
OZVENYOZVENY
ČLOVEK V RODINE
Niektorým ľuďom sa stáva, že počas roka zabúdajú na ce-
listvosť rodiny a chcú to vynahradiť práve na Vianoce.  

Radi by slávili Vianoce ako sviatky rodiny, no zároveň 
tušia, že sa im to nedarí. Ich očakávania sú príliš veľké. 
I akokoľvek malé nedorozumenia v rodine okamžite vy
volávajú napätie. Ideálnu rodinu nemožno vytvoriť iba 
nakrátko – na Vianoce.  
Rodina je ohrozená od samého počiatku svojej existen
cie. Biblické príbehy sú svedectvom snahy o udržanie in
taktnej rodiny, ale i rôznych ťažkostí v rodine. 
Rodina môže prospievať iba vtedy, ak všetci prijímajú 
účasť na tajomstve, ktoré ich presahuje a keď sa nebu
de sústreďovať iba na seba, ale uzná tajomstvo sviatkov 
Narodenia Pána.   
Príbeh Nazaretskej rodiny poukazuje na to, ako pre kaž
dého jej člena je Božie tajomstvo posvätným, ako ho 
chráni a uchováva. 
Iba ten, kto v srdci uchováva svoje vlastné tajomstvo, ale 
tiež tajomstvo ostatných v rodine, môže sa v kruhu rodiny 
cítiť doma. 
Doma môžeme byť iba tam, kde prebýva tajomstvo. 
Nech na príklade Nazaretskej rodiny dávajú Vianoce kaž
dému z nás nádej, že i v našej vlastnej rodine je prítomne 
Božie tajomstvo. 

KATECHETICKÉ
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Text: podľa Grün A. : Vánoční rozjímaní, Portál : 2010, s. 48
Snímka: internet
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Søren Kierkegaard píše v jednej 
vianočnej úvahe o kráľovi, 
ktorému sa zapáčilo chudob

né neurodzené dievča. Chcel však, 
aby si ho nezobrala zo strachu, ale
bo z úcty. Chcel, aby ho prijala ta
kého, aký bol. Vedel, že sa nemôže 
zjaviť ako kráľ, aby nepotlačil slobo
du svojej milovanej. Preto sa rozho
dol ponížiť sa. Zostúpil z trónu, sňal 
si kráľovské rúcho a  zahalil sa do 
ošúchaného plášťa. Aby získal ruku 
mladej ženy, rozhodol sa žiť životom 
sluhu. Bolo to riziko. Mohla si ho 
zamilovať, ale mohla ho odmietnuť 
a poslať preč. Navždy by tak prišiel 
o  svoju milovanú. Motív „preoblie
kania sa“ kráľov sa opakuje v nejed
nom príbehu, v  nejednej rozprávke. 
V nej je vyjadrená pravda, že Boh sa 
obliekol do podoby človeka. Ale on 
si tento oblek nenechal iba na krátky 
čas. Evanjelista Ján píše a my sa tie
to slová modlíme v Anjel Pána: „Slo
vo sa telom stalo a prebývalo medzi 
nami.“ (Jn 1, 14).
V  rozprávkach predsa len nakoniec 
králi sňali zo seba preoblečenie a zja
vili svoju skutočnú totožnosť. Ježiš to 
odmietol aj v ťažkých chvíľach na krí
ži: „Ak si Boží Syn, zostúp z kríža.“ Mt 
27, 40 Necháva si podobu tela aj po 
zmŕtvychvstaní. I  keď to nie je také 
isté telo – je to jeho telo v oslávenej 
podobe. Jeho oslávené telo je dôle
žitým odkazom aj pre nás a osláve
nie nášho tela. 
Kresťanstvo je asi jediné nábožen
stvo, ktoré úplne prijíma telo. Kres
ťanstvo verí, že hmota je dobrá, 
že sám Boh sa vtelil a  že dokonca 
v nebi budeme mať všetci oslávené 
telo. Každému z nás na našom tele 
niečo vadí, ale s naším telom bude
me celú večnosť, mali by sme ho mať 

radi. Nevieme, ako to bude s našim 
osláveným telom. Máme spomínané 
náznaky, ktoré nám zanechal Ježiš. 
Poukazuje to na nás. Na naše spoje
nie tela a duše. 
Sv. Ján Pavol II. ešte ako mladý 
poľský kňaz písal prednášky na tému 
ľudského tela, ktorá neskôr dosta
la názov Teológia tela. Vnímame tu 
isté protirečenie, pretože teológia je 
veda o Bohu a tu zrazu slovné spo
jenie – Teológia tela. O čo tu ide? My 
môžeme poznávať Boha, jeho plán 
aj cez ľudské telo. Veď Boh, ktorý je 
čistý Duch si zobral podobu človeka. 
Ľudské telo má schopnosť zjavovať 
Boha a po tomto vysvetlení je jasné, 
že názov Teológia tela nie je protire
čivý, ale je príznačný. Bohatstvo my
šlienok sv. Jána Pavla II. objavujeme 
v čase, keď sa buduje kult tela, ale 
pozerá sa naň iba ako na tovar ale
bo prostriedok uspokojenia pudov 
a  vášní. Vo výchove a  vzdelávaní 
musíme deťom a mládeži poskytnúť 
formáciu, ktorá upevní charakter, 
pomôže zvnútorniť hodnoty, ktoré 
prispejú k celkovému rozvoju člove
ka, k čomu sme pozvaní. Boh do nás 
vložil krásne dary, ktoré sa majú pre
taviť do zdravých a trvalých vzťahov 
lásky. On sám je Láska a nás stvoril 
z lásky a pre lásku. 
Počas októbrových metodických 
dní sme zohľadnili témy z  oblas
ti Teológie tela. Prezentácie z  nich 
sú už od ich skončenia zverejne
né na internetovej stránke a v časti 
Odborný poradca nájdete k  tomu 
článok. V  slovenčine vyšlo viacero 
knižných titulov, ktoré sú inšpirované 
a  sú akoby výkladom pápežových 
katechéz. Sú dobrým zdrojom infor
mácií a pomocníkom pri orientovaní 
sa v tejto problematike. Nedá sa totiž 

predstúpiť ani pred starších žiakov, 
študentov alebo mládež či už na ho
dine náboženstva alebo katechéze 
a  odslovadoslova predniesť texty 
jednotlivých pápežových katechéz. 
Preto je tu aj spomínaná ponuka 
inšpiratívnej literatúry. Chceme vám 
naďalej ponúkať spracované mate
riály, ktoré budú použiteľné v  ško
le alebo vo farnosti. Youtube kanál 
DKÚ obsahuje videoprednášky na 
tému Teológie tela, ktoré postupne 
prednášal v Spišskej Novej Vsi vdp. 
ThLic. Róbert Neupauer.
Obsahom Katechetických ozvien 
reagujeme i na prichádzajúci Advent 
a  Vianoce. Poukazuje na to titulná 
strana aktuálneho čísla a  rovnako 
časť Ako aktivizovať a Katechetické 
námety.
Na prelome novembra a decembra 
pribudne na webovej stránke DKÚ 
sekcia Manželstvo a  rodina. Jej 
súčasťou budú materiály k príprave 
na svetové stretnutie rodín a  ďalšie 
texty a katechézy.
Začiatkom januára 2015 by sa mala 
zmeniť vizuálna podoba nášho 
webu, obsah a skladba rubrík ostane 
zachovaná. Veríme, že táto zmena 
sa pozitívne prejaví a  prinesie svoje 
ovocie.
Prvou adventnou nedeľou začneme 
nový liturgický rok. Dni Adventu budú 
oživovať našu bdelosť, aby sme sa 
dobre pripravili na príchod Pána. 
Nech sa dotkne našich sŕdc Božie 
slovo, Božia milosť a  Božia láska, 
keď si budeme sadať k štedrovečer
nému stolu a keď sa budeme skláňať 
k betlehemským jasličkám. 

Požehnaný Advent, sviatky Božieho 
narodenia a Nový rok želajú

Viktor Pardeľ a pracovní DKÚ
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•  Adventné duchovné obnovy
V jednotlivých regiónoch diecézy sa v nastávajúcom 
adventnom období uskutočnia duchovné obnovy 
pre učiteľov náboženstva. Bližšie info nájdete na 
www.dkuspis.sk

•  Biblická olympiáda – ukončenie prihlasova-
nia 30. 11. 2014
Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukončenia 
prihlasovania na Biblickú olympiádu. Prihlášky za
slané po 30. novembri 2014 nebudeme akceptovať.

•  Biblická olympiáda 
V týchto týždňoch sa na školách začínajú realizovať 
triedne a neskôr i školské kolá Biblickej olympiády. 
K  obsahu kníh tohtoročnej olympiády bol semi
nár, ktorý sa uskutočnil 12. novembra 2014 v Ru
žomberku. Materiály zo seminára nájdete na našej 
webovej stránke.  

•  Biblické okienko 
Na pomoc učiteľom pri príprave úloh pokračujeme 
v napĺňaní „Biblického okienka“. V ňom budeme 
zverejňovať rôzne typy úloh spracované podľa jed
notlivých kníh tohtoročnej Biblickej olympiády.  
Hovorí sa, že kto rád dáva, dvakrát dostáva. Bu
deme radi, ak sa podelíte so svojimi skúsenosťami 
s  ostatnými a poskytnete svoje vyskúšané a ove
rené materiály. Vytvoríme burzu nápadov a riešení, 
vzájomne sa obohatíme, uľahčíme prácu menej 
skú seným učiteľom a nadchneme ďalších, aby sa 
do súťaže zapojili. Zároveň pre seba nájdeme to, čo 
my sami nebudeme stíhať pripraviť. Tešíme sa na 
spoluprácu a veríme, že naše spoločné dielo bude 
rásť a „prinesie svoju úrodu“. 

•  Noc čítania Biblie 
Tento rok je už 5. ročníkom, v ktorom možno reali
zovať výchovný projekt „Noc čítania Biblie“. Jej or
ganizátorom je KPKC v spolupráci s KBD a rádiom 
Lumen.  Hlavným cieľom je pripomenutie posolstva 
Biblie, zamýšľania sa nad pravdami, ktoré presahujú 
každého človeka – veriaceho aj neveriaceho a spo
ločné uvažovanie nad stálou aktuálnosťou biblických 

právd. „Kriticky“ čítať biblický text, ktorého cieľom 
je prirodzené poznávanie biblického textu (spozná
vať svet autora a svet textu), porozumenie obrazov, 
symbolov a literárnych žánrov Biblie. Za biblickým 
príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každé
ho človeka – objaviť v biblickom príbehu posolstvo. 
Hlbšie porozumieť Božiemu slovu. 
Odporúčaný termín je noc z 12.12. na 13.12.2014. 
Vyvrcholenie projektu je 14.12.2014.  
Ponukou školám, farským spoločenstvám a  ro
dinám sú podnety k  realizácii projektu, ktoré náj
dete na http://www.dkuspis.sk/index.php?pa
ge=1&cat=2&art=20141104143335.

•  Učebnice a pracovné zošity – objednávka na 
budúci školský rok
V  týchto dňoch sa na školách realizuje objedná
vanie pracovných zošitov a  učebníc na školský 
rok 2015/2016 prostredníctvom Edičného portálu 
www.edicnyportal.sk. V spolupráci s pracovníkom, 
ktorý má objednávanie v  rámci školy na starosti, 
vyplňte objednávku do uvedeného termínu. I  keď 
edičný portál uprednostní tlač pripravených kníh, 
predpokladáme, že nie všetky knihy budú v jednom 
roku vytlačené a tlač pracovných zošitov bude rea
lizovaná a distribuovaná tiež prostredníctvom edič
ného portálu a žiaci si budú zošity kupovať. V prí
pade akýchkoľvek aktuálnych informácií ohľadom 
učebníc a zošitov vás budeme informovať. 

•  Spišská diecéza spoznala víťazov recitačnej 
súťaže „Janko Silan, s nádejou hľadiaci“
V Roku kresťanskej kultúry Janka Silana organizoval 
Katechetický úrad Spišskej diecézy recitačnú súťaž 
pod názvom „Janko Silan, s nádejou hľadiaci“. Do 
súťaže sa zapojilo 76 súťažiacich v dvoch kategó
riách. Prihlásení mali možnosť súťažiť v  prednese 
poézie a prózy v dvoch postupových kolách. Ob
lastné kolo v Námestove sa uskutočnilo 21.10.2014 
a  v Poprade 23.10.2014. Víťazi oblastných kôl sa 
zišli 5.11.2014 v  Spišskej Kapitule, kde porota 
rozhodla o absolútnych víťazoch. Recitačná súťaž 
sa konala z príležitosti 100 rokov od narodenia a 30 
rokov od smrti kňaza a básnika Janka Silana.
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I. Kategória – poézia
Prvé miesto: Zuzana Juričáková, ZŠ s MŠ Babín, 
„Domica“.
Druhé miesto: Flavián Nehila, ZŠ Komenského, 
Spišské Vlachy, „Pri jasličkách“.
  

I. Kategória – próza
Prvé miesto: Alžbeta Iglárová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššá
ka, Zákamenné, „Tvár“. 
Druhé miesto: Zuzana Ogurčáková, ZŠ Nejedlého, 
Spišská Nová Ves, „Práca žiletky“.

II. Kategória – poézia
Prvé miesto: Veronika Mydliarová, Stredná zdravot
nícka škola Márie Terézie Schererovej, Ružomberok, 
„Zoborské cesty“.
Druhé miesto: Matúš Olejník, Cirkevné gymnázium 
Š. Mišíka, Spišská Nová Ves, „Ja, Janko Silan, kňaz“

II. Kategória – próza
Prvé miesto: Alžbeta Gburíková, Gymnázium, ul. 

Školská, Spišská Nová Ves, „Dom opustenosti“ 
(úryvok).
Druhé miesto: Lenka Kolenčíková, Spojená škola, 
Slanická osada, Námestovo, „Tvár“.

Víťazom srdečne blahoželáme! Fotografie 
a  videozostrih diecézneho kola sú k  dispozí
cii na adrese: http://dkuspis.sk/index.php?p
age=1&cat=2&art=20141110103429
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Tematickým zameraním metodických dní v  mesiaci 
október 2014 bolo využitie Teológie tela Jána Pavla II. 
v osnovách náboženskej výchovy. V tomto čísle Kate
chetických ozvien sa chceme vrátiť k danej téme. Na
šou snahou je poukázať na obsah jednotlivých cyklov 
katechéz a následne na to, v ktorých vyučovacích té
mach je možné čerpať z tohto diela. 
Východiskom katechéz Teológie tela sú biblické texty, 
ktoré pomáhajú znovuobjaviť prvotný plán Stvoriteľa 
a odpovedať na stále znovu kladené otázky, ktorými 
sú dôstojnosť telesnej lásky a zodpovedného rodičov
stva. 
V každom ročníku sekundárneho vzdelávania nájde
me aspoň jednu tému, ktorá svojim  obsahom kore
luje s niektorým cyklom Teológie tela ako novej vízie 
ľudskej lásky. I keď katechézy sv. Jána Pavla II. nie 
sú písané ľahkým štýlom, nemožno obísť jadro jeho 
učenia. V súčasnosti je viacero autorov, ktorí sa sna
žili pretlmočiť náročnú teologickú reč do reči zrozumi
teľnejšej väčšiemu množstvu adresátov. To pomáha 
každému z nás priblížiť sa k Božiemu zámeru s ľud
skou láskou a teda i s každým človekom. 
Je úlohou učiteľa, aby si vybral niektorú publikáciu, 
ktorá je sprievodcom Teológiou tela Jána Pavla II. 
a prehĺbil svoje poznatky, premeditoval biblické texty 
a prijal v hĺbke svojej bytosti za svoje to, čím môže 
zapáliť svojich poslucháčov. Ak učiteľ pozná obsahy 
jednotlivých cyklov, môže aj doterajšie metódy práce 
(ponúkané metodickými príručkami) inovovať a  roz
pracovať predstavenie niektorých právd o  človeku 
i vzhľadom na nové pohľady a vízie o ľudskej láske, 
medzi ktoré patrí i snubný význam tela.   

Katechézy sv. Jána Pavla II. sú rozdelené do 6 cyklov. 
Prvé tri cykly majú nasledovné názvy a obsahy:
1. Počiatok (prvotná samota človeka, prvotná jedno
ta, prvotná nahota, padlé ľudstvo – hriech)
2. Vykúpenie srdca (horská reč)
3. Vzkriesenie tela (budúcnosť veku – vykúpenie 
tela)

Odpovedajú na otázky: KTO JE ČLOVEK PODĽA 
PRVOTNÉHO PLÁNU STVORITEĽA? ČO ZNA-
MENÁ BYŤ ČLOVEKOM? 
Ďalšie tri cykly sú nasledovné: 
4. Kresťanské panenstvo (snubná láska, eschato
logické predpochopenie budúceho veku)
5. Sviatostná povaha manželstva (snubný význam 
tela, snubný vzťah)
6. Láska a plodnosť (zodpovedné rodičovstvo, Hu
manae vitae)
Odpovedajú na otázky: AKO MÁM ŽIŤ SVOJ ŽI-
VOT, ABY SOM DOSIAHOL ŠŤASTIE?

Základná štruktúra jednotlivých cyklov  
Cieľom tejto časti je poukázať na niektoré myšlienky, 
ktorými učiteľ náboženstva by mal obohatiť svoj an
tropologickoteologický slovník a používať ich v rámci 
ohlasovania.

1a. Prvotné ľudstvo – stvorenie
Gn 1,26-27 
Človek je ako muž a žena. Je Božím obrazom – má 
rozum a slobodnú vôľu (uvedomuje si seba, poznáva 
pravdu a slobodne sa môže rozhodovať). Má k Bohu 
zvláštny vzťah. Iba človek je osoba. 
Telo nie je iba časťou osoby – ono je súčasťou osoby. 
Telo svojou pohlavnou komplementaritou zjavuje, že 
sme stvorení pre vzťah, pre medziosobnú jednotu.
Gn 2, 7.18-22
Spoznal niekoho, kto mu je rovný, koho môže milo
vať, komu sa môže darovať  a kto môže jeho dar pri
jať a darovanie mu opätovať = vytvoriť s ním osobnú 
jednotu. 
 
1b. Padlé ľudstvo – hriech
Gn 3,1-6 
Adam a Eva neodolali pokušeniu. Rozhodli sa, že 
budú bohmi sami sebe. Zlyhali v dôvere milujúcemu 
Stvoriteľovi. Závažnosť prvotného hriechu = smrť (od 
príchodu Krista hriech a smrť nemajú pre ľudstvo po

TEOLÓGIA TELA V OSNOVÁCH 
NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
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odborný poradca

sledné slovo). Bez Krista je človek neschopný dosiah
nuť cieľ, ktorý pre neho Boh pripravil.
Neposlušnosťou zahájili bolestnú históriu ľudstva = 
cesta odpadnutia od Boha. 
Hanblivosť – Rozkol vo vnútri ľudskej bytosti. 
Strach – rozkol medzi človekom a Bohom. 
Konflikt – rozkol v ľudských vzťahoch.
Namáhavá práca – rozkol medzi človekom a stvore-
ným svetom. 
Smrť – konečný údel človeka na zemi. 
Gn 3,15    
Božie milosrdenstvo, protoevanjelium.

2. Vykúpené ľudstvo – Kristov príchod
Mt 5,27-28 
Horská reč – to nie sú mravné predpisy, to je schop
nosť žiť pravý zmysel ľudskej existencie, mať účasť na 
láske samotného Boha. Nebyť otrokmi chtivosti ale 
znovu OBJAVIŤ SNUBNÝ VÝZNAM TELA. JEŽIŠ 
NÁM DÁVA SILU. Sv. Ján Pavol II. poukazuje na to, 
že Ježišove slová (Horská reč) vyjadrujú základnú po
zitívnu hodnotu, ktorú chráni a oslobodzuje (vášeň a 
čistota – nie sú proti sebe, majú sa stretnúť v ľudskom 
srdci – prinášať plody).
Gal 5,17 
Existuje napätie medzi vládou tela a vládou Ducha. 
Telo = neusporiadané túžby v zajatí svetských hodnôt 
zvádzajú na hriech. 
Rim 8,5-9 
Život podľa Ducha = v moci, ktorá umožňuje prijať 
samotný Kristov život, život sebadarujúcej lásky
Mt 5,8
Čistota srdca – čnosť, dar Ducha Svätého. Sme 
chrámom Ducha Svätého („Boli ste draho vykúpení. 
Preto svojím telom oslavujte Boha.“ Porov.1 Kor 6,18
20)

3. Oslávené ľudstvo – Druhý Kristov príchod
Rim 8,19-21
Nie iba ľudia, ale celý vesmír túži po premene, ktorá 
nastane v posledný deň, keď naše telá budú vzkrie
sené z mŕtvych.
Mk 12,18-27
Premenený život, ktorý Boh pre nás pripravil od več
nosti, je stále ľudský život. Sme telesné osoby, naša 

príslušnosť k pohlaviu je trvalou dimenziou našej exi
stencie, a to i v nebi. SNUBNÝ VÝZNAM TELA sa tu 
plne zjavuje ako „panenský význam byť mužom a že
nou“. Telo sa stane vyjadrením snubného zjednotenia 
sa so samým Bohom, bude presahovať pozemské 
zjednotenie manželov v jedno telo. Naplní sa najhlbší 
zmysel tela, človek sa stane úplným darom v dokona
lom spoločenstve s Bohom a s ostatnými.  

