí byť niekto 
iný, nie ten istý).

Nájdi niekoho, kto... Meno spolužiaka Meno člena rodiny

1. ... jazdí, alebo rád by jazdil na koni.

2.
... má rád zimu a sneh.

3. ... už jedol niekedy pečenú hus.

4.
... pozná niekoho, kto sa volá Martin.

5. ... už niekedy stretol žobrajúceho človeka.

6.
...vie, kedy slávia meniny chlapci menom Martin.

7. ... pozná pranostiku o sv. Martinovi. 

8. ... chce byť vojakom.  

9.
... pozná niekoho, kto nosí nejaký plášť. 

10. ... držal v ruke meč.
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Príloha č. 2 – Bludisko, krížovky a obraz 
Martinovi ušiel kôň, pomôž mu 
nájsť cestu k nemu. 

Doplň chýbajúce písmená.

Z I A

M R S

Ž O B  Á K

S V E L O

S V E Č K A

S E H

Vyrieš krížovku. 
1. Aké ročné obdobie nasleduje po jeseni?
2. Ako sa volá rímsky boh vojny?
3. Ako voláme človeka, ktorý je chudobný, nič nemá 

a na ulici prosí o jedlo?
4. Čo je opakom tmy?
5. Ako sa volá predmet, ktorý má knôt, horí a vydáva 

svetlo?
6. Čo nám v zime robí radosť ale na cestách i starosť? 

Nájdi päť rozdielov.

Vymaľuj Martina i jeho koníka. 
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Príloha č. 3 – Snehová vločka 
Učiteľ pripraví vločku na veľký formát.

Príloha č. 4 – Päťlístok

_________________

_________________     _________________

_________________   _________________   _________________

______________________________________________

_________________
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Príloha č. 5 – Krátky životopis sv. Martina 

Narodil sa okolo roku 316 v Panónii (Sabária, dnešné Szombathely) pohanským rodičom. Jeho otec bol rímsky dôstojník. Meno 
Martin je zdrobnenina mena Mars, čo je meno rímskeho boha vojny. Bol jediným synom svojich rodičov. Otec túžil po tom, 
aby aj Martin bol vojakom. Hoci pochádzal z pohanskej rodiny, už v detstve spoznal spoločenstvo kresťanov, ktoré ho zaujalo. 

V tejto dobe boli kresťania prenasledovaní, podľa názoru cisára sa rúhali rímskym bohom, ktorým sa klaňali aj jeho rodičia. Martin 
tajne navštevoval kresťanov. Ako 15 ročný bol prijatý k cisárskemu vojsku. Po zvláštnej udalosti so žobrákom, s ktorým sa v zime podelil 
so svojim plášťom, prijal krst a neskôr bol prepustený z armády. Chcel žiť v samote, pri Ligugé v Galii založil kláštor, kde viedol pod 
vedením sv. Hilára mníšsky život. Neskôr bol vysvätený za kňaza a neskôr ľud v Tours chcel, aby bol ich biskupom. On po tom netúžil 
a preto sa skryl v stodole medzi husami, ktoré ho prezradili svojim gagotom. Stal sa biskupom, naďalej žil skromne. Pri rieke Loire založil 
opátstvo Marmoutier, ktoré žilo v chudobe. Bol príkladom dobrého pastiera, zakladal ďalšie kláštory, vychovával kňazov, hlásal evanje-
lium chudobným. Bol chudobný a sám pomáhal chudobným. Zomrel ako 81-ročný v roku 397 v Candes. Nad jeho hrobom v Tours bola 
postavená veľká bazilika.

Sv. Martin patril k najvýraznejším osobnostiam svojej doby, lebo svojim životom sa tak pripodobnil Kristovmu, že sa stal vzorom pre 
ostatných. Pre nás je veľkým príkladom, ako sa i my máme pripodobniť Kristovi svojim životom.

ČÍTANIE ZO ŽIVOTOPISU SV. MARTINA OD SULPICIA SEVERA: 

Martin stretáva nahého žobráka (VSM 3)
Toho roku udreli také strašné mrazy, že veľa ľudí zahynulo od chladu. Jedného dňa, bolo to uprostred zimy, stretol Martin v bráne 

mesta Ambian nahého žobráka. Sám Martin mal už iba zbraň a jednoduchú uniformu. Keď uvidel, že tento úbožiak nadarmo prosí a 
nikto sa do dobrých skutkov príliš nehrnie, pochopil boha-
bojný muž, že ho musí sám zachrániť. Ako to mal ale urobiť, 
keď sám mal už iba plášť? Všetko ostatné totiž takisto roz-
dal. I vytasil meč a rozťal svoj oblek na dve polovice. Jednu 
daroval žobrákovi a do druhej sa znovu obliekol. Tu sa začali 
poniektorí okoloidúci veľmi smiať, pretože v tomto oblečení 
vyzeral ako trhan. Boli tam však aj ľudia so zdravým rozu-
mom a tí začali sami nad sebou hlasno nariekať, že sa neza-
chovali tak ako Martin. Veď sami mali viac a mohli žobráka 
obliecť bez toho, aby chodili nahí.

Nasledujúcu noc mal Martin sen. Zjavil sa mu Kristus za-
halený do plášťa, do ktorého Martin obliekol bedára. Vtom 
počul slová: „Pozri sa pozorne na Pána! Spoznávaš tento 
plášť?“ A Kristus hovoril jasným hlasom k zástupu okolosto-
jacich anjelov: „Martin, ktorý bol až dodnes katechumenom, 
mňa obliekol do tohto rúcha“. Skutočne Pán pamätá na slo-
vá, ktoré sám hlásal: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto 
najmenších, mne ste urobili“. Tak dosvedčil, že to bol on, kto 
bol odetý do žobráka. Na dôkaz onoho dobrého skutku sa 
zjavil vo svojej dôstojnosti v darovanom plášti. 
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TWEETUJ S BOHOM
Kniha o základoch viery, o Bohu, stvorení, Biblii a o našom vzťahu s Bohom. Unikátna kniha, ktorá 
odpovedá na 200 pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných odpovedí. Kniha 
je interaktívne prepojená s mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou 
formou rozoberá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s čím sa človek stretáva v 
praktickom živote a konfrontuje to so svojou vierou.

Sandro Vitalini: MÁRIA V NOVOM ZÁKONE  –  meditácie
Autor ponúka mariánske meditácie, ktoré obracajú pozornosť na kresťanské rozjímanie o  Matke Pána na 
základe troch skutočností: sú zakorenené v  Božom slove, dotýkajú sa života veriaceho, majú ekumenické 
nasmerovanie, cenné pre každého kresťana otvoreného pre cirkevnú tradíciu. Meditácie majú širšie pastoračné 
zameranie a môžu sa použiť ako základ pre mariánsku katechézu, prácu s biblickým textom, ale i ako vzor pre 
kázeň.

FATIMA  –  SOM KRÁĽOVNÁ RUŽENCA
Stručný a výstižný prehľad zjavení a krátke životné príbehy vizionárov postupne prechádzajú k zoznámeniu 
sa s fatimským tajomstvom, pobožnosťou prvých piatich sobôt a významom zasvätenia sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Publikácia informuje o obnove zasvätenia Slovenska dňa 5. júla 2017 v Nitre, ktoré súvisí 
so 70. výročím zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a  Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie z roku 1947 na Starých Horách za prítomnosti biskupa Kmeťku.

Wilhelm Hünermann: ZÁZRAK V COVE DA IRIA
Autor napísal túto knihu priamo vo Fatime a vydaná bola v Mariánskom roku 1954. V slovenskom vydaní, 
ktoré vychádza z  príležitosti stého výročia zázračných fatimských udalostí, boli urobené menšie úpravy, 
text bol doplnený poznámkami a  boli pridané dodatky: fotodokumentácia a  modlitba pápeža Františka 
k ružencovej Panne Márii.

Cena: 12,00 €

Cena: 1,00 €

Cena: 1,00 €

Cena: 7,20 €



Wilhelm Hünermann:  SVÄTÝ MARTIN
V  roku 1700. výročia od narodenia sv. Martina je čítanie románovo spracovaného životného príbehu 
zoznámením sa s  jeho životom, ale môže poslúžiť i  k  posilneniu úcty k  svätcovi, ktorý je patrónom našej 
diecézy. Opisom historickej doby môžeme poukázať na postavenie Cirkvi v 4. storočí, v ktorom sa šírili bludy 
a herézy a tiež  na začiatky mníšskeho spôsobu života, ktorým žil aj sv. Martin.

Sabina Stadtfeldová, Ute Thönissen: MARTIN
Kniha o základoch viery, o Bohu, stvorení, Biblii a o našom vzťahu s Bohom. Unikátna kniha, ktorá odpovedá 
na 200 pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných odpovedí. Kniha je interaktívne 
prepojená s mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou formou rozoberá 
to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s čím sa človek stretáva v praktickom živote a 
konfrontuje to so svojou vierou. 

PEXESO SV. MARTIN
20 obrázkové pexeso, ktoré zobrazuje životopis sv. Martina. Pexeso sme pripravili k prebiehajúcemu Jubilejnému 
roku sv. Martina. Autorom kresieb je Mgr. Marek Dzurenda, učiteľ náboženstva v Spišskej Novej Vsi.