4. Kresťanské panenstvo
Povolanie k  panenstvu a  celibátu môžeme pocho
piť iba s pohľadom upretým na nebeské manželstvo 
Boha a jeho ľudu. Ježiš netvrdí, že toto povolanie ne
zahŕňa zrieknutie sa. 

1 Kor 7,7
„Každý má svoj vlastný dar od Boha, jeden tak, druhý 
inak.“ 
Tí, ktorí tento dar prijímajú, sú láskou Krista, božské
ho Ženícha tak zasiahnutí, že na ňu túžia radikálnym 
spôsobom odpovedať. Neodmietajú svoju sexualitu, 
ale ju celkom darujú Bohu. Toto veľkorysé prijatie 
povolania je zdrojom radosti a veľkej plodnosti – du
chovného materstva a otcovstva. Je to výraz úplného 
a výlučného sebadarovania. Je znamením, že i keď 
manželstvo a odovzdávanie života je dobré, patrí iba 
tomuto životu.  

5. Sviatostná povaha manželstva
Manželstvo nazývame „prvotnou“ sviatosťou. Nezna
mená to však, že je „najväčšou“ sviatosťou. Najväčšia 
sviatosť je Eucharistia, zdroj a  vrchol kresťanského 
života. Eucharistia je v istom zmysle „snubnou“, pre
tože vždy, keď ju slávime, ide o obnovu Kristovho se
badarovania nám na kríži a obnovu našej odpovede 
v láske a vďačnosti ako jeho nevesty. 
Pre nás je dôležitou úlohou odkryť a pochopiť v Bo
žom slove túto manželskú symboliku. Od Adama 
a Evy až po večnú svadobnú Baránkovu hostinu ho
vorí Boh o  svojej láske k  nám ako o  láske ženícha 
k neveste. 
Manželstvo je symbolickým kľúčom k vyjadreniu vzťa
hu medzi Bohom a človekom. Manželstvo je viditeľ
ným znamením tajomstva Božej snubnej lásky k svoj
mu ľudu. Svet dnes potrebuje vidieť, že láska existuje 
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a že jej autorom je trojjediný Boh.  Boh povoláva všet
kých kresťanov – žijúcich v manželstve, slobodných 
alebo zasvätených Bohu – aby túto lásku žili a vydá
vali o nej svedectvo. 
Snubná láska k  Bohu nebráni tomu, aby sme mali 
na zemi manžela či manželku. Je to však láska totál
na, ktorá zahŕňa celé naše bytie. Príkladom je Panna 
Mária (Lk 1,38). Žiť túto pravdu znamená poznať, že 
svätosť nie je niečo, čo robíme, ale čo prijímame.  
Ef 5,21-33, Flp 2,2-4
Vzájomné podriaďovanie sa manžela a  manželky je 
základom pre celý ich vzťah. Dobro druhého je pre 
nich dôležitejšie ako dobro vlastné. Dôvodom k vzá
jomnému podriaďovaniu sa je „poddanosť Kristovi“, 
bázeň pred tajomstvom Kristovej lásky presahujúcej 
naše srdce.

6. Láska a plodnosť
Medzi Božími zákonmi týkajúcimi sa na jednej strane 
odovzdávania života a  na druhej strane pestovania 
pravej manželskej lásky nemôže byť skutočný rozpor. 
(GES, 51).
Pri každom počatí ľudského života Boh vykonáva 
nový akt stvorenia: začína existovať nová osoba, nová 
tvár zrkadliaca vo svete neopakovateľným spôsobom 
Boží obraz.
Spojiť sa s inou osobou pri pohlavnom styku zname
ná povedať rečou tela: „Dávam sa ti úplne.“
Manipulovať rečou tela znamená popierať sviatostné 
znamenie a hlásať, že Božia snubná láska nie je bez
výhradná a nie je životodarná. 
Z toho vyplýva základný morálny rozdiel medzi prirod
zeným plánovaním rodičovstva (PPR) a antikoncep
ciou. PPR prijíma plodnosť ako dobro a ako to, čo je 
neoddeliteľnou súčasťou osoby. Rečou tela „hovorí“ 
iba pravdu. Antikoncepcia narúša tajomné vnútorné 
spojenie medzi láskou a životom, ktorý Boh vpísal do 
ich tela, odníma sexualite charakter „plného“ sebao
dovzdania.
Budovanie kultúry života znamená pochopiť vo všet
kých rovinách, akým darom je život a porozumieť ta
jomstvu, že Boh nie iba stvoril ľudský život k svojmu 
obrazu, ale že trpel preto, aby ho obnovil. 
Flp 1,20b
... pevne dúfam, že ako vždy, tak aj teraz, bude 

oslávený Kristus v mojom tele, či už životom alebo 
smrťou.

V ďalšej časti poukazujeme na tie témy jednotlivých 
ročníkov náboženstva, v  ktorých možno využiť po
znatky Teológie tela (číslo cyklu Teológie tela  je uve
dené v zátvorke za témou).

5. ročník ZŠ 
T 2. Dialóg Boha a človeka [5]
T 5. Obeta Božieho ľudu [5]
T 6. Dialóg cez službu [5] 
    
6. roč. ZŠ
T 3. Hľadanie pravdy o sebe [1]   
T 5. Konať v pravde [1]
       
7. roč. ZŠ
T 1. Sloboda človeka [1]
T 2. Sloboda a rozhodnutia [2]
T 3. Boh oslobodzuje človeka [2]
T 5. Láska ako princíp slobody [5]

8. roč. ZŠ
T 2. Kto je človek [1,3]        
T 5. Kultúra života [6]
        
9. roč. ZŠ 
T 4. Zodpovednosť za budovanie vzťahov [5]
        
1. roč. SŠ 
T 3. Byť človekom [1]
T 4. Na ceste k osobnosti – šance a riziká [2]
T 5. Boh a človek [2]
T 6. Človek v spoločenstve [1,2,4,5]

2. roč. SŠ 
T 2. Hodnoty života [5,6]
           

Spracovala: Klára Soľanová
Použitá literatúra: 

HEALYOVÁ, M. : Muži a ženy jsou z ráje. Praha : 
Paulínky, 2009
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Výchova detí je najväčším umením, ale aj najvážnej
šou povinnosťou rodičov. Psychológovia označujú 
prvé roky života jedinca za rozhodujúce pre rast jeho 
osobnosti. Zodpovednosť za kresťanskú výchovu 
dieťaťa majú predovšetkým rodičia a  to preto, lebo 
zabezpečujú citové puto tak dôležité pre každé dieťa. 
Dieťa, ktoré rastie, je formované tými, ktorí sú v jeho 
blízkosti. Pomáhajú mu poznávať veci a svet, vytvára
jú vzťahy dôvery, učia ho reč a prvé kroky. Sú to oni, 
ktorí ho učia rozlišovať medzi dobrom a zlom. Rodi
čia majú nenahraditeľné miesto pri vovádzaní dieťaťa 
do života viery. Život viery rodičov býva často rôzny, 
niekedy nedokonalý, ale i  napriek tomu ich postoje 
v oblasti viery sú pre dieťa v tomto veku rozhodujúce. 
Jedná sa o rozhodnutie dať svoje dieťa pokrstiť, 
učiť ho byť citlivým na niektoré kresťanské hodnoty, 
rozprávať mu o Bohu, učiť ho modliť sa, viesť ho do 
chrámu, alebo budovať v ňom základné kresťanské 
návyky. 
V období medzi 1. až 7. rokom života dieťa nepotre
buje veľa slov a vysvetľovania v oblasti viery. Čo však 
veľmi potrebuje, je prítomnosť rodičov a ich svedec
tvo viery. Je dôležité, aby boli prítomní vo chvíľach, 
keď dieťa prežíva radosť, smútok, ale najmä, keď 
prichádza nejaká ťažkosť. Udalosti, ktorými pre
chádza život rodiny, sú príležitosťou pre svedectvo 
viery rodičov. Tieto svedectvá dokáže dieťa veľmi vní
mať a ukladať do svojho srdca. 
Úloha rodičov spočíva tiež v pripravenosti a ochote 
odpovedať na otázky, ktoré deti v takomto vývojovom 
štádiu kladú: „Kam odišiel dedko? Uvidím ho ešte? 
Kde bol anjel strážny, keď som padol a  rozbil si 
kolená?“ Nie je vôbec ľahké odpovedať na niektoré 
otázky detí. Lepšie je nedať žiadnu odpoveď, ako dať 
takú, ktorá by bola klamstvom. 
Pre veľkú zaneprázdnenosť rodičov je zodpovednosť 
za náboženskú výchovu v tomto období ponechaná 
veľakrát na starých rodičov. Oni sú pre svoje vnúča
tá často nádhernými svedkami viery. Majú pre nich 
čas, učia ich základné modlitby, rozprávajú im o Bohu 
a pestujú v nich kresťanské návyky. Na čo však treba 
upozorniť, je ich „odborná pripravenosť“ pravdivo od
povedať na náboženské otázky, ktoré vnúčatá kladú.

ÚLOHA RODIČA, AKO PRVÉHO KATECHÉTU
V čom spočíva hlavné poslanie rodičov? Vo vysvetľo
vaní, kto je Boh? Ku komu sa to vlastne máme modliť? 
To najdôležitejšie spočíva v tom, aby si deti postupne 
uvedomovali, že Boh je pre ich rodičov i starých ro
dičov niekto veľmi dôležitý, že je súčasťou ich života. 
Ten kto vychováva vo viere (katechizuje), by mal dbať 
na tieto podstatné skutočnosti:
• brať vážne skutočnosť úplného stotožnenia sa so 

svojím poslaním ohlasovateľa evanjelia,
• byť si vedomý, že hovoríme o Božom tajomstve,
• plne sa stotožniť s tým, že svojim životom toto ta

jomstvo ohlasujeme a mali by sme to robiť vedo
me, aby sme si sami uvedomovali zodpovednosť 
za výchovu v tomto smere.

Cirkev po II. vatikánskom koncile má veľkú snahu 
o to, aby bola stále viac nápomocnou rodičom pri ich 
zodpovednom poslaní vychovávať deti vo viere. Je 
pravdou, že viera žitá v rodinách je nenahraditeľnou 
katechézou. V mnohých našich rodinách takáto ka
techéza prebieha a jej úlohou je pomôcť nájsť cestu, 
ktorou sa má človek uberať, pravdu, ktorú má nasle
dovať a život, ktorý nekončí stratou fyzických síl, ale 
začína prijatím Ježiša Krista. 

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:TIRPÁK. P.  PAĽA. G.: Farská a školská 

katechéza ako forma novej evanjelizácie, Prešov 2012.
ŠELINGA, J.: Katechéza detí, Nitra 2000.

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA V RODINE
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3.  Čitateľská stratégia  3-2-1
Téma: Zodpovednosť za budovanie vzťahov
Prehlbujúca podtéma: Čas na lásku
Ročník: deviaty
Kľúčové slová: chlipnosť, onánia, smilstvo, porno
grafia, prostitúcia, znásilnenie
Ciele vyučovacej hodiny:
• kognitívny: vysvetliť význam dozrievania v láske a 

pomenovať rizikové sexuálne správanie sa
• afektívny: uvedomiť si riziká zneužívania túžby 

človeka po láske
• psychomotorický: formovať pozitívny postoj k 

čnosti čistoty a jej prejavov v dozrievaní pre lásku.
Učebný zdroj: Metodická príručka katolíckeho ná
boženstva pre 9. ročník základných škôl
Text: text Katechizmu Katolíckej cirkvi (1999), Previ
nenia proti čistote s. 567568
Čitateľská stratégia: aplikácia čitateľskej stratégie 
321
Ciele čitateľskej stratégie:
• vyhľadať informácie v texte
• aktívne sa učiť
• samostatne premýšľať a kriticky myslieť
Formy práce: individuálna práca
Pomôcky: Previnenia proti čistote – prac. text, prac. list.

Previnenia proti čistote – pracovný text
2351 Chlipnosť  (luxuria)   je nezriadená túžba po 
pohlavnej rozkoši alebo nezriadený pôžitok z nej. Po
hlavná rozkoš je morálne nezriadená, ak sa vyhľadáva 
pre ňu samu, oddelene od jej cieľov plodenia a spoje
nia, ktoré sú vlastné manželskej láske.
2352 Pod výrazom  onánia  (masturbácia) treba 
rozumieť úmyselné dráždenie pohlavných orgánov 
s cieľom vyvolať pohlavnú rozkoš. „Tak učiteľský úrad 
Cirkvi v priebehu stálej tradície, ako aj mravný cit veria
cich v Krista bez váhania tvrdia, že onánia je vnútor
ne (svojou vnútornou povahou) a závažne nezriadený 

čin,“ pretože „vedomé a dobrovoľné používanie po
hlavnej schopnosti mimo normálneho manželské
ho styku – nech by sa dialo z akéhokoľvek dôvodu 
– podstatne protirečí jej cieľu.“ Pohlavná rozkoš sa 
tu vyhľadáva mimo pohlavného styku, „aký vyžaduje 
morálny poriadok, totiž styku, ktorý v ovzduší pravej 
lásky uskutočňuje plný zmysel vzájomného darovania 
sa a ľudského plodenia.“
Na utvorenie si správneho úsudku o morálnej zodpo
vednosti jednotlivých osôb a na usmernenie pastora
čnej činnosti treba brať do úvahy citovú nezrelosť, silu 
nadobudnutých návykov, stavy úzkosti alebo iné psy
chické či spoločenské faktory, ktoré môžu morálnu 
vinu zmenšiť, ba azda redukovať na najmenšiu mieru.
2353 Smilstvo  (fornicatio) je telesné spojenie slo
bodného muža so slobodnou ženou mimo manžel
stva. Je v  závažnom rozpore s  dôstojnosťou osôb 
a s  ľudskou sexualitou, ktorá je prirodzene zamera
ná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu 
detí. Okrem toho je aj veľkým pohoršením, keď sa tým 
kazí mládež.
2354 Pornografia spočíva v  tom, že sa skutočné 
alebo predstierané pohlavné úkony oddelia od intimity 
partnerov, aby sa zámerne ukazovali iným osobám. 
Pornografia uráža čistotu, lebo znetvoruje manželský 
úkon, ktorý je vzájomným intímnym darovaním 
manželov. Ťažko uráža dôstojnosť tých, ktorí sa 
jej venujú (herci, obchodníci, diváci), pretože sa 
jeden stáva pre druhého predmetom nízkej rozkoše 
a nedovoleného zisku. Jedných i druhých ponára do 
ilúzie neskutočného sveta. Je ťažkým previnením. 
Občianske autority sú povinné zabrániť výrobe 
a rozširovaniu pornografických materiálov.
2355 Prostitúcia  uráža dôstojnosť osoby, ktorá 
sa prostituuje, čím sa znižuje na predmet pohlavnej 
rozkoše, ktorú poskytuje. Ten, kto platí, ťažko hreší 
proti sebe samému: porušuje čistotu, ku ktorej ho 
zaväzuje jeho krst, a  poškvrňuje svoje telo, chrám 

ČÍTANIE S POROZUMENÍM (2. ČASŤ)
V predchádzajúcom čísle Katechetických ozvien sme ponúkli teoretické východiská a námety na dve čitateľské 
stratégie čítania s porozumením. V tomto čísle pokračujeme v predstavení ďalších stratégií v prepojení na kon
krétnu vyučovaciu hodinu náboženskej výchovy, ktoré možno využiť pri práci s textom.
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Ducha Svätého. Prostitúcia je spoločenskou pliagou. 
Zvyčajne postihuje ženy, ale aj mužov, deti alebo 
dospievajúcu mládež (v  týchto dvoch posledných 
prípadoch sa hriech zdvojnásobuje pohoršením). 
Oddať sa prostitúcii je síce vždy ťažko hriešne, 
ale bieda, vydieranie a  spoločenský tlak  môžu 
zodpovednosť za vinu zmenšiť.
2356 Znásilnenie (stuprum) je násilné vniknutie do 
pohlavnej intimity nejakej osoby. Je proti spravod
livosti a  láske. Znásilnenie závažne porušuje právo 
každého človeka na úctu, na slobodu a  na fyzickú 
a morálnu neporušiteľnosť. Spôsobuje ťažkú škodu, 
ktorá môže obeť poznačiť na celý život. Je to vždy 
skutok zlý svojou vnútornou povahou. Ešte väčším 
previnením je znásilnenie spáchané blízkymi príbuzný
mi  (pozri incest – krvismilstvo) alebo vychovávateľmi 
na deťoch, ktoré sú im zverené.

Previnenia proti čistote – pracovný list
Text pozorne prečítať. Pri nasledujúcom čítaní spra
covať nasledujúce úlohy: 
• vyhľadať a napísať 3 informácie, ktoré sú považo

vané za dôležité;
• vypísať 2 informácie, ktoré sú zaujímavé preto, 

že sú nové, alebo nekorešpondujú s doterajšími 
vedomosťami;

• vypísať 1 vec  informáciu, na ktorú text neod
povedal.

3

charakteristika previnení proti čistote

existencia faktov, ktoré môžu morálnu vinu 
zmenšiť

sexualita je zameraná na dobro manželstva

2
povinnosť bojovať proti pornografii a prostitúcii

charakteristika onánie

1
aké sú to faktory, ktoré môžu morálnu vinu 
zmenšiť? Ich bližšia – konkrétna špecifikácia

4. Cloze test
Téma: Zodpovednosť za svoju vieru
Doplnková podtéma: Verím v Ducha Svätého, 
v svätú Cirkev katolícku ....
Ročník: deviaty
Kľúčové slová: človek, Ježiš, viera, kresťanské spo
ločenstvo  cirkev
Ciele vyučovacej hodiny:
• kognitívny: demonštrovať jednotu v rôznosti živo

ta Cirkvi
• afektívny: oceniť hodnotu spoločenstva
• psychomotorický: výrazovo vyjadriť pôsobenie 

Ducha Svätého
Učebný zdroj: YOUCAT – príprava na birmovku
Text: YOUCATu s. 4850
Čitateľské stratégie: aplikácia metódy Cloze test
Ciele čitateľskej stratégie:
• zistiť úroveň samostatného čítania textu
• zistiť úroveň porozumenia konkrétneho slova a 

širšieho kontextu
Formy práce: individuálna práca
Pomôcky: Berme nohy na plecia alebo počiatok sve-
tového náboženstva – prac. text, prac. list. 

Berme nohy na plecia alebo počiatok sve-
tového náboženstva – pracovný text
Zajatie a odsúdenie Ježiša, jeho bezmocnosť a smrť, 
akou zomierajú zločinci, to všetko muselo jeho prí
vržencov tak nesmierne sklamať, že dokonca Peter, 
ktorý patril k Ježišovým najbližším priateľom, nepo
chopiteľným spôsobom Ježiša zradil: „Nepoznám 
toho človeka!” (Mt 26, 74) – povedal, keď sa ho ľudia 
pýtali na jeho vzor. 
Keď Ježiša nakoniec popravili, aj jeho poslední učení
ci vzali nohy na plecia. 
Ale ako je možné, že z príbehu tohto úbožiaka vzniklo 
najväčšie náboženské spoločenstvo na svete? Dnes 
sa za kresťanov označujú takmer dve miliardy ľudí – 
teda štvrtina celkovej svetovej populácie. 
Už 30 rokov od Ježišovej smrti sa mladé kresťanstvo 
rozšírilo do celého antického sveta, vrátane jeho vte
dajšieho hlavného mesta Ríma. Z nepatrných komunít 
(domácich cirkví) sa rozvinulo víťazné ťaženie, ktoré 
nemá obdobu a pri ktorom vám zákonite príde na my
seľ podobenstvo o horčičnom zrnku. Krajinu za kra
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jinou zaplavuje vlna radosti. Bohatí, chudobní, starí, 
mladí, vážení občania sa nechávajú pokrstiť spolu s 
otrokmi. Mladých kresťanov prenasledujú, hádžu ich 
levom, chcú ich vyhubiť. Ježišov ľud však chce radšej 
zomrieť, než zradiť svoju vieru. 
Ježiš odštartoval niečo celkom nové. Niečo, čo 
ohromnou silou strhlo sklamaných roľníkov a frustro
vaných rybárov – niečo, čo ich ešte raz povolalo za
nechať polia, člny a sčistajasna z nich urobilo nadše
ných misionárov a poslov viery. 
Čo to bolo, čo jednoduchý ľudí z  provincie Galilea 
zmenilo na neochvejných svedkov viery? 

Motorom najväčšieho comebacku v dejinách je Je
žišovo zmŕtvychvstanie. Ten, ktorý naozaj zomrel, 
dostal nový život. Ježiš sa reálne ukázal učeníkom – 
vošiel k ním cez zatvorené dvere, Tomáš vložil ruku do 
rany na jeho boku, učeníci ho zažili na vlastnej koži. 
Bol to on sám, kto učeníkov druhý raz vytiahol z ka
ždodenného života. Tak vzniklo prvé kresťanské spo
ločenstvo. Tajomstvom ich misionárskeho úspechu 
bol zmŕtvychvstalý Kristus, ktorý tajomne žil uprostred 
nich. Mladá Cirkev tak niesla neuveriteľné posolstvo: 
Kto sa drží Krista, má večný život, „aj keď umrie.“

Berme nohy na plecia alebo počiatok svetového náboženstva – pracovný list 
Text pozorne prečítať. Potom v pracovnom liste doplniť slová. 

Zajatie a odsúdenie Ježiša, jeho bezmocnosť a  _______, akou zomierajú zločinci, to všetko muselo jeho prívržen
cov tak nesmierne sklamať, že dokonca  ___________, ktorý patril k Ježišovým najbližším priateľom, nepochopi
teľným spôsobom Ježiša zradil: „ ______________  toho človeka!” (Mt 26, 74) – povedal, keď sa ho ľudia pýtali na 
jeho vzor. 
Keď Ježiša nakoniec popravili, aj jeho poslední  __________________ vzali nohy na plecia. 
Ale ako je možné, že z príbehu tohto úbožiaka vzniklo najväčšie _______________________ spoločenstvo na sve
te? Dnes sa za __________________ označujú takmer _____ miliardy ľudí – teda _______________ celkovej sveto
vej populácie. 
Už 30 rokov od Ježišovej smrti sa _____________ kresťanstvo rozšírilo do celého ________________ sveta, vrátane 
jeho vtedajšieho hlavného mesta _____________. Z nepatrných komunít (domácich ______________) sa rozvinulo 
víťazné ťaženie, ktoré nemá obdobu a pri ktorom vám zákonite príde na myseľ ___________________________ 
o horčičnom zrnku. Krajinu za krajinou zaplavuje vlna _______________. Bohatí, chudobní, starí, ________, vážení 
občania sa nechávajú _______________ spolu s otrokmi. Mladých kresťanov _____________________, hádžu ich 
levom, chcú ich vyhubiť. Ježišov ľud však chce radšej zomrieť, než ______________ svoju vieru. 
Ježiš odštartoval niečo celkom nové. Niečo, čo ohromnou ____________ strhlo sklamaných roľníkov a frustro
vaných rybárov – niečo, čo ich ešte raz povolalo ___________________ polia, člny a sčistajasna z nich urobilo 
nadšených _______________________ a poslov viery. 
Čo to bolo, čo jednoduchý ľudí z provincie _________________ zmenilo na neochvejných svedkov _______________? 
Motorom najväčšieho comebacku v dejinách je ________________      ________________________. Ten, ktorý nao
zaj zomrel, dostal nový ______________. Ježiš sa reálne ukázal učeníkom – vošiel k ním cez zatvorené dvere, Tomáš 
vložil ruku do rany na jeho ___________, učeníci ho zažili na vlastnej koži. Bol to on sám, kto _________________ 
druhý raz vytiahol z každodenného života. Tak vzniklo ___________ kresťanské spoločenstvo. Tajomstvom ich mi
sionárskeho úspechu bol ___________________________ Kristus, ktorý tajomne žil _______________ nich. Mladá 
________ tak niesla neuveriteľné posolstvo: Kto sa drží Krista, má večný život, „aj keď umrie.”

Kritérium úspešnosti: celkový počet doplnených slov 32
 vysoká úroveň čítania: 22 a viac správne doplnených slov
 stredná úroveň čítania:  1321 slov  stredná úroveň čítania
 nízka úroveň čítania:  12 a menej slov 

Spracovala: PaedDr. Petra Srnková
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Spoločná modlitba počas Adventu pri adventnom 
venci iste znamená i  duchovnú prípravu na Viano
ce. V každej rodine, ale zvlášť v rodinách s deťmi je 
vhodné vytvoriť správne modlitebné spoločenstvo, 
v  ktorom sa okrem modlitby dáva priestor na du
chovné rozprávanie o  tom, čo sú Vianoce, čo sa 
s nimi spája, ako sa pripravíme na Vianoce, v čom 
sú tento rok iné oproti minulému roku, ktoré pojmy 
súvisia s Vianocami a čo znamenajú. Vidíme, že tém 
môže byť viacej a  je na každej rodine, čo si zvolí. 
Aby rozprávanie bolo i  vizuálne pútavé, ponúkame 
na tohtoročný čas prípravy Adventnú abecedu. Na 
písmená abecedy je pripravené vysvetlenie troch 
pojmov, ktorých dané písmeno je začiatočným. Ich 
výber sa odvíjal od toho, ako súvisia s  tajomstvom 
Narodenia Pána. Vybrali sme 23 písmen. Možno za
čať 1. decembra a ukončiť 23. decembra. 
Jedná sa o pojmy: Anjel, Advent, Adventný veniec, 
Betlehem, Boh, Baránok, Cesta, Cirkev, Čas, Dar-
čeky, Dom, Dávidov (syn), Evanjelium, Emanuel, Eu-
charistia, Farba, František, Farnosť, Glória, Gabriel, 
Galilea, Hriech, Hviezda, Hostina, Chlieb, Chudoba, 
Chrám, Izaiáš, Izrael, Ikona, Ježiš, Ján, Jeruzalem, 
Kristus, Kríž, Kresťan, Láska, Liturgia, List, Mária, 
Modlitba, Milosrdenstvo, Nebo, Nedeľa, Nazaret, 
Oltár, Omša, Oblátka, Prianie, Pokoj, Púšť, Ruženec, 
Roráty, Ryba, Svetlo, Stromček, Sviečky, Trojica, 
Trhy(vianočné), Tajomstvo, Úloha, Úrad, Utrpenie, 
Vianoce, Vykúpenie, Večer (Štedrý), Zvon, Zázrak, 
Zlato.
Cieľom je prispieť k tomu, aby modlitba počas adven
tu bola i radosťou a nie iba povinnosťou, a tiež k tomu, 
aby adventné večery boli naplnené zmysluplnejším 
rozprávaním sa o veciach našej viery a tradície.  

Možnosti adventných aktivít:
Možnosť 1. 
Postupujeme tak, že si vyberieme jeden pojem po
stupne každý deň vždy na ďalšie písmeno. Prečíta
me si text a dozvieme sa, čo daný pojem znamená. 
Porozprávame sa o  tom, každý môže povedať, čo 

k  tomu počul alebo čítal. Zamýšľame sa, čo nám 
to hovorí pre náš život a ako to súvisí s Vianocami. 
Z nášho uvažovania môže vyplynúť i krátke predsa
vzatie, ktoré budeme v uvedený deň uskutočňovať. 
V nasledujúci večer možno po modlitbe pokračovať 
vyhodnotením predchádzajúceho dňa a  výberom 
ďalšieho pojmu s odporúčaným postupom. 
Možnosť 2.
Písmená máme pripravené na kartičkách. Každý deň 
si môžeme vytiahnuť jedno písmeno a ľubovoľný po
jem na dané písmeno. Iná možnosť je, že na kartič
kách máme pripravené všetky slová a vytiahneme si 
už konkrétne slovo. Ďalší postup ako v možnosti č. 1.
Možnosť 3.
Vyberieme 23 konkrétnych pojmov (niektoré písme
ná môžeme vynechať a  zase z  niektorých písmen 
môžu byť i  2 pojmy), napíšeme ich na pripravené 
kartičky  rôznych tvarov. Každý deň, po spracova
ní daného pojmu podľa postupu v možnosti 1, na 
druhú stranu kartičky môžeme nakresliť, čo nás 
oslovilo. Kartičky odkladáme do peknej nádobky, 
ktorú potom položíme na Vianoce pod stromček.  

Anjel, Advent, Adventný veniec
Anjel je Boží posol. Boh stvoril anjelov, aby oslavo
vali jeho velebu a preukazovali mu rôzne služby. Boh 
ich službu používal aj v príprave a uskutočnení nášho 
vykúpenia. Anjel zvestoval Panne Márii, že sa stane 
Matkou Božieho Syna, anjel sa vo sne zjavil pestú
novi Jozefovi a povedal mu, že sa nemá báť vziať si 
Máriu za manželku. Anjeli zvestovali pastierom, že sa 
narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Boh aj každému člo
vekovi posiela na pomoc anjela strážcu, ktorý nás 
chráni od zlého a vedie nás k dobrému. 
Advent je cudzie slovo. Znamená prichádzať. Pre 
nás kresťanov má tento pojem hlboký obsah. V ňom 
sa skrýva celé liturgické obdobie, počas ktorého sa 
pripravujeme na príchod Ježiša Krista. Pripomína 
čas čakania na príchod Ježiša Krista, ktorý je svet
lom našich sŕdc. 

ADVENTNÁ ABECEDA
Spoločenstvo modlitby okolo adventného venca pre celú rodinu
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Adventný veniec patrí k najznámejším adventným 
symbolom. Je uvitý z konárov jedličky alebo smreka 
a na ňom sú umiestnené štyri sviečky. Kruh je sym
bolom nekonečnej lásky Boha, ktorý nám daroval 
svojho Syna Ježiša. Štyri sviečky sú symbolom šty
roch týždňov očakávania sviatku Narodenia Pána. 

Betlehem, Boh, Baránok
Betlehem je mesto, ktoré v preklade znamená „dom 
chleba“. V ňom sa narodil Pán Ježiš. On sa stal chle
bom nášho života a dom chleba je pre nás kostol, 
v ktorom prijímame Ježiša pod spôsobom chleba.    
Boh je našim Pánom a nekonečne miluje každého 
človeka. Z  lásky nás stvoril a dáva nám všetko, čo 
potrebujeme k životu. Zdravie, schopnosti, rodičov 
a všetko ostatné je darom jeho lásky k nám. Najväč
ším darom pre nás je to, že nám poslal svojho Syna 
Ježiša Krista, ktorý sa narodil z Márie Panny, trpel 
a zomrel za nás, aby sme mohli byť spasení. 
Baránok a  ovečky sprevádzali pastierov, keď sa 
prišli pokloniť malému Ježišovi. Baránok bol naj
častejším obetným zvieraťom. Baránok je symbolom 
trpezlivosti a miernosti.  Sv. Ján Krstiteľ ukázal na 
Ježiša: „Hľa, Baránok Boží“. Ježiš zomrel na Veľký 
piatok. Práve vtedy Židia zabíjali baránkov, aby ich 
obetovali, lebo tak to bolo zvykom na každú Veľkú 
noc. Ježiš je teda Boží Baránok, obeta za všetkých 
ľudí. Na to pamätajme, že keď kňaz dvíha Eucha
ristiu, nehovorí: „Hľa Ježiško v jasličkách“, ale hovorí: 
„Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta“.   

Cesta, Cirkev, Čas
Cesta nám otvára priestor, vedie nás do diaľav. 
Cesty spájajú ľudí. Cesta slúži na to, aby sa po nej 
kráčalo, na ceste sa nezvykne dlho stáť. V advente 
spievajme: Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pri
pravme. Cesta predstavuje aj náš ľudský život, lebo 
má svoj začiatok a koniec. Pán Ježiš povedal: „Ja 
som cesta.“
Cirkev je spoločenstvom veriacich, je stavbou 
s  ľudí, v  ktorých prebýva Boh. Je to spoločenstvo 
tých, ktorí sú pokrstení.  
Čas pre Boha, čas pre seba, voľný čas, nemám čas, 

adventný čas, vianočný čas. S takými výrazmi sme 
sa už iste stretli. Pre nás je najdôležitejšie povedať 
si TERAZ. Teraz je ten čas, ktorý môžem najlepšie 
využiť. Čo môžem urobiť? To, čo je najdôležitejšie. 
Počas každého dňa nám Pán Boh dáva dostatok 
času na to, aby sme si urobili čas pre neho, pre seba 
a pre blížnych. Je čas na prácu a povinnosti ale je 
i čas na voľno. Ak sa snažíme dobre využiť čas, stih
neme všetko to, čo je pre nás potrebné.   

Darčeky, Dom, Dávidov (syn)
Darčeky dávame tým, ktorých máme radi a  to sú 
naši blížni. V čase Adventu sa snažíme vidieť potreby 
našich blížnych a pripraviť im aj hmotný darček, aby 
pocítili našu lásku. Okrem toho je však dôležité, aby 
sme sa za blížnych modlili. Modlitba nám pomáha 
viac milovať, viac odpúšťať a viac darovať. 
Dom je trvanlivá stavba. Býva v nej  rodina. Ľudia 
stavajú rôzne domy. V  minulosti stavali aj hrady a 
zámky, ale i jednoduché chalúpky. Dôležité bolo, 
aby mal v dome každý svoje miesto. Okrem bežných 
domov je i dom Boží a tým je kostol, chrám, katedrá
la. Domom Božím je však i každý človek, v ktorom 
prebýva Boh, tak to hovorí sv. Pavol ľuďom v meste 
Korint.    
Dávidov syn to je obľúbené pomenovanie Mesiá
ša a tento názov používali na označenie Mesiáša aj 
Židia. V rodokmeni Pán Ježiša vidíme, že jeho pra
predkom je kráľ Dávid. Preto aj vo vianočných pie
sňach spievame „Narodil sa Kristus Pán, veseľme 
sa, z ruže kvietok skvitol nám, radujme sa. Z života 
čistého, z rodu kráľovského, Kristus Pán narodil sa“.   

Evanjelium, Emanuel, Eucharistia
Evanjelium označuje kresťanský text, ktorý opisu
je život a učenie Ježiša Krista. V ňom sa dozvedá
me o narodení Pána Ježiša, o  jeho živote ale hlav
ne o tom, čo učil o Božom kráľovstve. Dozvedáme 
sa tiež o  jeho utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní. Časť 
z evanjelia sa číta pri každej sv. omši. 
Emanuel je meno Ježiša, ktoré mu predpovedal 
prorok Izaiáš. Toto meno znamená: „Boh je s nami“. 
Ak milujeme Ježiša, Boh je s  nami, lebo Ježiš je 
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Božím Synom. Sám povedal, že kto jeho vidí, vidí 
Otca, ktorý je na nebesiach.  Aj my veríme, že Ježiš 
je skutočným Bohom a skutočným človekom a sme 
šťastní, že je Emanuel – že je s nami. 
Eucharistia je živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba 
a vína. Slovo Eucharistia znamená vďakyvzdávanie. 
Prví kresťania ju nazvali tak preto, lebo je darom, 
za ktorý treba ustavične ďakovať. Keď prijímame 
Eucharistiu, prijímame Ježiša. Vianoce sú iba raz 
v roku, ale keď prijímame Eucharistiu, môžeme mať 
Vianoce každý deň.

Farba, František, Farnosť
Farba zvýrazňuje charakter obdobia alebo slávnosti. 
Pre jesenné obdobie je charakteristická žltá farba, 
lebo je plno žltého lístia a pre zimu je charakteristická 
biela farba kvôli snehu. Prežívanie liturgického obdo
bia je tiež charakteristické tým, že má určité farby. 
Adventu prislúcha fialová farba, ktorá je farbou po
kánia a prípravy na veľké sviatky. Vianočné sviatky 
sa slávia v bielej alebo zlatej farbe. Je to farba rados
ti, veľkej slávnosti a dôstojnosti. 
František žil v  meste Assisi. Jeho túžbou bolo, 
aby ľudia lepšie pochopili príchod Ježiša na svet 
a preto im to chcel i znázorniť. S pomocou dobrých 
ľudí pripravili jaskyňu, slamu, živé zvieratá a postavy 
Panny Márie, Jozefa, pastierov. Sám sv. František 
prišiel a položil do jaslí sošku malého Ježiša. Ľudia 
sa tešili a mali radosť. Potom sv. František zaspieval 
evanjelium o narodení Spasiteľa. Ľudia pochopili, že 
táto udalosť má ostať v srdciach ľudí tak, že Spasiteľ 
sa má narodiť v  každom z nás. Od tohto času sa 
v čase Vianoc pripravujú betlehemy v kostole, ale je 
pekným zvykom, keď betlehem máme aj doma pod 
stromčekom a pri ňom sa môžeme každý deň modliť 
a spievať vianočné piesne. 
Farnosť je určité spoločenstvo veriacich, o ktorých 
sa stará farár. Farnosť má kostol, do ktorého chodí
me na sv. omšu. V mestách máme aj viac kostolov. 
Naopak v malých dedinkách možno ani nie je kostol, 
ale veriaci patria pod inú dedinu alebo mesto a tam 
chodia do kostola. Tí ľudia, ktorí chodia pravidelne 
do kostola sa už poznajú a vytvárajú spoločenstvo. 
Ak v nedeľu niekto známy chýba, hneď nám napad

ne, že čo sa mohlo stať. Za našu farnosť sa modlime 
a pomáhame jej životu tak ako môžeme. 

Glória, Gabriel, Galilea
Glória zaspievali anjeli, zvelebovali Boha a hovorili: 
„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle.“ My tento chválospev spievame pri sv. 
omši v nedeľu a vo sviatok. Sú však výnimky, kedy 
sa Sláva Bohu nespieva i keď je nedeľa. To je prá
ve čas Adventu. Nespieva sa preto, aby na Viano
ce ešte viac vyznela slávnosť a  v  nej táto oslavná 
pieseň. Počas Vianoc si viac uvedomíme, že anjeli 
s nebi Pána Boha neustále zvelebujú a my sa k ním 
pridávame so svojim spevom. 
Gabriel je meno jedného z  archanjelov a  jeho vý
znam je: Boh je silný. On zvestoval Panne Márii, že 
počne z Ducha Svätého a porodí Boha, Syna Na
jvyššieho a  Spasiteľa sveta. Preto počas Adventu 
často počuje v piesňach toto meno. Okrem toho ka
ždý deň, keď počujeme zvony ráno, na obed a ve
čer a modlíme sa Anjel Pána zvestoval Panne Márii 
vieme, že meno toho anjela je Gabriel.
Galilea je kraj vo Svätej zemi. Z tohto kraja putovali 
sv. Jozef a Panna Mária, keď sa šli dať zapísať do 
Betlehema. Opäť sa do tohto kraja vrátili aj s Pánom 
Ježišom, keď už nehrozilo nebezpečenstvo od kráľa 
Herodesa. V Galilei bolo mestečko Nazaret, tam sa 
usadili a preto Ježiša, Máriu a Jozefa nazývame aj 
Svätá nazaretská rodina a preto i v dospelosti Pána 
Ježiša volali Ježiš Nazaretský.   