P Michal Titus Radošinský: TITUS ZEMAN – mučeník za duchovné povolania
Päťdesiate roky minulého storočia pomaly upadajú do zabudnutia. Mnohí naši súčasníci si dnes nevedia 
predstaviť, aké muky pri vypočúvaní, akú trýzeň väzenia a  prác v  jáchymovských baniach museli podstúpiť 
mnohí kňazi. Kniha ponúka stručný životný príbeh jedného z  nich – mučeníka Titusa Zemana, ktorý bude 
blahorečený 30. septembra 2017 v Bratislave..

Cena: 1,00 €

Cena: 7,50 €

Cena: 2,80 €

ponúkame

Cena: 3,00 €
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Júlia Hubeňáková: SPOZNÁVAM JEŽIŠA – nedeľné evanjeliá pre tínedžerov
Kniha o základoch viery, o Bohu, stvorení, Biblii a o našom vzťahu s Bohom. Unikátna kniha, ktorá 
odpovedá na 200 pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných odpovedí. Kniha 
je interaktívne prepojená s mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou 
formou rozoberá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s čím sa človek stretáva v 
praktickom živote a konfrontuje to so svojou vierou.

Jozef Luscoň: KRESŤAN MÁ BYŤ KVAS A NIE TRKVAS!
Nájdete tu odpovede na základné otázky: čo je viera, načo je viera, ako vzniká, ako zaniká, ako sa rozvíja 
i aké sú jej krízy. Povie aj to, v čo máme veriť a čomu vôbec! Pomôže tam, kde sa viera stráca i kde sa chce 
získať či obnoviť. Pomôže mladým, starým, rodičom, kňazom i katechétom... Tým, ktorí chcú niečo urobiť 
pre vieru svoju i svojich drahých.

James Dobson: AKO VYCHOVÁVAŤ DIEVČATÁ
Stručný a  výstižný prehľad zjavení a  krátke životné príbehy vizionárov postupne prechádzajú 
k zoznámeniu sa s fatimským tajomstvom, pobožnosťou prvých piatich sobôt a významom zasvätenia 
sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Publikácia informuje o  obnove zasvätenia Slovenska dňa 5. 
júla 2017 v  Nitre, ktoré súvisí so 70. výročím zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 
a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie z roku 1947 na Starých Horách za prítomnosti biskupa Kmeťku.

James Dobson: VÝCHOVA CHLAPCOV
Kniha už spomínaného autora ponúka témy k výchove chlapcov. Je určená otcom a mamám, ktorí chcú lepšie 
porozumieť potrebám svojich synov, slobodným matkám a  osamelým otcom, starým rodičom, učiteľom 
a vychovávateľom i pracovníkom s deťmi.

Cena: 6,50 €

Cena: 1,50 €

Cena: 9,50 €

Cena: 9,50 €



ponúkame

Y-BIBLE (YOUCAT) – BIBLE KATOLICKÉ CÍRKVE PRO MLÁDEŽ
Y-Biblia nie je súvislý text Svätého písma, ale výber dôležitých častí Starého i Nového zákona, doplnený 
o úvody a vysvetlivky reálií. Krásne fotografie, celková grafika knihy a svedectvo tých, ktorí sa naučili 
vnímať Božie slovo ako svetlo pre svoj život, pomáhajú lepšie sprístupniť klasické texty. Y-Biblia síce 
nenahradí kompletnú bibliu a  jej štúdium, ale stáva sa pomôckou pre tých, ktorí sa ešte len učia 
spoznávať a načúvať Božiemu slovu: pre dospievajúcich a mladých kresťanov, pre katolíkov, ktorí síce 
roky chodia do kostola, ale nie sú zvyknutí sami si čítať Božie slovo, pre konvertitov a odrodilcov, ktorí sa 
po rokoch vracajú k životu s Bohom a s Cirkvou.

DOCAT – SOCIÁLNÍ NAUKA CÍRKVE PRO MLADÉ
Jedná sa o zrozumiteľné podanú náuku o spoločnosti a sociálnu náuku, ako ju rozvíja katolícka cirkev 
vo svojich najdôležitejších dokumentoch od pápeža Leva XIII. ďalej. Publikácia by mohla podnietiť 
zvlášť mladých ľudí k tomu, aby si tieto významné dokumenty prečítali celé a orientovali sa vo svojom 
živote podľa princípov pravdy, spravodlivosti a  lásky. K  tomu stále znova vyzýva kresťanov i  pápež 
František a v úvode publikácie sa prihovára mladým, ktorých zároveň pozýva aktívne sa angažovať za 
iný, spravodlivejší svet.

Cena: 15,00 €

Cena: 23,00 €
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