Hriech, Hviezda, Hostina
Hriech je najväčšie zlo, ktoré môže človek urobiť. Už 
sv. Jána Krstiteľ povedal na Pána Ježiša: „Baránok 
Boží, ktorý sníma hriech sveta.“ To boli silné proroc
ké slová. Naozaj Pán Ježiš zobral na seba všetky 
hriechy, aby nás vykúpil. Naše hriechy sú vykúpené 
krvou Pána Ježiša. Keď sa pripravujeme na sláve
nie Vianoc, pripravujeme na ne i svoju dušu. Ľahký 
hriech oľutujeme a všetky ťažké hriechy vyznáme vo 
sviatosti zmierenia. Keď máme dušu bez hriechu, to 
sú pre nás najradostnejšie sviatky. 
Hviezda nám pripomína svätú noc, v  ktorej sa 
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narodil Ježiš, aby pre nás otvoril nebo, ktoré sa pre 
človeka pádom prvých rodičov zavrelo. Žiarila nad 
Betlehemom a  doviedla k  miestu narodenie Pána 
Ježiša nielen mudrcov ale aj chudobný ľud. Aj nás 
chce priviesť ku Kristovi.
Hostina a jedlo vždy patrilo k oslavám. Hostina nie 
je iba o  tom, čo sa bude variť počas významných 
sviatkov, ale predovšetkým o tom, že jedlom oslavu
jeme niečo, na čom nám záleží, čím oslavujeme sám 
život. Vianoce sú významným sviatkom, lebo oslavu
jeme narodenie Pána Ježiša. Na sv. omši však po
čujeme slová kňaza: „Hľa, Baránok Boží, ktorí sníma 
hriechy sveta, blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu 
baránkovu.“ Hostinou oslavujeme  narodenia Pána 
Ježiša doma ale i v kostole.  

Chlieb, Chudoba, Chrám
Chlieb je veľkým darom. Chlieb zastupuje všetku 
ostatnú potravu. Dávnym zvykom bolo pred nakroje
ním chleba prežehnať ho rukou alebo nožom. Nerobí 
sa to s nijakou inou potravinou v domácnosti. Chlieb 
sa nemá zahodiť ani pošliapať. Kto má chlieb, ten 
nehladuje. O  chlieb sa denne modlíme v  modlitbe 
Otče náš. Ježiša prijímame v Eucharistii pod spôso
bom chleba.  
Chudoba a hlad kráčajú akoby ruka v ruke. Dávať 
chudobným to, čoho my máme dostatok je prejav 
našej lásky a  štedrosti. Denne zomiera na hlad 
a podvýživu asi 30 000 ľudí. Ježiš nám hovorí, že čo 
sme urobili jednému z najmenších, jemu sme urobili. 
Ak sa delíš o chlieb s chudobným, budeš bohatý na 
štedrosť a  lásku. Ak sa nedelíš o  chlieb, budeš ty 
sám chudobný. Ježiš sa narodil v chudobe a pritom 
bol bohatý na dary, ktoré nám neustále dáva a  je 
Kráľom neba i zeme.   
Chrám je Božím domom a  domom pre veriacich. 
Do chrámu prichádzame sláviť sv. omšu. Chrám je 
však miesto, kde môžeme prísť aj inokedy a poklo
niť sa Ježišovi prítomnému na oltári vo svätostánku. 
Chrám je miestom, kde pre býva Boh a preto je to 
miesto modlitby. Pri vstupe do chrámu ale i pri od
chode z chrámu si vždy pokľakneme na koleno.   

Izaiáš, Izrael, Ikona
Izaiáš je prorok Starého zákona. On predpovedal: 
„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ 
Ján Krstiteľ hlásal pokánie a pochopil, že tieto slo
vá proroka Izaiáša platia o Ježišovi. V čase Adventu 
často počúvame pri sv. omši čítanie z Knihy proroka 
Izaiáša. Aj keď nie všetkému rozumieme, chápeme, 
že Pán Boh v minulosti hovoril ústami prorokov, po
tom hovoril ústami Pána Ježiša a dnes k nám hovorí 
ústami biskupov a kňazov. 
Izrael znamená i národ i krajinu. Poznáme príbeh zo 
Starého zákona, keď sa Jakub vracia domov, v noci 
zápasí s Bohom a Boh mu potom povie: „Nebudeš 
sa volať Jakub ale Izrael.“ Toto meno znamená Boh 
zápasí. Z kmeňa Jakubovho vyrástol postupne Izra
elský národ. I keď sú mnohí Židia roztrúsení po sve
te, všetci sa túžia vrátiť do krajiny svojich predkov, 
lebo Izrael je domovinou židovského národa. 
Ikona znamená obraz, ktorý je najčastejšie maľo
vaný na dreve. Na ikonách je zobrazené narodenie 
Pána Ježiša, jeho život, ale i iné príbehy zo  Sväté
ho písma. Na ikonách sú zobrazené i postavy svä
tých. Sú to trochu iné obrazy ako ich poznáme my 
z  našich kostolov. Dokonca autori ikon nehovoria, 
že maľujú ikonu ale že ju píšu, pretože pred touto 
prácou i počas nej prosia Ducha Svätého, aby viedol 
ich ruku ako viedol pisateľov Svätého písma.    

Ježiš, Ján, Jeruzalem
Ježiš je meno Božieho Syna. Anjel pri zvestovaní 
Panne Márii povedal: „Počneš a porodíš Syna a dáš 
mu meno Ježiš.“ My sa teraz pripravujeme na sviat
ky Narodenia Ježiša, učíme sa o Ježišovi, pri mod
litbe často hovoríme: „Ježišu, dôverujem ti“, alebo 
„Ježišu, milujem ťa“. Pre nás je veľkým darom, že 
v krste sme sa stali jeho bratmi a sestrami.  
Ján bol predchodcom Pána Ježiša. To on hovoril 
ľuďom: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo“. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedi
er kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný 
med. Keď bol Ježiš dospelý, prišiel za Jánom, aby 
sa mu dal pokrstiť. Pán Ježiš nepotreboval krst, ale 
znamenie, ktorým Boh predstavil Pána Ježiša bolo: 
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„Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbe
nie.“  
Jeruzalem bolo mesto, kde sa nachádzal chrám. 
V  Jeruzaleme býval kráľ. Do Jeruzalema prišli mu
drci od východu, aby sa pýtali, kde sa narodil Me
siáš. V  Jeruzaleme sa Pán Ježiš nenarodil, ale do 
jeruzalemského chrámu chodil počas svojho života 
a v tomto meste bol súdený, trpel a zomrel za nás. 
Jeruzalem môžeme nazvať aj mesto spásy. 

Kristus, Kríž, Kresťan
Kristus nie je meno ani priezvisko. Kristus znamená 
pomazaný. Je to poslanie. Správne by bolo, ak by 
sme hovorili Ježiš je Kristus, lebo Ježiš je pomazaný 
samým Bohom. Ježiš je Božím Synom. My patríme 
Kristovi, boli sme pomazaní pri krste a stali sme sa 
Božími deťmi. 
Kríž je znakom našej spásy. So znakom kríža všetko 
začíname a  končíme. Tam, kde má čestné miesto 
kríž, tam ma čestné miesto i Ježiš a všetky vianoč
né symboly sú prejavom našej viery. Tam, kde nemá 
miesto kríž, všetky vianočné symboly sa stávajú iba 
ozdobou na pár dní. Nám ide o  to, aby sa počas 
vianočných sviatkov prehĺbila naša viera modlitbou, 
účasťou na sv. omši a láskou k blížnym.  
Kresťan je ten človek, ktorý je pokrstený a verí v Je
žiša Krista. Kresťanom sa človek nazýva od krstu, 
ale kresťanom sa stávame celý život. Každý deň sa 
učíme lepšie žiť a byť lepšími kresťanmi.   

Láska, Liturgia, List
Láska spája ľudí a nenávisť ich rozdeľuje. Len ten, 
kto miluje, vidí, čo môj blížny potrebuje. Láskou sa 
najviac podobáme Bohu, lebo Boh je láska. Povo
lanie každého človeka k  láske vyjadruje hlavné pri
kázanie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou 
silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako 
seba samého.. 
Liturgia znamená ináč bohoslužba. V  bohosluž
bách sa obnovuje a  sprítomňuje svoje veľkonočné 
tajomstvo. Vrcholnou liturgiou Cirkvi je svätá omša. 
Okrem nej slávime ešte bohoslužbu slova, liturgiu 

sviatostí, liturgiu modlitieb a svätenín. V liturgii máme 
predobraz toho, čo budeme sláviť v  nebi a  tak sa 
pripravujeme na život v nebeskom kráľovstve.
List môžeme dostať ale môžeme ho i napísať. Listy 
môžeme dostať od známych ale i menej známych 
ľudí. Sväté písmo sú Božie listy ľuďom. V nich ob
javujeme to, čo nám Boh chce povedať a to takým 
spôsobom, že môžeme tomu rozumieť. Je dôle
žité, aby sme tieto listy čítali s  otvoreným srdcom 
a ochotnou vôľou robiť len to najlepšie a najhodnot
nejšie pre nás a pre tých, ktorých máme okolo seba.  

Mária, Modlitba, Milosrdenstvo
Mária je Pannou a  je Matkou Božieho Syna Ježi
ša Krista. Pre budúce zásluhy Ježiša Krista ju Boh 
uchránil od dedičného hriechu. Tento sviatok slávi
me počas adventu a  nazývame ho Nepoškvrnené 
počatie Panny Márie. Mária je i našou matkou. Na 
Slovensku si ju uctievame ako Prebolestnú Matku 
a Patrónku nášho národa. K Márii sa denne utiekame 
a ona je našou cestou k Ježišovi.    
Modlitba má v  živote veriaceho človeka dôležité 
miesto. Pri modlitbe sa rozprávame s  Bohom. Pri 
modlitbe si uvedomujeme, že určitý čas dňa patrí 
Bohu. Modlime sa za seba ale i  za iných. Modlie
vame sa hlavne ráno a večer. Modlitbu Otče náš nás 
naučil sám Pán Ježiš a preto sa ju modlievajme ka
ždý deň.
Milosrdenstvo znamená pozornosť voči tým ľu
ďom, ktorí sú v biede. Niektorí ľudia sú v telesnej bie
de, pretože nemajú čo jesť a iní môžu byť i v duchov
nej biede, napríklad keď nežijú tak, ako by sa patrilo. 
Takým ľuďom pomáhame skutkami telesného alebo 
duchovného milosrdenstva. Príkladom nám je Boh, 
ktorý je ku všetkým ľuďom milosrdný. Aj my potre
bujeme Božie odpustenie a preto sa v modlitbe Otče 
náš modlime: „Odpusť nám naše viny, ako i my od
púšťame svojim vinníkom.“ 

Nebo, Nedeľa, Nazaret
Nebo je túžbou každého človeka. Nebo je náš več
ný domov a  je odmenou za lásku. V nebi je večná 
radosť a táto radosť nikdy neskončí. Radosť spočíva 
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vo videní Boha z tváre do tváre. O nebo sa najviac 
pričiňujeme skutkami lásky, to sú zásluhy pre nebo.   
Nedeľa je hlavný sviatočný deň v týždni. Je to Pánov 
deň. Nedeľu slávime tak, že sa zúčastnime na sv. 
omši. Slávenie pokračuje tým, že nerobíme práce, 
ktoré by slávnosť znevažovali a  pripomínalo by to 
bežný pracovný deň. Robíme to, čo slávnosť podpo
ruje a to je príprava spoločného slávnostného obeda, 
spoločné trávenie času, prechádzka, návšteva príbuz
ných a priateľov a nezabúdame ani na modlitbu. Kaž
dý, kto do našej rodiny v nedeľu zavíta, má zbadať, že 
naša rodina nedeľu slávi a zbytočne nepracuje.  
Nazaret je mesto, v  ktorom anjel Gabriel zvesto
val Panne Márii, že sa stane Matkou Božieho Syna. 
Z Nazareta pochádzal sv. Jozef, pestún Pána Ježi
ša. Z Nazareta putovali sv. Jozef a Panna Mária, aby 
sa dali zapísať v Betleheme. Neskôr sa do Nazaretu 
vrátili aj s Ježišom a v tomto meste Pán Ježiš žil do 
dospelosti. 

Oltár, Omša, Oblátka
Oltár je stôl chleba. Stôl pripomína v  prvom rade 
poslednú večeru a  to, že okolo oltára sa schádza 
spoločenstvo veriacich. Každý oltár je zároveň i sym
bolom kríža, pretože na oltári sa znovu sprítomňu
je obeta Ježiša Krista. Túto obetu slávime i v čase 
adventu, Vianoc a  prichádzame i  na polnočnú sv. 
omšu, kde sa tiež slávi Ježišova obeta na oltári.  
Omša svätá je pre nás hostinou chleba ale záro
veň i Ježišovou obetou. Počas sv. omše počúvame 
Božie slovo, modlime sa, prinášame obetné dary, 
hlboko prežívame chvíľu slov premenenia chleba 
a vína na telo a krv Pána Ježiša a zúčastňujeme sa 
na eucharistickej hostine.
Oblátka je vianočný pokrm, ktorý nechýba pri žiad
nej Štedrej večeri. Oblátka znamená chlieb a o chlieb 
sa treba deliť.   

Prianie, Pokoj, Púšť
Prianie je prejavom lásky. Pred Vianocami máme 
rôzne priania. Prajeme si darčeky, ktoré by sme 
chceli nájsť pod stromčekom. Svoje priania často pí

šeme ako list Ježiškovi. Niekedy vyslovujeme priania 
iba pre seba. Je však krajšie, ak vieme vysloviť i pria
nie pre iných. Takýmto úprimným prianím zvolávame 
Božie požehnanie na tých, ktorým prajeme dobro.  
Pokoj si prajeme spolu so šťastím, zdravím a Božím 
požehnaním. Pokojné prežívanie vianočných sviat
kov je spojené s  láskou, ktorá vládne medzi nami 
v rodine a vo farnosti. Pokoj ľuďom dobrej vôle zves
tovali anjeli pri narodení Pána Ježiša. Na znak pokoja 
a bratskej lásky si pri sv. omši podávame ruky. Sme 
šťastní, že žijeme v pokojných časoch a modlime sa 
za ľudí v krajinách, kde pokoj chýba.     
Púšť je miesto prázdnoty a mlčania. Púšť môže byť 
strašná, ale aj fascinujúca. Môže byť miestom, kde 
do tváre šľahá piesok a bolestne nás páli v očiach. 
V takej chvíli sa zdá, že nemožno nič urobiť a že bez 
pomoci zablúdime. No nie je to tak. Púšť môže byť 
aj miestom života. Kde je len trochu vlhka, tam hneď 
vyrastie tráva a je tam život. Púšť je pre nás výzvou: 
zanechaj zbytočnosti a  dovoľ, aby ľudia videli rast 
v tvojom živote, ktorý vynikne vtedy, keď okolo ne
budú zbytočnosti. 

Ruženec, Roráty, Ryba
Ruženec je modlitba, ktorú by sme sa mali modliť 
i  počas Adventu pri adventnom venci. Rozjímaním 
nad tajomstvami radostného ruženca sa môžeme 
lepšie pripraviť na vianočné sviatky. Ešte nikto nepo
vedal, že kvôli modlitbe ruženca niečo dôležité za
nedbal. Modlitbou ruženca môžeme iba získať, lebo 
modlitba dáva silu ku konaniu dobra. 
Roráty to je sv. omša v advente, ktorá sa slávi pred 
východom slnka. Na roráty chodili celé rodiny. Keď
že bola tma, niesli so sebou lampáše so sviečkami. 
Rorátne sv. omše sa pri svetlách sviečok slávili každý 
deň adventu okrem nedele a prikázaného sviatku Ne
poškvrneného počatia Panny Márie, ktorý je 8. de
cembra. Tento čas slávenia nám pripomína, že pred 
narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“ (Iz 9,2).  
Ryba je najstarším symbolom Krista. Grécke slovo 
pre rybu je ICHTYS. Počas prenasledovania prvých 
kresťanov nakresliť symbol ryby znamenalo vyznať, 
že sú kresťanmi. Bohu vďaka, že dnes u  nás nie 
sú kresťania prenasledovaní. V  našich krajoch je 
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zvykom podávať na štedrý večer kapra alebo inú 
rybu. Nech nám to pripomína, že i dnes sú mnohí 
kresťania prenasledovaní a obetujú svoj život za to, 
že patria Kristovi. My buďme hrdí na to, že patríme 
Kristovi. 

Svetlo, Stromček, Sviečky
Svetlo vynikne vždy tam, kde je tma. Vo Svätom 
písme sa píše, že na svet prišlo pravé svetlo, ktoré 
osvecuje každého človeka. Bol na svete a svet po
vstal skrze neho. Svet ho nepoznal. Prišiel do svojho 
vlastného (sveta) a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí 
ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. A my sme ho 
prijali, uverili v neho a preto sa môžeme volať Božími 
deťmi. 
Stromček v  našich domoch je na Vianoce sa
mozrejmosťou. Je to veľmi krásny symbol. Tým že to 
je ihličnatý strom, je stále zelený. Zelený strom zna
mená život. Strom života sa spomína vo Svätom pís
meuprostred raja. Po prvom hriechu Pán Boh pris
ľúbil Mesiáša, ktorého príchod slávime na Vianoce. 
Stromček v našich domoch znamená, že Boh splnil 
to, čo prisľúbil a je s nami. Je to Boh Emanuel.  
Sviečky nám zdobia vianočný stromček. No 
v  súčasnosti už používame iba elektrické sviečky 
rôznych tvarov. Preto je dobré, ak máme aj na 
stole pekne vyzdobenú vianočnú ikebanu a v nej je 
skutočná svieca, ktorá nám pripomína Ježiša. Vždy, 
keď sa ideme modliť, môžeme ju zapáliť. Pritom si 
uvedomíme, že Ježiš je našim svetlom.

Trojica, Trhy(vianočné), Tajomstvo
Trojica je najväčším tajomstvom našej viery. Zname
ná tri Božské osoby a to sú: Boh Otec, Syn a Duch 
Svätý. To, že Pán Ježiš prišiel na tento svet ako člo
vek znamená, že už predtým bol ako Boh a Bohom 
ostal. Veď sám povedal: „Kto mňa vidí, vidí Otca.“  
My sa značíme znakom kríža a vyslovujeme tri bož
ské osoby a modlime sa často modlitbu Slávu Otcu 
i Synu i Duchu Svätému. Vždy vtedy vzdávame úctu 
jednému Bohu, ktorý nás nekonečne miluje.  
Trhy (vianočné) sú spojené s oslavou Vianoc po
čas adventu. Pôvodne ľudia nevenovali toľko času 

nákupom a nebolo toľko obchodov. Trhy preto slúžili 
k tomu, aby sa ľudia zásobili pred zimným obdobím 
potravinami, teplým oblečením a ďalšími potrebami 
nutnými pre prežitie zimy. Dnes máme veľmi veľa ob
chodov a vianočné trhy sú už aj v menších mesteč
kách. To, že v poslednú nedeľu pred Vianocami sú 
otvorené obchody nám už ani nepríde, pretože mno
hé obchody sú otvorené každú nedeľu. Ako pomôže 
pokojnému prežívaniu sviatkov Narodenia Pána to, 
že nedeľu budeme venovať nákupom? 
Tajomstvo nemáme prezradiť, tajomstvo nám niek
to zveril a nechce, aby sme ho prezradili. To, že Pán 
Boh je pre nás tajomstvo, to musíme ináč chápať. 
Neznamená to, že ho nemáme prezradiť, ale zname
ná, že to celkom dobre nerozumieme ale to veríme 
a žijeme. Takýmto tajomstvom je i  to, že Pán Ježiš 
sa narodil ako malé dieťa a pritom je Božím Synom.  

Úloha, Úrad, Utrpenie
Úloha môže byť ťažká alebo ľahká, dôležitá alebo 
menej dôležitá. Jednou z dôležitých úloh je, aby sme 
žili to svoje krstné povolanie. Aby sme to dokázali, 
potrebujeme plniť ľahké i  ťažké úlohy. Jednou 
z našich úloh je učiť sa milovať Pána Boha a blížnych 
a  učiť sa zachovávať Božie prikázania. Niekedy 
nám to ide ľahko, inokedy ťažšie. Našou úlohou je 
nevzdávať sa a ísť stále za Pánom Ježišom. Napraviť 
sa každý deň aspoň trochu, to je ďalšia úloha. Ak sa 
budeme usilovať plniť tieto úlohy, bude to naša istá 
cesta do neba a tak sa staneme skutočne svätými.  
Úrad Krista bol spojený s  jeho tromi poslaniami 
a to učiteľa, kňaza a kráľa. Určite to neznamenalo, 
že Ježiš Kristus mal nejakú kanceláriu a tam úrado
val alebo kraľoval. Úrad znamená aj veľké poslanie. 
A  o  to tu ide. Ježiš Kristus nemusel byť pomaza
ný posvätným olejom tak ako iní králi pred ním. On 
hneď pri vtelení bol poverený nebeským Otcom, aby 
vykonával všetky tri úrady. Učiteľský úrad vykonával 
počas celého svojho života, veď už ako dvanásťroč
ný učil v chráme a učí aj dnes prostredníctvom Cirk
vi. Kňazský úrad vykonával tiež počas života, zvlášť 
pri svojej smrti a pred ňou a prostredníctvom kňazov 
vykonáva stále. Kráľovský úrad vykonáva po svojom 
povýšení a oslávení.
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Utrpenie znamená pre každého niečo iné. Pre deti 
je utrpením umývať si ruky pred jedlom, alebo písať 
úlohu. Pre dospelých môže byť utrpením niečo iné, 
napr. že nemajú zdravie alebo prácu. Dôležité je, aby 
sme videli utrpenie iných a aby sme druhým ľuďom 
pomohli, nakoľko to vieme a dokážeme. Ježiš tiež 
trpel a vo vyznaní viery si to pripomíname: trpel za 
vlády Poncia Piláta. Prosme ho o silu, aby nám po
máhať hľadať a objavovať Božiu vôľu i v ťažkostiach 
života. 

Vianoce, Vykúpenie, Večer (Štedrý)
Vianoce patri spolu s Veľkou nocou a Turícami me
dzi hlavné kresťanské sviatky. Vianoce sú sviatky 
Narodenia Ježiša Krista, Božieho Syna. Boh sa stá
va človekom a prijíma ľudskú prirodzenosť, aby skr
ze jeho poníženie a neskôr smrť a vzkriesenie človek 
mohol mať účasť na Božom živote. Vianočné obdo
bie  sa začína sláviť na Štedrý večer 24. decembra 
a v čase, keď odbije polnoc, veriaci sa stretávajú na 
slávení polnočnej sv. omši. To je už 25. december 
a je to slávnosť Narodenia Pána.  Vianoce trvajú od 
Štedrého večera do najbližšej nedele po slávnosti 
Troch kráľov.     
Vykúpenie vrcholí na Veľkú noc a  súvisí s  celými 
dejinami našej spásy. S  Vianocami súvisí tak, že 
Boh poslal svojho Syna Ježiša, stáva sa človekom, 
prijíma ľudskú prirodzenosť, prichádza na zem ako 
dieťa, aby skrze poníženie a neskôr smrť a  vzkrie
senie priniesol človeku spásu. Vykúpenie znamená, 
že Boh sa skláňa ku každému človeku. To si uvedo
mujeme na Vianoce, na Veľkú noc, každú nedeľu, 
ale i každý deň, keď túžime a  potrebujeme silu Božej 
lásky a Božieho odpustenia.   
Večer (Štedrý) to je predovšetkým rodinná sláv
nosť, ku ktorej patrí pokoj, radosť, modlitba, dobro, 
štedrosť. Štedrý večer je každý rok neopakovateľ
ným časom, ktorý nanovo prežívame, ako by bol je
diný v našom živote. To nie sú iba darčeky a  jedlo. 
To je oveľa viac. Štedrým dňom a  potom štedrým 
večerom vrcholí advent. Ježiš prichádza na tento 
svet a predovšetkým do nášho života. Preto štedrá 
večera má v každej rodine taký priebeh a tradíciu, ako 
to robili starí rodičia. Nech je jej priebeh akýkoľvek, 

bez modlitby, čítania Svätého písma a  spievania 
vianočných piesní všetky jedlá a  darčeky strácajú 
na najvyššej hodnote, že Boh je pre nás najväčším 
darom. 

Zvon, Zázrak, Zlato
Zvon slúži na zvolávanie veriacich do kostola, má 
telo a srdce, ktoré je zavesené uprostred tela. Zvon
čeky používame i pri sv. omši a počas premenenia 
sa zvoní, aby všetci vedeli, že v tejto chvíli sa z chleba 
stáva telo a z vína krv Pána Ježiša. Zvony oznamujú 
aj iné skutočnosti, napr. voľbu pápeža ale i úmrtie 
ľudí. Zvonček dávame i na vianočný stromček. Pred 
štedrou večerou ale pred každou spoločnou modlit
bou v rodine počas Vianoc môžeme na kovový ale
bo porcelánový zvonček zazvoniť a tak si uvedomiť 
prítomnosť Pána Ježiša medzi nami. 
Zázrak Vianoc  je v tom, že Boh k nám prišiel v podo
be dieťaťa. Ježiš sa pre nás a pre našu spásu zriekol 
svojej rovnosti s Bohom a stal sa človekom, stal sa 
nám podobným. Niektoré skutočnosti už považujeme 
skoro za samozrejmé, ale keď sa nad nimi zamyslíme, 
zistíme, že to je skoro nepochopiteľné. Veď to, že Boh 
prichádza kvôli nám nie je zázrak? Ak si pozrieme Je
žišov život, vidíme, že konal zázraky. Ale aj v našom 
živote sa dejú zázraky, len ich musíme vnímať. Každý 
nový život, ktorý prichádza na tento svet je zázrakom. 
Aj my sme sa narodili a to je tiež zázrak. Dieťa je zá
zrak Boha a preto ďakujeme za život a chválime Pána 
Boha za to, že sme sa narodili.  
Zlato bolo jedným z  darov, ktoré priniesli mudrci 
od  východu malému Ježišovi. Vo Svätom písme 
čítame, že mudrci otvorili svoje pokladnice a  dali 
mu dary: zlato, kadidlo a  myrhu. (Mt 2,9b11).  
Hovoríme, že zlato lásky, kadidlo modlitby a myrhu 
utrpenia.  Mohli by sme povedať, že v  týchto 
daroch je zahrnutý celý život a  účinkovanie Pána 
Ježiša. On nás nekonečne miluje a to je jeho láska 
k  nám. Celý jeho život je plný modlitby, pretože 
denne prosil a ďakoval nebeskému Otcovi a to učí 
ústami biskupov a kňazov i nás. Jeho život je však 
i  utrpením a svoj život dobrovoľne obetuje za nás, 
aby sme mohli byť spasení. 

Spracovala: Klára Soľanová
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HĽADANIE NOCĽAHU  SCÉNKA
Mária s Jozefom hľadajú v súčasnosti miesto ako vtedy v Betleheme

OSOBY: dirigent, Jozef, Mária, žena, Santa Klaus, predavač, riaditeľ, 
slečna, kňaz, gazdiná, Klára, Gabika, matka, zbor

1. scéna: Skúška zboru
Zbor: Adeste, fideles... (alebo iná pieseň podľa možností)
Dirigent: Kto to tam zavíja? Čo to počujem? Znovu!
Zbor: Adeste fideles, laeti triumphantes...
Dirigent: Kto to bol? Takto to do Vianoc nestihneme. Zostáva nám iba 
pár dní. Nemôžeme si predsa dovoliť na Štedrý večer spievať falošne! 
Tak ešte raz!
Zbor: Adeste fideles, laeti triumphantes...

Niekto klope. Mária a Jozef vchádzajú do vnútra.

Dirigent: To snáď nie je pravda. Kto to zase je? Čo hľadáte, prosím vás? Tu je skúška zboru. Čo nevidíte? 
Nacvičujeme na Vianoce! Ak hľadáte starostu, tak ten bude na úrade až zajtra. Je tam od ôsmej!
Jozef: My hľadáme nocľah. Moja žena... ako vidíte...
Dirigent: To síce vidím, ale ja tu mám inú prácu. Musíme to nacvičiť a máme málo času. Dovidenia!

2. scéna: Pečenie vianočky
Žena: (Niekto stojí pri dverách. Pri stole stojí žena, na doske si pripravuje múku.) Kto to teraz môže byť? Evič
ka, ... Vierka, ... alebo snáď deti? Nie, tie by najprv zatelefonovali. To by tak ešte chýbalo, aby ma teraz niekto 
rušil! Cesto je práve pekne nakysnuté... (Hlasne ku dverám) Áno, áno, už idem! To je ale robota!
Mária: Dobrý večer. Prepáčte, že rušíme. Nemali by ste náhodou...
Žena: Nič nepotrebujem a nič sa nechystám kupovať! A okrem toho mám dosť práce! Tí dnešní mladí, to 
snáď nie je možné! Vypadajú ako bezdomovci. To aby mal človek strach otvoriť. Zase niekto, kto od vás niečo 
chce. To je u nás každú chvíľku!
Jozef: My sme sa chceli iba opýtať, či by ste pre nás náhodou nemali nocľah. Ideme z ďaleka a...
Žena: No nazdar, ešte tak cudzích ľudí do domu! Choďte na bytový odbor alebo na Armádu spásy! Ja miesto 
nemám! A rušíte ma v príprave na Vianoce. Človek nemôže  kľudne ani upiecť vianočku! Ako sa potom môže 
človek pozitívne naladiť na Vianoce?

3. scéna: Pred obchodným domom
Mária: Jozef, ja už nemôžem. Necítim si nohy a bolí ma chrbát. – Ach, pozri sa, tam je veľký dom s mnohými 
oknami. Všade sa svieti. Tam možno nájdeme miestečko, kde prenocujeme!
Jozef: Poď, skúsime, či nám tam niekto pomôže. Opýtame sa toho pána pri vchode. Vyzerá celkom 
dôveryhodne. 
Santa Klaus (ku skupinke malých detí): Tak čo deti, boli ste dobré?
Predavač: Milí rodičia, teraz máte príležitosť nechať si urobiť skvelú fotografiu vašich ratolestí  a budete mať 
krásny darček pre babku a dedka. Iba za 1,99 eur. 
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Jozef: Ja by som chcel...
Predavač: Ale iste, mladý pán... mladý manželský pár, ktorý bude mať čoskoro bábätko, môže sa tiež nechať 
odfotiť! Máte to za 1,99 eur!
Mária: Ale my nemáme žiadne peniaze, my sme iba chceli...
Predavač: Čože? Žiadne peniaze? A čo tu potom robíte? Idú nakupovať a nemajú peniaze... Ustúpte, pro
sím, aby som mohol obslúžiť druhých. (Hlasne volá) Fotografie so Santa Klausom! Iba za 1,99 eur!
Jozef: Mária, nebuď smutná, určite niečo nájdeme. Počúvaj, nie je to krásna hudba? Istotne tam budú milí 
ľudia. Poďme sa tam pozrieť.

4. scéna: Firemná vianočná besiedka
Riaditeľ:  Milé kolegyne a kolegovia! Ako každý rok, aj tento sa chceme pozrieť späť a vyhodnotiť úspechy 
v našej práci. Každý z vás venoval firme to najlepšie. Ako vo veľkej rodine. A dnes sme sa tu zišli, aby sme 
spoločne...
Jozef: Dobrý deň, nemali by ste náhodou...
Riaditeľ: Slečna Veselá, vy ste ich pustila dnu?
Slečna: Samozrejme, že nie, pán riaditeľ!
Jozef: Nemali by ste pre nás, prosím, nocľah? Moja manželka bude o chvíľu rodiť!
Riaditeľ: Prosím vás, tu nie! Na to máme predsa nemocnice, nie? Pán Cibuľka, odvezte tú mladú dámu do 
najbližšej nemocnice!... Kam zmizli? No, to je jedno. Kde som to prestal...? Zišli sme sa, aby sme sa spoločne 
tešili z Vianoc. Pozdvihnime preto svoje čaše!

5. scéna: Na fare
Kňaz: Keď vyšlo nariadenie od cisára Augusta... – ale to už predsa všetci veľakrát počuli! O čom ja len tento 
rok budem kázať?
Gazdiná: Pán farár, sú tu nejakí ľudia a chcú s vami hovoriť! Boli až v kuchyni!
Kňaz: Ale pani Pokorná, viete predsa, že si pripravujem kázeň!
Gazdiná: Veď viem, ale myslela som si, keď tá žena... A vypadajú tak smutne!
Kňaz: Ak chcete na Vianoce počuť nejakú kázeň, tak nech ma už nikto neruší. Buďte tak dobrá a vybavte 
to, prosím.

6. scéna: Nádielka v jednej rodine
Mária: Stmieva sa a obchody sa postupne zatvárajú. Neviem, čo budeme robiť...
Jozef: Už aj ja pomaly pochybujem. Ešte to skúsime tu, čo myslíš?
Mária: Jasné, skúsiť to môžeme.

(Pred domom sú dve deti – Klára a Gabika)

Klára: Teraz nemôžete dovnútra, je tam Ježiško!
Gabika: A ocko zdobí stromček!
Matka: Klára, Gabika, s kým sa to rozprávate? Dobrý večer, hľadáte niekoho?
Jozef: Hľadáme nocľah. Moja žena je vo vysokom stupni tehotenstva. Už to nebude dlho trvať...
Matka: To je mi ale ľúto. Neviem, kde by som vás mohla dať. My tiež nemáme dosť miesta. Deti, poďte do
mov, o chvíľu bude večera! Skúste to ešte inde. Veľa šťastia a všetko najlepšie!

Pieseň: Tichá noc. Mária s Jozefom prichádzajú už s Ježišom v náručí.



22Katechetické ozveny 2 

ako aktivizovať

Mária: Ach, Jozef, bolo to ťažké, keď sme vtedy nemohli nič nájsť. Tí ľudia boli zamestnaní iba sami sebou 
a nechceli sa nami vôbec obťažovať!
Jozef: Myslíš, že by to bolo v súčasnosti iné? Žeby na nás teraz mali čas? Hmm, možno už nežijú tak upo
náhľane, možno sa už tak neponáhľajú za všetkým možným! 
Mária: Už to majú jednoduchšie. Vedia, že Boh prišiel na svet ako malé dieťa, ako môj Syn! Teraz by nám už 
snáď nezavreli pred nosom? Veď skoro všetci ľudia slávia Vianoce!
Jozef: Ja sa ich pre istotu opýtam. (Obráti sa k publiku) Dobrý večer (deň), je tu prosím niekto, kto by pre nás 
mal miesto a čas?

Preložil: Marián Majzel
Vydalo Brněnské biskupstvo č. 3/200506

JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ 
Postavy: vojak,  traja králi, Jozef, Mária, žena v domácnosti, pán domu, pastieri, dvaja pocestní.

(Na javisko hrdo vchádza cisársky vojak, rozvinie zvitok, z ktorého číta.)
Vojak: Dáva sa všetkým na známosť! Cisár Augustus sčíta celú ríšu! Všetci obyvatelia Rímskej ríše nech sa 
prihlásia v meste, z ktorého pochádza ich rodina. Každý je povinný poslúchnuť cisárov rozkaz!
(Svetlá zhasnú, ostane iba jedno – hviezda. Na javisko prichádzajú traja králi  z  rôznych strán, stretnú sa, 
uklonia.)
Melichar: Poďte v pokoji! Kde vedie vaša cesta?
Baltazár: Za hviezdou... (ukáže na hviezdu). Nasledujeme túto hviezdu, kamkoľvek nás povedie. 
Gašpar: Máme teda spoločnú cestu (kráčajú spoločne).
Melichar: Som presvedčený, že tento hraničný prechod bude prísne strážený. Určite sa Herodes dozvie, že 
sme ho prekročili.
Gašpar: Pôjdeme za svojím cieľom aj cez všetky prekážky!
Melichar: (rozmýšľa) Ako je to možné, že sme sa stretli práve tu a v rovnakom čase?
Baltazár: (ukazuje ceruzou na mape) Všetky moje výpočty boli presné. Potvrdili, že sa objaví nové nebeské 
teleso, nová hviezda. Preto som opustil svoj hrad, aby som hľadal, čo zjavuje.
Gašpar: Hviezdy nie sú tak vzdialené a odrezané od života ľudí... Sú spojené s večnosťou, čo sa vymyká 
nášmu rozumu (vysvetľujúc ukazuje prstom hore.)
Melichar: Je táto hviezda znakom tohto zázraku, brat môj, Baltazár? 
Baltazár: (prorocky) V istom kraji sa objaví nový prorok. Bude hľadať pravdu. A pravdu, ktorú bude hľadať, 
bude hlásať národom. Je len jedna pravda, jeden kód, všetko ostatné je malé a iba jeho časť. Izrael o tom vie. 
Mnohí z jeho učených mužov mu boli veľmi blízko. Aj ich Písma potvrdzujú moje výpočty (ukazuje na mape) 
Narodí sa kráľ celého sveta.
Melichar: (udivene sa pozrie na neho) Kráľ???
Baltazár: Áno, kráľ, ktorý nás oslobodí od všetkého zla.
Gašpar: A kde sa má narodiť?
Baltazár: Písmo poukazuje na celkom malé mestečko v Judei. Je to Betlehem – Efrata.
Gašpar: Pokračujme teda v ceste, bratia!
(Počas rozhovoru prichádzajú zozadu Jozef a Mária.)



Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

www.dkuspis.sk23

ak
o

 a
kt

iv
iz

o
va

ť

Jozef: Nie si ustatá? Poď, pomôžem ti.
Mária: Veru, dnes som akási unavená. (chvíľka ticha) Jozef?
Jozef: Hmm?
Mária: Už sa stmieva, mali by sme sa niekde uchýliť, pozri (ukáže), tu neďaleko je nejaký dom!
Jozef: Máš pravdu. Pôjdeme sa spýtať, či by nás neprijali (zaklope).
Pán domu: Kto je tam?
Jozef: Sme pocestní... a hľadáme nejaké prístrešie, prosím vás, úpenlivo vás prosím, nemohli by sme u vás 
prenocovať? Mária – moja žena je slabá, potrebovala by si odpočinúť a...
Pán domu: A čo je ma po tvojej žene! Vidíš (ukáže do domu) je nás tu plný dom (zabuchne dvere).
Jozef: Tak vidíš, toto je tá dnešná láska. Ale nič to. Možno ďalej nájdeme nejaké miesto.
Mária: Jozef, čo keby sme zašli k tvojim vzdialeným príbuzným?
Jozef: Rozmýšľaš dobre, ale tí vzdialení príbuzní, sú naozaj veľmi vzdialení. Nielen rodom, ale aj od nás sú 
poriadne vzdialení. Bývajú na druhom konci mesta a už ani nepamätám, kedy sme sa naposledy videli. Možno 
ma už ani nepoznajú.
Mária: To si dobre povedal. Sú naozaj vzdialení. A vôbec, všetci ľudia sú dnes akýsi vzdialení. Jeden sa 
zatvára pred druhým za svoje dvere a sebecky sa stará len o seba. Nejde len o to, že nás dnes neprijali, ale 
o všetkých...
Jozef: Čo spravíme? Chýba im štipka lásky. Ťažko je niekedy venovať tomu druhému úsmev, ktorý nič nestojí 
a možno by iného vytiahol zo zúfalstva, z bolestí. Ako potom dokážu preukázať službu lásky, ktorá vyžaduje 
obetu?
Mária: Veru. Bože daj, aby ľudia mali láskavejšie srdcia (chvíľka ticha, zasvietia malé svetielka). Neviem, či ma 
oči neklamú, ale zdá sa mi, že vidím nejaké svetlá. Pozri, tam v diaľke (ukáže).
Jozef:  (obzerá sa) Kde vidíš svetlá? 
Mária: Tam, pri tej malej oáze.
Jozef: Vidím. To je naša nádej. Poď rýchlejšie, nech sme tam čím skôr!
Mária: (teší sa) Mám radosť, Jozef! Takú zvláštnu radosť, ešte nikdy som nebola taká šťastná, ako v tieto dni!
Jozef: (zastaví sa) Aj ja s tebou. Poď! (chvíľu kráčajú ticho) To bude asi nejaký hostinec. Poprosíme, možno 
nás príjmu...
Mária: Myslíš?
Jozef: No? Vyzerá celkom dobre (zabúcha).
Hostinský: Máte nejaké želanie?
Jozef: Hej. Hľadáme nocľah, všade je plno ľudí, hádam nás už nikto neprijme. Nemohli by ste...?
Hostinský: (skočí mu do reči) Uhádli ste. Nemohol. Všade je plno ľudí, aj tu je ich plno!
(Pohladí sa po brade a hodí posmešný výraz tváre.) Dovidenia! Vlastne Zbohom!
Jozef: Márne sú naše nádeje! 
Mária: Neboj sa! Naša nádej je v Bohu. A aj pod holým nebom bude s nami ...Dôverujme mu. Snáď sa ešte 
nájdu ľudia, ktorí chcú pomôcť.
Jozef: Máš úžasnú vieru! Nauč ma takto veriť aj v beznádejných chvíľach!
Mária: Hm ... Je to jednoduché! Musíš najprv všetkým, čo robíš, slúžiť a páčiť sa Bohu. Potom všetko, čo 
prežívaš, obetuj Bohu ako dar!
Jozef: Ty si úžasná! Ešte, že ťa mám! Jedinou vetou si mi dala istotu. Ako si to povedala? Povedz to prosím, 
ešte ráz...
Mária: (zopakuje) Musíš najprv všetkým, čo robíš, slúžiť a páčiť sa Bohu. Potom všetko, čo prežívaš, obetuj 
Bohu ako dar!
Jozef: Krásne a povzbudzujúce slová! Pre mňa si Mária hviezdou nádeje!
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Mária: Nuž, ty, Jozef, si pre mňa telesnou oporou a aj ti teda chcem byť oporou viery. Uvidíš, že spolu nám 
to pôjde.
Jozef: Mária, pozri. Práve rozsvietili v tomto dome! Tak ideme?
Mária: Poďme.
Jozef: (zaklope) Prosím vás...
Žena: Ani neproste. Je to zbytočné, viem, čo chcete. Takých tu už dnes bolo dosť! Všetkých som poslala 
preč. Veď sa tu už nedá ani dýchať, nie to ešte spať! Aj vy ste určite dajakí ... lotri akísi... Nechce sa vám 
zaplatiť hostinec, čo? Zmiznite!
Jozef: Nádej zomiera posledná!
Mária: No vidíš!  Už ti to celkom ide. Dôveruje Bohu a nič nás nezlomí.(Mária a Jozef kráčajú a stretnú dvoch 
pocestných. Tí si ich obzerajú, Jozef sa prihovorí)
Jozef: Aj vy máte podobné ťažkosti?
Pocestný 1: Hľadáme nocľah!
Pocestný 2: No ... Nám tak poradili ... Neďaleko je maštaľ. Ale my radšej ostaneme pod holým nebom. Vedie 
tam táto úzka kamenistá cestička (ukáže).
Mária: Ďakujeme (pozrie na Jozefa). To úplne stačí!
Jozef: Tak predsa smieme dúfať (usmeje sa a pozrie smerom k nebu). Úzka cestička vedie vždy k dobrému 
cieľu!
Mária: Aká milá maštaľka!
Jozef: (žartovne) Hej, milá, milá, len či sa ti bude páčiť zvnútra!
Mária: A prečo nie? Zažijeme čosi nové! Medzi ovečkami sme ešte nespali! (vojdú dnu)
Jozef: Tak teda zložme svoje unavené kosti! Po takej únavnej ceste razdva zaspíme!
(urovnáva slamu) Urovnám to troška a zaľahneme! (pomôže Márii, sám si ľahne ďalej)
Zhasnú svetlá – tma – hudba – po chvíli detský plač – Jozef drží dieťa.
Jozef: (nežne) Pozri Mária, aké krásne dieťa!  
Hľadia na dieťa, tešia sa. Spev anjelov – Glória...  
Pastier: ( vbehne do maštale) Je tu niekto?
Jozef: Koho hľadáte? My sme sa tu uchýlili na noc a...                                         
Pastier: (skočí do reči) Naozaj! Dieťa! Stacho! Fedor! Poďte chytro!
Pastier 2: (kľaká k jasliam) Bolo nám to oznámené!
Jozef: Čo bolo oznámené? A kým?
Pastier 3: Boli sme vonku, na poli, spali sme pri ovciach. Nejaký mládenec nám povedal... Prišiel odnikiaľ, 
zobudil nás a povedal: Pastieri! Pastieri! Počúvajte! Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus, 
Pán.
Pastier 2: Spieval – Sláva Bohu na výsostiach. Pokoj ľuďom, ktorí sú dobrej vôle! (dojato, pastieri sa hlboko 
poklonia, hrá hudba)
Pastier 3: Buď pozdravený, náš Spasiteľ!
Pastier 1: Prišiel si pre nás, pre chudobných, tak povedal ten neznámy muž!
Pastier 2: My sme tiež chudobní, nuž prijmite od nás aspoň tieto skromné dary! (podávajú Jozefovi dary)
Mária: Ďakujeme, vrúcne ďakujeme.
Jozef: Nech vám to všetko Boh stonásobne odplatí! (pastieri odchádzajú)
Pastier 3: Veľa šťastia! (hrá hudba)
(Na javisko prichádzajú králi.)
Gašpar: Pozrite. Hľa hviezda zastala nad tamtou chatrčou! (ukáže smerom k maštaľke).
Melichar:  (udivene) Žeby sa tu narodil kráľ???



www.dkuspis.sk25

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves
ak

o
 a

kt
iv

iz
o

va
ť

Baltazár: Tento kráľ mal prísť pre chudobných, možno preto nevyhľadáva paláce.
Gašpar: Poďme teda tu, kde zastalo naše znamenie!
Jozef: (obzerá sa) Kto je tu? (keď zbadá kráľov, s úžasom povie:) Králi???
Králi padnú na kolená pred dieťaťom, s úžasom hľadia na neho.
Baltazár: Áno, tak to bolo napísané! Má sa narodiť v Betleheme, ja som vedel, že toto znamenie je zázračné!
Melichar: Kráľ Kráľov!
Gašpar: Prijmi naše dary!
Jozef: Ďakujeme vám!
Baltazár: V Písmach bolo napísané: A ty Betlehem – Efrata, nie si najmenší spomedzi judských miest, lebo 
z teba vyjde ten, ktorý má byť kráľom a jeho kráľovstvo spravodlivosti a pokoja je od ustanovenia sveta a ne
bude mať nikdy konca.
Spoločná pieseň a poklona.

Spracovala: Božena Nemčíková
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Uvedená vyučovacia hodina je ponukou na rozšíre-
nie vedomostí žiakov v téme Vianoce. Možno ju ak-
tuálne zaradiť do vyučovania vo vianočnom období. 
Žiaci už poznajú podstatu kresťanského slávenia 
Vianoc a okolnosti narodenia Božieho Syna Ježiša. 
Realizácia tejto prierezovej témy je naplnením  multi-
kultúrnej výchovy. Žiaci môžu získať ďalšie poznatky, 
prehľad o  zvykoch, tradíciách  a  obyčajach, ktoré  
sprevádzajú vianočné sviatky v blízkych i vzdialených 
krajinách sveta. Vraví sa, iný kraj – iný obyčaj. Niek-
toré z nich nás prekvapia, iné pobavia, môžu inšpiro-
vať, alebo umožnia spoznať iné kultúry.

Cieľ: 
Kognitívny: 
• Rozšíriť vedomosti v súvislosti so slávením Via

noc v rôznych krajinách sveta.
• Spoznať ich národné zvyky a tradície a porovnať 

ich s našimi.
Afektívny:
• Oceniť bohatstvo tradícii v národoch sveta.
• Pestovať v sebe postoje úcty, obdivu a rešpektu 

k nim.
• Rozšíriť svoje kultúrne kompetencie.
Psychomotorický: 
• Realizovať aktivity prierezovej témy s  multikul

túrnou výchovou.
• Pripraviť podklady pre reportáž, tvorba plagátu.

Pomôcky: Sväté písmo, prestieranie, svieca, obálky 
s vianočnými pohľadnicami, textami, kartičky, obrazo
vý materiál, glóbus, atlas, vlajky štátov, textové prílohy.

Metódy: modlitba, motivačný rozhovor, čítanie Svä
tého písma, reportáž, samostatná práca, skupinová 
práca, diskusia, svedectvo, práca so symbolom, čí
tanie, spev.

Stratégia: kombinovaná
Veková kategória: žiaci sekundárneho vzdelávania 
(podľa uváženia zjednodušením niektorých častí 
i žiaci primárneho vzdelávania)

ÚVOD
Modlitba podľa vlastného uváženia.
Motivácia 
So žiakmi vedieme rozhovor o tradíciách a zvykoch, 
ktoré udržiavame v našej rodine. Necháme rozprávať 
žiakov, prípadne povieme svoju skúsenosť. Jednotli-
vé zvyky môžeme dokumentovať rodinnými fotogra-
fiami alebo obrazmi.
Počas svojho života človek sa stretáva s mnohými 
udalosťami, či už radostnými alebo smutnými. V ka
ždej rodine ich sprevádzajú iné tradície a zvyky. Sú 
odlišné podľa toho, odkiaľ jednotliví členovia rodiny 
pochádzajú, z  ktorých sú  regiónov, národov, štá
tov, národností alebo náboženských zoskupení. Iné 
sú na vidieku a iné v mestách. To platí aj o slávení 
náboženských sviatkov. 

Prepojenie na hlavnú tému:
Na kartičkách  máme napísané niektoré dni. Úlohou 
žiakov je priradiť im príslušný zvyk.
Kartičky: sv. Lucia, sv. Ondrej, sv. Mikuláš, Advent, 
Vianočná vigília, a pod.
Slová na priradenie: liatie olova, balíček sladkosti, 
adventný veniec, vinše, roznášanie svetla.
Bohatstvo zvykov a tradícií sprevádza aj Vianočné 
sviatky. Kresťania na celom svete slávia narodenia 
Božieho Syna Ježiša, svojho Záchrancu. Aj my sme 
kresťania, skôr než sa dostaneme k zvykom a  tra
díciám, pripomenieme si jeho narodenie čítaním zo 
Svätého písma.

HLAVNÁ ČASŤ 
Čítanie Svätého písma Lk 2, 1-20.
Pripravíme Sväté písmo, pekné prestieranie, zapá
lime sviecu a slávnostne prečítame časť o narodení 
Ježiša. Sviecu a Sväté písmo necháme uprostred 
spoločenstva aj po prečítaní.  

Tradície jednotlivých krajín
Na stôl položíme glóbus alebo atlas. Žiakov rozde
líme do skupín po troch, podľa počtu žiakov. Do 

VIANOČNÉ SVIATKY – ZÁZRAČNÁ TRUHLICA TRADÍCIÍ
(Prierezová téma s naplnením multikultúrnej výchovy)
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obálok vložíme vianočné pohľadnice s kresťanským 
motívom (pre každého žiaka jednu),  texty  opis 
zvykov a  tradícií v  niektorej krajine Európy a  sve
ta a čistú kartičku. Každá skupina si vyberie jednu 
obálku. V časovom limite 710 minút pracuje s vy
braným textom. Premyslia si a vypracujú odpovede 
na otázky, ktoré učiteľ napíše na tabuľu, prípadne 
v texte podčiarknu to, čo je dôležité, zvláštne, ale
bo čo ich zaujalo. Tradície v krajinách sveta tvoria 
prílohu č. 1. Je možnosť výberu iba niektorých kra
jín, prípadne môže skupina pracovať s  tradíciami 
v dvoch krajinách.  

Úlohy pre skupiny:
• Prečítať pripravený text.
• Označiť krajinu (národ), o ktorom text hovorí.
• Ukázať na glóbuse alebo mape vybranú kraji

nu, prípadne nakresliť jej vlajku.
• Napísať, ktoré náboženstvo prevažuje v danej 

krajine.
• Charakterizovať zvyky a tradície v tejto krajine: 

prežívanie doma, v spoločenstve. 
• Vymenovať, ktoré jedlá pripravujú na Vianoce, 

koho a čím obdarúvajú a pod.
• Z  prečítaného textu vybrať niekoľko zaujíma

vosti pre ostatných žiakov.
• Vymenovať, ktoré vlastnosti a  cnosti ľudí sa 

prejavujú pri prežívaní Vianoc a obyčají vyplý
vajúcich z  ich posolstva a  krátko ich charak
terizovať.    

Reportáž
Po uplynutí časového limitu učiteľ ukončí prácu 
v  skupine. Jednotlivé skupiny predstavia výsledky 
svojej práce formou reportáže. Učiteľ určí jedného 
žiaka, ktorý bude túto časť moderovať: riadiť činnosť 
skupín, vyzývať ich, aby prezentovali svoju prácu, 
klásť otázky, viesť s  nimi dialóg. Skupiny sa riadia 
jeho pokynmi a postupne predstavia zvyky a tradície 
danej krajiny.
 
Svedectvo môjho slávenia Vianoc
Počuli sme, ako ľudia v rôznych krajinách prežívajú 
sviatočné dni. Ako by to bolo, keby sme nespome
nuli zvyky v našich slovenských rodinách. Vyzveme 

žiakov, aby vydali svoje osobné svedectvo o  tom, 
ako sa pripravujú a prežívajú sviatky Narodenia Pána 
vo svojej rodine, čo je počas týchto dní pre nich 
dôležité, čo je najkrajšie, na čo sa najviac tešia.

Prehĺbenie vedomosti
Tvorba plagátu
V ďalšej časti žiaci tvoria spoločný plagát na základe 
získaných vedomostí s názvom: Vianočné sviatky - 
zázračná truhlica tradícií. K  téme môže učiteľ sám 
alebo spolu so žiakmi už vopred pripraviť rôzny ob-
razový materiál. Počas práce znejú vianočné piesne.

Vianočná pohľadnica 
Po spoločnej práci na tvorbe plagátu nasleduje sa
mostatná práca. Každý žiak napíše vianočný poz
drav priateľovi na pripravenú pohľadnicu. Súčasťou 
pozdravuje je i niektorá zaujímavosť o prežívaní Via
noc v spomínaných  krajinách, o ktorých sa dozve
deli počas činnosti.

Práca so symbolom
1. Vedieme dialóg o  tom, že dnešný svet je plný 
symbolov. Aj Vianoce majú svoje symboly. Čo môže 
byť symbolom Vianoc? Hviezda, jasličky, sviečka 
– svetlo, stromček. Každá skupina si vyberie jeden 
symbol a nakreslí na plagát. 
2. O histórií vianočného stromčeka a o jasličkách si 
teraz prečítame. Texty sú uvedené v prílohe č. 2 a 3. 
Žiaci ich po častiach čítajú, môžu o nich diskutovať.

Formovanie postojov
Žiakov v krátkom rozhovore povzbudíme k tomu, 
že je dobre poznať tradície a  zvyky v  iných 
častiach sveta, ktoré tvoria bohatstvo národov 
a  ich života, mať úctu a  rešpektovať ich. Veď 
i  misionári, ktorí prichádzali a  prichádzajú na 
územie iných kultúr, zoznamujú sa s  miestnymi 
tradíciami a  zvykmi. Pre nás je dôležité uve-
domiť si, že tradície nám majú prispieť ku 
kresťanskému sláveniu Vianoc a nie nás od 
takého slávenia odvádzať. Vieme, že zvyky 
a tradície dotvárajú atmosféru Vianoc, ale je 
omnoho dôležitejšie uvedomiť si, že narode-
nie Ježiša je prejavom zachraňujúcej lásky 
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Boha k človeku. V súvislosti s tým je neme-
nej dôležitý môj vzťah k nemu, vďaka a osla-
va Boha a následne život lásky k ľuďom oko-
lo mňa. Napriek tomu, že žijeme v  rôznych 
krajinách, kultúrach, a máme rôzne obyčaje, 
Kristova láska nás musí spájať, a  to nielen 
počas Vianoc.

ZÁVER
Vyzveme žiakov k modlitbe, aby sa radostná zvesť 
a posolstvo Vianoc dostalo ku všetkým ľuďom a aby 
ho boli schopní prijať do svojich sŕdc.
K Svätému písmu, svieci priložíme plagát, symboly 
a  necháme znieť vianočnú koledu, prípadne spolu 
zaspievame vianočnú pieseň (Napr. Tichá noc v rôz-
nych jazykoch). 

Prílohy:
Príloha č. 1: Zvyky a tradície spojené s Vianocami

Poľsko 
V katolíckom Poľsku sa Vianoce nazývajú Wigilia. 24.decembra sa dodržiava striktný pôst, ktorý je za
končený bohatou Štedrou večerou. Tá sa však nezačne skôr, ako na oblohe zasvieti prvá hviezda. Ve
čera začína lámaním oblátky upečenej z pšenice a vody. Kedysi ľudia nosili oblátky z domu do domu 
a „vinšovali“ si tak Veselé Vianoce. Pri lámaní oblátky si všetci spoluvečerajúci musia navzájom odpustiť 
krivdy napáchané za uplynulý rok a želať si tiež navzájom šťastie do ďalšieho roku. Oblátku láme naj
starší člen rodiny. Štedrovečerné menu pozostáva z dvanástich bezmäsitých pokrmov symbolizujúcich 
dvanásť apoštolov. Prestiera sa vždy o jedno miesto viac v prípade, že by na dvere zaklopal pocestný. 
Štedrá večera pozostáva z hubovej či rybacej polievky, kapra, kapusty s hrachom, plnených knedlí, mako
vých halušiek či cestovín, kompótu zo sušeného ovocia a kutje. Je to varená pšenica zmiešaná s medom, 
makom, hrozienkami a orieškami. 

Nemecko
Nemecko, rovnako ako i Rakúsko, je známe nádhernými adventnými vencami. Na začiatku Adventu deti 
dostávajú adventné kalendáre s obrázkami zimných krajiniek a postavičiek i čokoládové cukríky. Vianoč
né darčeky však dostávajú na Štedrý večer. V Nemecku majú viacero darcov. Nerozdáva ich iba Ježiško, 
ale i vianočný duch menom Weinachtsmann. Má ryšavé fúzy a bradu, nosí plášť s kapucňou a cestuje na 
osedlanom divokom vetri. Najčastejšie pochádza zo severného Nemecka. V južnom Nemecku však deti 
navštevuje výhradne Ježiško  Kristkind., ktorého sprevádzajú anjeli z neba a nosia darčeky pod vianočný 
stromček. Nemci majú radi pečenú hus, kačicu, moriaka, ale aj ryby a zemiakový šalát.

Taliansko 
Z Anjelského hradu v Ríme sa streľbou z dela oznamuje začiatok Adventného obdobia. Vianoce sa nazý
vajú Novena a trvajú tri týždne. Pri stretnutí si prajú buon Natale, čo znamená dobré Narodenie. Taliani sú 
prevažne katolíci, preto je pre nich hlbokým základom polnočná omša vo Vatikáne v slávnej Bazilike Sväté
ho Petra. Vianočné sviatky prakticky začínajú až v Prvý vianočný sviatok obedom po slávnostnom pápež
skom požehnaní Urbi et Orbi. Doma si stavajú jasličky, pretekajú sa, kto ich bude mať krajšie. Talianske deti  
nepoznajú rozbaľovanie darčekov po Štedrej večeri. Darčeky roznáša až 6. januára trojkráľová čarodejnica, 
ktorá je stará a škaredá, hovoria jej La Befana.
Traduje sa, že traja králi jej zvestovali narodenie Ježiša, ale ona návštevu v Betleheme zmeškala a odvtedy 
lieta. Na slávnostnom vianočnom stole v Taliansku je zvyčajne pečené jahňa alebo moriak. Zo sladkos
tí nechýbajú ďatle či figy s rôznymi náplňami, ale tiež miestna podoba vianočky – panettone. Vianočný 
stromček alebo strom svetla pyramídového tvaru, tzv. ceppo má každé dieťa.
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Fínsko a ďalšie severské krajiny
Fíni vo všeobecnosti náboženstvo nepraktizujú i keď je ich majoritné náboženstvo protestanské. Štedrý 
večer začínajú Fíni saunou. Vyhrejú si telo, naberú energiu a potom si sadnú k slávnostnému stolu. Svo
ju túžbu po svetle, symbole Vianoc vyjadrujú Fíni aj ostatní obyvatelia severských krajín umiestňovaním 
rozžiarených drevených svietnikov do okien. Darčeky nosí Joulupukki, pomáhajú mu trpaslíci, ktorí zlé deti 
odnášajú do ľadového kráľovstva. Na severnom polárnom kruhu si vybudovali dedinku Santa Clausa, via
nočná výzdoba, aj sobia farma je tu k dispozícií celý rok. V Nórsku prvým darčekom každého Nora sú lyže, 
darčeky nosí lesný trpaslík. Dáni sú prevažne protestanti. Vianočné obdobie nazývajú  „Oslavou sviečok“. 
Zapaľujú ich všade: na adventnom venci, doma i v kostoloch. Štyri sviece symbolizujú štyri obdobia ľudské
ho života (detstvo, mladosť, dospelosť a starobu). Dáni si potrpia na tom, že darček sa nesmie prezradiť, do 
Grónska vianočné stromčeky sa musia dovážať, lebo sú veľmi vzácne, a majú zaujímavý zvyk: Na Vianoce 
muži s veľkou láskou obsluhujú ženy pri stole. Ryby a bravčovina nesmú chýbať na vianočnom stole, všetci 
si pochutnávajú i na lososovi.

Sviatky v Egypte
V Egypte sa veľa ľudí hlási k ortodoxnej koptskej cirkvi. Adventné obdobie tam trvá 40 dní pred Vianocami. 
Egyptskí veriaci sa počas neho postia – nejedia mäso ani mliečne výrobky. Na Štedrý večer idú všetci do 
kostolov v úplne nových šatách. Bohoslužby sa končia o polnoci hlaholom zvonov. Potom idú ľudia domov 
na slávnostnú večeru, počas ktorej sa podáva fata  jedlo z chleba, ryže, cesnaku a vareného mäsa. Na 
1. vianočný sviatok ľudia v Egypte a ďalších častiach Stredného východu navštevujú priateľov a susedov. 
Na návštevu si prinesú špeciálny chlieb, aby nezaťažovali hostiteľov prípravou občerstvenia.

Ukrajina 
Väčšina veriacich sú pravoslávni, riadia sa juliánskym kalendárom a slávia Vianoce 6. januára. Tí, ktorí sa 
riadia gregoriánskym kalendárom, majú Vianoce tak ako my, teda 25. decembra. Štedrá večera pozostáva 
výlučne z pôstnych jedál, ktorých je dvanásť druhov. Všetky sú však bez mäsa. Najmladšie dieťa z rodiny 
podvečer neustále vyzerá von oknom a keď zbadá prvú hviezdu na oblohe, pôst sa skončil a môže sa začať 
hostina. Stôl je prikrytý dvomi obrusmi, jeden symbolizuje predkov rodiny, druhý jej žijúcich členov. Na stôl 
sa vždy kladie jeden tanier naviac pre zosnulých. Pod obrus sa schová trocha slamy, ktorá symbolizuje to, 
že Ježiš sa narodil v maštali.
Podáva sa Vianočný chlieb kolach, ktorý je umiestnený v strede stola. Najvýznamnejším chodom je kutja. 
Je to varená pšenica zmiešaná s medom, makom, hrozienkami a orieškami. Týmto jedlom sa väčšinou 
začína Štedrá večera. Po nej nasleduje boršč a vuška  varené pirohy plnené hubami a cibuľou. Nasleduje 
ryba na rôzne spôsoby a po nej vareniky  varené pirohy plnené kapustou, zemiakmi, pohánkou či suše
nými slivkami. Po nich sa podávajú holubci - plnená kapusta a večera býva zakončená uzvarom  vareným 
kompótom zo sušeného ovocia. V pravoslávnej Ukrajine si darčeky pod stromčekom nájdu len deti. Dospelí 
sa neobdarovávajú.
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Veľká Británia
Vianoce vo Veľkej Británii začínajú prvým adventným dňom a končia sa na sviatok Troch kráľov. V ten deň 
anglická kráľovná  obetovala na oltár kráľovskej kaplnky v palace SaintJames zlato, kadidlo a myrhu, ktoré 
od nej slávnostne prevzal londýnsky biskup anglikánskej cirkvi, ktorá je dominantnou v krajine. Hlavným 
vianočným sviatkom je 25. december. Dávnym zvykom je vystavovať vianočné pohľadnice na rímsu kozu
ba. V Anglicku v r. 1843 vznikla prvá vianočná pohľadnica a tento zvyk sa rozšíril do celého sveta. Častým 
zvykom je pobozkať sa pod vetvičkou imela.
Dnes nosí darčeky Father Christmas, niekde Santa Claus, prichádza v noci z 24. na 25. decembra a vstu
puje do domu komínom kozubu, aby deťom naplnil ich pančuchy, väčšinou sladkosťami. Veľké darčeky 
rozbaľujú až 25. decembra ráno. Zvyk zdobenia vianočných stromčekov bol prijatý spolu s protestanskou 
vierou. 
Na vianočnú večeru (25. decembra) sa podáva plnená sliepka, hus alebo moriak a ako dezert špeciálny 
dlho pripravovaný vianočný puding, ktorý musí mať trinásť prísad. 
Írsko
Je katolíckou krajinou a má jedinečný zvyk – zapaľovanie svetiel: večer svieti veľa sviečok a jedna veľká, 
ktorá symbolický naznačuje otvorené dvere pre Máriu a Jozefa. Chodia spievať po domoch a získané pe
niaze dávajú na dobročinné ciele.

Sviatky v Izraeli
“Hlavným mestom Vianoc” je Betlehem. V komplexe Baziliky Narodenia je jaskyňa narodenia, v ktorej sa 
nachádza  štrnásťcípa  strieborná hviezda, s latinským nápisom: „Tu sa narodil z Márie Panny Ježiš Kristus, 
Boží Syn“. Počas Vianoc sa Svätá zem – Izrael tradične zapĺňa množstvom pútnikov, ktorí sem prichádzajú 
sláviť sviatky. Bazilika Narodenia je veľmi veľká a na Štedrý deň pojme tri rôzne skupiny veriacich z troch 
rôznych cirkví – katolíckej, protestantskej a koptskej, spolu so sýrskymi cirkvami a arménskou cirkvou.
Štedrovečerný jedálny lístok v Izraeli dokazuje vplyv amerických a anglických zvykov: hlavný chod 
tvorí morka okorenená paprikou, škoricou a muškátovým orechom a plnená ryžou, mäsom, orieškami 
a mandľami. V protestantských zboroch je zvykom chodiť  v skupinách koledovať. Na druhý deň pred 
raňajkami rozbaľujú deti darčeky. Po raňajkách idú protestanti do chrámov, navštevujú priateľov a želajú si 
navzájom šťastné Vianoce. Katolícki kňazi cez sviatky posväcujú svätenou vodou členov rodín.

Austrália 
Vianoce volajú Merry Christmas.  Sú veľmi netypické, lebo sú bez snehu.70 percent obyvateľov tvoria 
kresťania a to  katolíci, anglikáni a evanjelici. Účasť na svätej omši sa považuje za absolútnu samozrejmosť. 
Austrálčania milujú pohľadnice a tak niet na svete iného národa, ktorý by poslal viac vianočných pohľadníc 
– pozdravov ako Austrálčania.  Stretávajú sa príbuzní, známi, priatelia. Robia si pikniky, grilpárty na pláži, 
v záhrade, ráno si rozdávajú darčeky. Majú aj vianočné stromčeky. Na stole nesmú chýbať ryby a plody 
mora, kurča, kačica, šaláty, dezerty: koláčiky plnené kandizovaným ovocím.

Nový Zéland
Vianoce – Merry Christmas, slávia obyvatelia, medzi ktorými prevažuje kresťanstvo, no trochu odlišne od 
nás. Počas sviatkov je teplo blížiace sa až k 30 stupňom. V rádiu by ste márne čakali koledy alebo rozpráv
ky. Deti sa čľapkajú v bazénoch a v záplave slnka si užívajú prázdniny. Štedrá večera sa odohráva vonku, 
kde pripravujú tradičné jedlo maori hangi, pripravujú ho v zemi. Vykopú jamu, obložia ju kamením, vyhrejú 
ich. Potom do nej vložia mäso a zeleninu, ktoré sa dokonale podusí a konzumuje pri večeri. Niektoré obcho
dy a reštaurácia aj lete sú vyzdobené tak ako na Vianoce. Na Novom Zélande sa Vianoce oslavujú dvakrát 
do roka.
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Vianoce v Mexiku 
Mexiko je kresťanskou krajinou. Obdobie deviatich dní pred Vianocami je pre nich veľkou prípravou na 
slávenie Vianoc. Toto obdobie sa volá Posada. Domácnosti v dedine si rozdelia, kto bude mať kedy Po
sadu. Každý deň potom v jednotlivých domoch hrajú príbeh o tom, ako Mária s Jozefom hľadali nocľah 
v Betleheme. Domáci predstavujú krčmárov, ktorí odmietajú prijať Svätú rodinu na nocľah. Deti a dospelí 
od susedov hrajú pútnikov, pričom nesú sošky Jozefa, Márie a oslíka. Sprievod žiada o ubytovanie v troch 
domácnostiach, ale až v poslednej ho príjmu. V tom dome sa potom spolu modlia a na záver spievajú Tichú 
noc. Nasleduje párty pre deti. Jedno z nich má zaviazané oči a pútnickou palicou sa snaží rozbiť papierovú 
Pinatu (po španielsky orech), čo je misa plná orieškov, mušlí, pomarančov, cukríkov a sladkostí. 
V noci 24. decembra všetci idú na polnočnú svätú omšu. Po nej sa rodiny stretnú pri slávnostnej a bohatej 
večeri, na ktorú pozývajú aj osamelých ľudí alebo bezdomovcov. Mexičania si na Štedrý deň nedávajú dar
čeky. Deti ich dostávajú až 6. januára na sviatok Troch kráľov, ktorí prišli Ježiša obdarovať zlatom, kadidlom 
a myrhou. Postavia si topánky na okennú rímsu, aby im mudrci do nich dali darčeky. Počas vianočných 
sviatkov majú všetky školy prázdniny a deti sa do nich vracajú až po 6. januári. 

Francúzsko
Francúzsko je pôvodne katolíckou krajinou. Množstvo prisťahovalcov z celého sveta z neho urobili krajinu 
rôznych kultúr. Odráža sa to i na slávení Vianoc. Okrem kresťanského slávenia mnohí poznajú dobrého 
vianočného ducha, ktorým je Pére Noel (Otec Vianoc). Chodí vždy v bielom, darčeky dáva deťom do to
pánok a čižiem, alebo ich necháva za kachľami či pri kozube. Náprotivkom Péra Noela je Pére Fouettard. 
Ten trstenicou uštedrí deťom pár milosrdných úderov na zadok, ak boli neposlušné. V menších mestách sú 
obľúbené „živé“ jasličky, v ktorých hrajú mladí i starí „vianočné hry“. Vianočná nádielka darčekov sa koná 
podobne ako u nás – na Štedrý deň večer. Vianoce sú predovšetkým rodinným sviatkom. Francúzi navšte
vujú  svojich rodičov, príbuzných a známych a rozdávajú si navzájom darčeky. 
Vianočná večera  máva dvanásť chodov. Na štedrovečernom stole sa tradične objavuje pečený moriak s 
gaštanovou plnkou a kurčatá so zeleninovým šalátom, paradajkami a olivami, ale tiež pečená hus, kaviár, 
údený losos, obaľované žabie stehienka, niekoľko druhov syrov. Predjedlami sú ustrice a biele klobásy, v 
mestách slimáky a rybia polievka. Príjemným spestrením sú konfety v pestrofarebných papieroch, ktoré 
obsahujú lístočky s prianím všetkého najlepšieho. 
Posledným vianočným sviatkom je vo Francúzsku sviatok Troch kráľov. V tento deň na rozlúčku s Vianoca
mi, maminky pečú pre deti veľkú tortu, ktorá je ozdobená korunou vystrihnutou zo zlatého papiera. 
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Príloha č. 2: História Betlehemov a jasličiek

Prvý opis narodenia Ježiša Krista sa nachádza v Novom zákone a pochádza od sv. Lu-
káša. Jeho slová výstižne opisujú narodenie Spasiteľa v obyčajnej maštali. V 3. storočí 
bola v Ríme zaznamenaná prvá oslava Ježišovho narodenia. Slávenie Vianoc stanovili 
kresťania v 4. storočí na deň zimného slnovratu. V piatom storočí Rím určil oficiálnu 
pamiatku Ježišovho narodenia na 25. decembra.

Bolo to roku 1223, keď sa sv. František z Assisi nachádzal v dedinke Greccio práve 
v čase Vianoc. Jeho túžbou a najvyšším úsilím a hlavne pravidlom života bolo čo naj
vernejšie prežívať slávenie sviatkov. Túžil poukázať na to, aby počas sviatkov Narode
nia Pána mohli ľudia čo najvernejšie pochopiť to, ako Ježiš prišiel na zem do veľkej 
biedy, čo všetko musel znášať, ležal v jasliach na sene, pri ktorých stál vôl a osol. So 
svojou túžbou sa zveril istému zbožnému šľachticovi a ten mu bez váhania ponúkol 
svoju pomoc. Zabezpečil všetko, čo sv. František potreboval. Úlohy Márie, Jozefa 

a pastierov hrali skutoční ľudia, ktorých si vybral. Nakoniec položil do jaslí nádhernú figurínu Ježiška v život
nej veľkosti. Potom vystúpil sv. František, aby zaspieval evanjeliovú stať o narodení Ježiša. Z tejto prírodnej 
kazateľnice pokorný svätec prosil svojich poslucháčov, aby zanechali nenávisť a pripravili vo svojich srdciach 
miesto pre slávenie narodeného Ježiša. Zavládlo hlboké ticho. Deti mohli obkolesiť malého Ježiška v jasliach 
a spievať mu krásne piesne. Historici označili tieto melódie za prvé vianočné koledy. Na konci oslavy chytil 
Dieťa do rúk a oznámil jeho zázračné narodenie. Túžba sv. Františka sa naplnila. Keď sa slávenie ukončilo, 
odchádzajúci sa zastavovali pri jasliach, aby si zobrali domov aspoň steblo slamy. Z  tvári ľudí bolo badať 
pokoj a lásku. Táto udalosť sa odohrala tri roky pred smrťou sv. Františka. Neskoršie bol na mieste prvých 
jasličiek postavený chrám ku cti sv. Františka. Práve z tohto miesta sa betlehemská scéna narodenia rozšírila 
do celej Európy. 
 
Podľa historikov o jasličkách v pravom zmysle slova môžeme hovoriť až od druhej polovice 16. storočia. 
V tom čase jasličky s figúrkami neboli vystavené stále, ale iba na určité obdobie. Figúrky neboli pevné, ale dali 
sa komponovať do rozličných scén. Najväčšími priaznivcami jasličiek boli františkáni a jezuiti.
 
V roku 1560 sa v portugalskom meste Coimbra objavujú prvé jasličky. Táto tradícia sa v ďalších storočiach 
rozšírila do celého Nemecka a ďalších krajín. Jasličky boli výlučne v kostoloch, hoci sa stále častejšie objavujú 
aj v súkromných domoch popredných osobností krajiny. Postupne si našli cestu aj do domov remeselníkov 
a roľníkov. Najväčší rozkvet zažili v 18. storočí. Na území dnešného Slovenska sa začínajú zhotovovať betle
hemčeky koncom 18. storočia. K Svätej rodine pribúdali anjeli, traja králi, pastieri a ďalšie postavy aj zvieratá. 

Na Slovensku prevládali drevené vyrezávané betlehemy. K najkrajším patria stredoslovenské, pretože rezbár
ski majstri bývali najmä v okolí banských miest. Vyznačovali sa veľkým množstvom vyrezávaných maľovaných 
postáv a bohatými dekoráciami. V okolí Štiavnických Baní bola v 19. storočí odborná rezbárska škola, kde 
sa žiaci učili vyrezávať aj betlehemy. Na severnom a východnom Slovensku prevládali jednoduchšie betlehe
my. Často boli prenosné a slúžili pri typických vianočných jasličkových hrách. Zaujímavý námet na betlehem 
priniesol majster Jozef Pekara, ktorého odkaz veriaceho človeka žije v 15 rokov vyrezávanom Slovenskom 
betleheme. Nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národ, pamiatky, bežný život a prá
cu slovenského ľudu. Je umiestnený v Dome Božieho narodenia v Rajeckej Lesnej pri Žiline. 
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Príloha č. 3: Vianočný stromček

Mnohí z nás si už nedokážu predstaviť vianočný čas bez rozsvieteného a ozdobeného 
stromčeka. Živý alebo aj umelý stromček, prípadne iba konáriky stromu neodmysliteľ-
ne patria k sláveniu kresťanských Vianoc. Kde je jeho pôvod a ako sa k nám dostal? 
Uvádzame dva rôzne pramene.

Vianočný stromček nemá pohanský, germánsky pôvod, ako sa to niekedy chybne 
uvádza vmédiách. Podľa posledných výskumov sa jedná o čisto kresťanský zvyk, 
v ktorom sa spájajú dva náboženské symboly: svetlo a život. 
V 11. storočí sa na mnohých miestach uvádzali chrámové divadelné hry s nábožen
skou tematikou. Zo začiatku sa hrávali v kostoloch, neskôr sa presunuli pred hlavný 
vchod kostola. Veľký úspech mala jedna hra, ktorá sa aj rýchlo rozšírila a hrávala sa 

hlavne v predvianočnom období. Predstavovala pozemský raj, stvorenie prvých ľudí, hriech Evy a Adama 
a ich následné vyhnanie z raja. Hra sa končila prísľubom Vykupiteľa, ktorý mal raz prísť na zem. Známy rajský 
strom, predstavoval v strede javiska postavený stromček ovešaný ovocím. 
V neskoršej dobe sa tieto chrámové divadlá prestali uvádzať. Rajský strom ale ostal ako symbol Vianoc, teda 
symbol príchodu Spasiteľa, ktorý očisťuje ľudstvo z nešťastia spôsobeného práve pri tomto rajskom strome. 
Rajský strom predstavoval veľmi starú symboliku, ktorá v strome videla znázornenie kozmu a života, a táto 
predstava sa v biblii objavuje viac krát, strom života v pozemskom raji , strom života v apokalypse a podobne. 
Kresťanský pôvod má taktiež symbolika sviečok na vianočnom stromčeku. Rozžaté sviečky symbolizujú svet
lo sveta  Spasiteľa, ktoré prišlo na svet, aby zahnalo tmu zla, hriechu a pohanstva. 
 
V domácnostiach sa vlastný vianočný stromček začal objavovať v Alsasku v 16. storočí. V 19. storočí sa vý
raznejšie rozšíril takmer do všetkých kresťanských štátov sveta. 
Výber z Francúzskej encyklopédie

Najstaršou legendou viažucou sa k stavaniu vianočného stromčeka je legenda o svätom Bonifácovi, ktorého 
životopisci označujú za apoštola Germánov a žil v 8. storočí. Bol to práve Bonifác, ktorý vyzval pohanské 
božstvá na súboj tým, že vyťal posvätný Thórov dub. Keď sa mu pri tom nič nestalo, väčšina prítomných 
pohanských náčelníkov sa nechala pokrstiť. V dutine zoťatého velikána vraj bola schovaná jedlička, ktorá má 
svojím „trojhraním“ pripomínať svätú Trojicu.
História vianočného stromčeka sa začala písať v nemeckom prostredí. Najstaršia známa zmienka o vianoč
nom stromčeku pochádza z roku 1419 z Freiburgu, kde ho postavili a ozdobili v miestnej pekárni. Po Novom 
roku mohli deti obrať dobroty, ktoré boli na ňom zavesené. Neskôr podobné stromčeky nachádzame v ce
chových domoch, kde ich ozdobovali remeselníci pre svoje deti. 
V 16. storočí sa na vianočných trhoch v Nemecku začali objavovať prvé perníčky a voskové ozdoby určené 
na ozdobu stromčeka. Neskôr sa objavil aj v bežných domácnostiach. Vianočný stromček prešiel dlhou histó
riou. Stal sa však súčasťou takmer každej domácnosti v období vianočných sviatkov. Prvá písomná zmienka 
o stavaní ozdobeného stromčeka pochádza z roku 1507 od kazateľa Geislera z Alsaska. Johann Wolfgang 
Goethe opisuje stromček u strýka v roku 1765.
Začiatkom 19. storočia sa už spomína prvý stromček v poľskom Gdansku a v ďalších rokoch vo Viedni, v Bu
díne, vo Westminsterskom paláci v Londýne, v Ríme a v Paríži. 
Na naše územie sa tradícia zdobiť vianočný stromček dostala tiež začiatkom 19. storočia z Nemecka. Najprv 
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sa udomácnil v mestskom prostredí a až koncom storočia začal prenikať na vidiek. Na východné Slovensko 
sa dostal dokonca až v medzivojnovom období v 20. storočí. Dovtedy sa v izbách vešali rôzne slamené 
predmety, snopy obilia a zelené vetvičky. Aj stromček býval spočiatku zavesený v kúte alebo v strede izby 
vrcholcom k zemi. V ľudových obradoch zeleň symbolizovala zrod nového života. Stromy požívali veľkú úctu. 
V ľudovom prostredí sa stromček zdobil najrôznejšími plodmi: jabĺčkami, orechmi, venčekmi zo strukovín, 
obilnými steblami alebo koláčikmi. Na východnom Slovensku chránil prút z vianočného stromčeka dobytok 
a zvieratá sa ním vyháňali na prvú pašu.
Vianočný stromček pre nás kresťanov sa spája so symbolom  stromu života,  pripomína nám biblický obraz 
stromu poznania dobra a zla, ale aj strom, drevo – symbol Kristovho kríža – vykúpenia človeka.

Spracovala: Božena Nemčíková
Použité zdroje:  

Internet: http://www.skrz.sk/akosaslaviasviatkyvianocvsiromsvetea1413857sk.htm#ixzz3IeWH72Q7
Časopis: Doma 4/2007

Časopis: Život bez obáv 5/2007                                                          

RADOSTNÉ OČAKÁVANIE - LECTIO DIVINA 1 KOR 1, 39
katechéza s prvkami Lectio divina 

Téma: VĎAČNOSŤ
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Ciele:
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického 
textu (1 Kor 1,39) o očakávaní a vďačnosti v živote 
veriaceho človeka. 
Afektívny: Živou vierou a  skutkami lásky byť 
svedkami Božej prítomnosti vo svete.
Obsahová línia: kerygmatická
Metódy: Lectio divina, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Ježiša 
v jasliach

Úvod
Privítanie, krátka modlitba.

1. Čítanie biblického textu 
Môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ti
cho. Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – 1 
Kor 1, 3-9.

Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás 
pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v  Kristovi Je
žišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, 
v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa 
medzi vami upevnilo svedectvo o  Kristovi, takže 
vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, 
že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude po
silňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň 
nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás 
povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Kris
ta, nášho Pána.

Práca s textom:
Katechéta rozdelí deti do skupín. Zdôrazní, že Božie 
slovo je živé a  že dnes je adresované nám. Polo
ží otázku alebo zadá kľúčové slovo, ktoré skupina 
zapíše do stredu plagátu (napr. očakávanie). Úlohou 
žiakov je hľadať čo najviac odpovedí alebo súvisia
cich slov, ktoré hovoria alebo zapisujú na plagát. Ak 
žiaci zapisujú slová na plagát, počas práce sa ne
rozprávajú a  nehodnotia. Zapisované slová sledujú 
a môžu sa tak navzájom inšpirovať svojimi nápadmi. 
Po ukončení práce je úlohou každej skupiny vybrať 
jedno najvýstižnejšie slovo, na ktorom sa dohodnú 
a  ktoré zvýraznia. Potom nasleduje predstavenie 
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výsledkov práce v pléne. Jeden zo skupiny prečíta 
všetky výrazy a v závere prečíta najvýstižnejší výraz, 
pričom zdôvodni výber výrazu. Najvýstižnejšie výrazy 
sa napíšu na tabuľu.

2. Meditácia   
Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zá-
sadné myšlienky celého biblického textu formou me-
ditácie.  Žiaci  sa oboznámia  s  okolnosťami  napísa-
nia listu, s adresátmi a s celkovou situáciou v Korinte 
(môžeme použiť mapu):      
Korint bol v  čase napísania listu hlavným mestom 
rímskej provincie v  Grécku. Mesto bolo dôležitým 
politickým, kultúrnym a  obchodným strediskom 
Rímskej ríše. Prispeli k  tomu hlavne dva prístavy, 
ktoré ho spájali s celým vtedajším svetom. Až dve 
tretiny obyvateľov boli otroci. Po náboženskej strán
ke prevládali v  meste pohania. Bola tam však prí
tomná aj židovská skupina so svojou synagógou. 
Bohatstvo a blahobyt mali za následok, že v Korinte 
bol veľký úpadok mravov a neviazaný život. Prospe
rita vytvorila živnú pôdu pre korupciu, prekvitalo tam 
modlárstvo a v mesto bolo viac ako 12 pohanských 
chrámov.
Pavol to pri odovzdávaní viery v Korinte nemal jedno
duché. Začal ohlasovať evanjelium v židovskej syna
góge, no dostal sa do sporu so Židmi, ktorí ho pred
viedli pred súd, aby ho odsúdili. Dovtedy však Pavol 
už založil početné kresťanské spoločenstvo, ktoré
ho členovia boli pohanského a židovského pôvodu. 
Práve im adresoval slová, ktoré sme si vypočuli.

3. Aplikácia
Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad 
ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hod-
notu a je aktuálnym posolstvom pre nás. Katechéta 
požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad 
tým, ako Boh prehovoril ku každému z prečítaného 
úryvku.
Zo správania chameleóna môžeme vypozorovať, že 
na trávniku sa sfarbí do zelena. Na hline sa sfarbí 
do hneda. Chameleón sa týmito zmenami prispôso
buje prostrediu. Mnohé živočíchy splývajú s prírodou 
vďaka maskovaciemu sfarbeniu, ktoré im dal Boh, 
aby im uľahčil prežitie. Je prirodzené začleniť sa do 

prostredia a  prispôsobiť sa mu. Ale Kristovi nasle
dovníci sú nové stvorenia, sú zrodení zhora a pre
mieňaní zvnútra, ich hodnoty a životný štýl stoja proti 
svetu a sú v rozpore so svetom prijímanou morálkou. 
Skutoční veriaci so svetom príliš nesplývajú. 
V  tomto svete plnom hluku, zmätku a  rôznych tla
kov túžime po láske a po pokoji. Mnohí sa už vzdali 
nádeje, prestali hľadať a myslia si, že pokoj sa nájsť 
nedá. No pravý pokoj srdca a mysle nám je dostup
ný skrze vieru. Pohania a Židia v Korinte, ktorí uverili, 
mali jedno spoločné. Očakávali druhý príchod Ježi
ša Krista. Mali istotu, že pri Kristovom návrate budú 
uznaní za bezúhonných (=čistých, svätých). Uvedo
movali si, že sa tak nestane pre ich veľké dary, ani 
pre to, čo robili, ale vďaka tomu, čo Kristus dosiahol 
svojou smrťou a  vzkriesením. Boh hovorí, že všet
kých, ktorí ho poslúchajú, uzná pri Kristovom návra
te za bezúhonných. (porov. 1 Sol 3,13; Hebr 9,28) 
Prežívame Advent, čas očakávania príchodu Božie
ho Syna. Táto istota zo stretnutia so živým Kristom 
by nás mala napĺňať radosťou a pokojom. Náš život 
nie je zbytočný, pretože po smrti budeme vzkriesení. 
Preto by sme sa mali snažiť zostať verní Bohu a to 
tak morálne čistým životom, ako aj svojou službou. 
Neustále máme žiť vo vedomí, že večnosť strávime 
s Kristom.
Aktivita:
Na začiatok aktivity môžeme pustiť časť z filmu Nebo 
nie je výmysel (ukážka: http://www.youtube.com/
watch?v=MYXxr4ti25A ), alebo prerozprávať svojimi 
slovami príbeh, ktorý sa odohral (vyšiel aj v knižnej 
podobe). 
Katechéta sa vráti k úvodnej práci s textom prečíta
ného úryvku. Pripomenie a priblíži slovo „očakáva
nie“ a stretnutie so živým Kristom. Pomocou aktivity 
vedie deti k prejavu vďačnosti Ježišovi za jeho dar 
večného života. 
Potrebujeme: stuhu alebo povrázok. 
Keď si niekto chce niečo pripomenúť, aby to neza
budol urobiť, dá si napr. hodinky na druhú ruku, na  
zápästie elastický náramok alebo si urobí uzlík na 
vreckovke. A potom, keď sa na tú vec pozrie, pripo
menie mu to, čo má urobiť. Niekto si dáva napríklad 
na prst prstienok. Nielen že ho tam dobre cíti, ale aj 
iní ľudia sa ho pýtajú, prečo ho nosí:
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Ja teraz každému z vás uviažem okolo zápästia stuž
ku. Chcem, aby vám pripomenula, že máte Ježišovi 
ďakovať za život tu na zemi, za večný život v nebi, za 
všetko, čo pre nás vykonal a stále koná. Keď sa vás 
niekto spýta, prečo máte uviazanú stužku na zápäs
tí, poviete mu to. (Uviažeme každému dieťaťu okolo 
zápästia stuhu dlhú asi 20 cm).
Zhrnutie formou otázok: Prečo by sme mali Ježišo
vi ďakovať? Ako sa asi Ježiš cíti, keď mu za niečo 
ďakujeme? Mohli by sme mu poďakovať práve te
raz. Urobme to. Môžeme skloniť hlavy a každý povie 
krátku ďakovnú modlitbu. Dajme deťom dostatok 
času. Keď dnes pôjdete domov, ukážte niekomu 
svoju stužku a porozprávajte mu, prečo ju máte uvia
zanú na ruke. Dôležité je, aby vám stužka pripomína
la všetko dobré, z čoho sa dnes môžete tešiť. Potom 
neskôr môžete svoju stuhu darovať niekomu, aby aj 
ďalšiemu pripomínala, že majú Ježišovi ďakovať. 

4. Modlitba
Môže byť vytvorený priestor aj pre spoločnú mod
litbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho 
slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať 
mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. 
Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpove
dáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: 
večný život, spása, vykúpenie, Božia prítomnosť, 
Božia milosť, skutky lásky, nový život, poďakovanie 
za... (Súčasťou modlitby môže byť aj prečítaný úry
vok 1 Kor 1, 39.)

5. Kontemplácia
Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. 
Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Zá
leží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života 
a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (po
solstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na uda
losť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme 
si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať 
stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie 
modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora 
prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jednod
ve slová) z prečítaného úryvku, alebo symbol, ktorý 
je prepojený s témou, napr. dieťa v jasliach, hviezda 
nad Betlehemom a pod.

Záver
Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k 
častému prijímaniu Eucharistie (miestu stretnutia so 
živým Kristom), k prehĺbeniu viery prostredníctvom 
osobnej i spoločnej modlitby v rodine, k pravidelnému 
čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu 
životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky 
v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra: 

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

YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

1SLOVO VÝZVA
PRÍPRAVA PRE ZAČÍNAJÚCICH 
KRESŤANOV

S p o l o č e n 
stvo pri Dó
me sv. Mar
tina pripravilo 
pomôcku pre 
začínajúcich 
k r e s ť a n o v . 
P o z o s t á v a 
zo   š i es t i ch 

tém, ktoré sú základom pre bu
dovanie vzťahu s  Bohom. Ich 
súčasťou sú biblické texty a od
kaz na Božie slovo, otázky na 
premýšľanie, príbehy v  podobe 
svedectiev, názory niektorých 
ľudí na danú tému a výzvy.

V uvedenom zošite  sú nasleduj
úce témy:
 
• Boh existuje a je len jeden,
• Osobný Boh ťa miluje,

• Hriech je zlo, 
• Ježiš Kristus ťa zachránil,
• Si nesmrteľný. Ako sa roz

hodneš?
• Duch Svätý a spoločenstvo.

Nakoľko témy môže využiť i uči
teľ náboženstva v škole, prípadne 
katechéta vo farnosti s birmovan
cami, ponúkame pracovný list 
k prvej téme, ktorý môže poslúžiť 
ako námet, ako prehĺbiť niektorú 
tému vo vyučovaní. ■
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Pracovný list: BOH EXISTUJE a je len JEDEN

Mnohí premýšľajú: Ako mám vedieť, že Boh naozaj existuje? Počul som o ňom, ale chcel by som i zažiť, ak 
je to o ňom pravda...
A čo ty? Ako premýšľaš o Bohu? ............................................................................................

Stretol si sa už s človekom, ktorý hovoril, že vo svojom živote sa stretol s Bohom? 
• Ak áno, vyrozprávaj ho ostatným.
• Ak nie, vypočuj si príbeh Dana, ktorý o tom svedčí. Stručne napíš svoj postoj k tomuto príbehu.

• Čo považuješ za najdôležitejšiu chvíľu v živote Dana?
• Čo obdivuješ na Danovi?
• O čom svedčí príbeh Dana? 
• Zažil si už i ty osobné stretnutie s Bohom, že sa dotkol tvojho vnútra a že si pochopil, čo 

od teba chce?

Vyber si niektorú oblasť dôkazu, oboznám sa s ňou a informuj o tom ostatných spolužiakov.  

DÔKAZY O BOHU
• bezprostredné
• sprostredkované   

• dôkaz príčiny a účinku – Môže existovať účinok bez príčiny? 
• dôkaz náhodnosti bytia – To, čomu nerozumiem, je iba vecou náhody? 
• dôkaz poriadku vecí – Možno nazvať poriadok vecí aj správanie sa podľa istého vopred 

stanoveného programu? 
• dôkaz lásky – Aké sú tvoje pocity, keď ti niekto pomôže v naliehavej chvíli?
• dôkaz nespravodlivosti – Stala sa ti už v života nejaká nespravodlivosť? Aká a ako si to 

chcel riešiť? 
• dôkaz túžby po šťastí – Túžiš po tom ,aby s  bol šťastný a  nemusel zažívať bolesť, 

choroby a smútok?
• dôkaz zmysluplných odpovedí – Vieš, na čo si ty osobne tu na zemi? Kto ti môže dať 

zmysluplné odpovede na tvoje náročné otázky? 

Zastav sa na chvíľu a daj úprimnú odpoveď na nasledujúce otázky:
Čo pre teba teda znamená, že si kresťan (napíš, výtvarne spracuj, zdramatizuj)? 
..........................................................................................................................................
Ako vnímaš existenciu Boha? .......................................................................................
Ako hodnotíš fakt, že Boh ti dáva v živote veľa možností, ako máš formovať svoj vlastný názor 
a skúsenosť s ním? .............................................................................................

V tejto chvíli ti Boh dáva príležitosť formovať vlastný názor na základe poznatkov a skúseností 
s ním! Máš možnosť prehodnotiť si všetko to, čím žiješ a ako si bol a si ovplyvňovaný inými. Iste 
spomínaš i na ľudí alebo situácie, ktoré sa v tvojom živote hlboko zapísali.   
Z textu Božieho slova zisti, ako možno spoznať Boha? (Rim 1,18-20; 2,14-15).
......................................................................................................................................................

Pamätaj, že Boh ti ponúka, aby si ho stále viac spoznával 
a tak sa upevňoval v pravde o ňom a o sebe. 

Drž sa! Nepoľav na ceste hľadania pravdy o Bohu a o sebe! 
Oslov Boha a popros ho, nech sa ti dá stále viac spoznať.
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C. Anderson, J. Granados: POVOLANÍ MILOVAŤ – priblíženie 
teológie tela Jána Pavla II.

Ján Pavol II. pomocou Teológie tela ponúka stať sa schopnými  znovu objavovať 
plnosť bohatstva biblickej antropológie. Autori tohto diela predstavujú obsah ka
techézy Jána Pavla II. o ľudskej láske a jej mieste v Božom pláne. Obohacujú ju 
o poéziu Karola Wojtyłu a významné diela literatúry, „teológiu tela“ zasadzujú do 
kontextu „teológie lásky“ Benedikta XVI., zdôrazňujú spoločenstvo osôb ako pro
stredie civilizácie lásky.

Cena: 6,50 €

Mary Healyová: MUŽI A ŽENY JSOU Z RÁJE – průvodce Teolo-
gií těla Jana Pavla II.

Boh nás neustále pozýva, aby sme sa vrátili „späť na začiatok“, aby sme znova 
objavili jeho nádherný plán s ľudstvom.  Až keď tomuto pôvodnému plánu poro
zumieme a začneme podľa neho žiť, môžeme nájsť odpovede na naše hľadanie 
a znova získať nádej na vzťahy plné hĺbky a skutočnej lásky.
 
Cena: 5,50 €

West Christopher: TEOLÓGIA TELA PRE ZAČIATOČNÍKOV

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

Cena: 5,40 €

Katarína J. Zeno: TELO ZJAVUJE BOHA – sprievodca štúdiom 
teológie tela Jána Pavla II.

Autorka načrela do katechéz sv. Jána Pavla II., známych ako telóga tela. Vediac, že 
vyjadrovanie tohto pápeža bolo a aj je pre mnohých zložité, pokúsila sa pretlmočiť jeho 
učenie o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči. Dáva 
nahliadnuť do celkovej koncepcie katechéz a každej skupine katechéz venuje jednu 
prípadne dve kapitoly, ktoré sú obohatené otázkami na diskusiu a slovníkom VJPčiek 
(výrazov Jána Pavla II.) a ďalších výrazov. Príručka je vhodný študijný materiál pre uči
teľov náboženstva a možno ho využiť na prípravu katechéz pre žiakov stredných škôl. 

Cena: 4,80 €

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves
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Evert Jason: TEOLÓGIA JEJ/JEHO TELA

Kniha je určená najmä tínedžerom, ale aj ich rodičom, kňazom, učiteľom, animáto
rom. Všetkým, ktorí chcú mladým porozumieť a ktorí chcú s nimi diskutovať aj na 
takú intímnu tému akou je sexualita. 

Cena: 6,00 €

Livio Melina: KULTÚRA RODINY – REČ LÁSKY

Autor knihy, prezident Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva 
a rodiny a uznávaný morálny teológ sa vo svojej knihe zamýšľa nad úlohou rodiny 
v dnešnej spoločnosti. Čo je jej podstatou, zmyslom, akým čelí výzvam či útokom?

Cena: 7,00 €

1SLOVO VÝZVA 
Príprava pre začínajúcich kresťanov

Je pomôckou pre všetkých začínajúcich kresťanov. Pozostáva zo 6 tém, ktoré sú 
základom pre budovanie vzťahu s Bohom. Každá téma obsahuje biblické texty. 
Cieľom je naučiť sa premýšľať nad tým, čo mi Boh hovorí. To, ako iní ľudia dokázali 
pochopiť dané pravdy, hovoria i príbehy, ktoré sú súčasťou každej témy. Na konci 
každej témy je konkrétna výzva, ktorú  sa oplatí brať vážne. Publikáciu pripravilo 
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave.         

Cena: 4,40 €

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

Preložený Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých. Je rozdelený na štyri 
časti – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Zaujímavé spracovanie vzniklo pod 
vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna.

Cena: 6,00 €
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MODLITEBNÍK PRE MLADÝCH

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

Cena: 3,30 €

YUOCAT – Čas na spoveď

Príručka je sprievodcom na ceste sviatostného zmierenia pre mladých. Prihovára 
sa rečou mladých a poukazuje na účinok sviatosti zmierenia. Z obsahu vyberáme: 
choď na spoveď, in & out – trochu nezvyčajné spovedné zrkadlo, sviatosť zmie
renia, tipy na modlitby k sv. spovedi, svätá spoveď alebo „spovedný rozhovor“?

Cena: 3,00 €

YOUCAT – Modlitby pre mladých

Kniha je súborom zozbieraných starých i nových modlitieb, modlitieb zo Sväté
ho písma, modlitieb veľkých učiteľov duchovného života z dávnej milosti i našich 
súčasníkov. Má dve časti: Prvá časť zachytáva dvojtýždňový cyklus ranných a ve
černých modlitieb. V druhej časti sú modlitby na najrozličnejšie témy a príležitosti. 
Sú námetom i na to, ako formulovať svoje vlastné modlitby.

Cena: 5,50 €

YOUCAT – Príprava na birmovku

Kniha je sprievodcom počas prípravy na birmovku. Sú v nej zaujímavé podnety na 
prežívanie viery. Nechýbajú zaujímavé príklady zo súčasného života a podnetné 
odkazy na dve dôležité knihy – Bibliu a Youcat. 

Cena: 5,00 €
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PEXESO – Katedrály Slovenska

Zobrazuje exteriér a interiér všetkých súčasných katedrálnych chrámov Rímsko
katolíckej cirkvi na Slovensku. Pod obrázkami je názov patróna katedrály, dátum 
liturgického slávenia a zaradenie katedrály do diecézy, eparchie alebo ordinariátu. 
Podfarbenie textov jednotlivých diecéz je zhodné s farbami na mapách zverejne
ných na www.kbs.sk/obsah/sekcia/cirkevne-provincie.

Cena: 0,35 €

PEXESO – Baziliky menšie a pútnické miesta Slovenska –  
Západná provincia

Zobrazuje exteriér, interiér, príp. i inú charakteristickú časť menších bazilík a pút
nických miest Slovenska Západnej provincie. Pod obrázkami je názov pútnických 
miest, titul, zaradenie do diecézy, eparchie alebo ordinariátu. Podfarbenie textov 
jednotlivých diecéz je zhodné s farbami na mapách zverejnených na www.kbs.sk/
obsah/sekcia/cirkevne-provincie.

Cena: 0,35 €

PEXESO – Baziliky menšie a pútnické miesta Slovenska –  
Východná provincia

Zobrazuje exteriér, interiér, príp. i inú charakteristickú časť menších bazilík a pút
nických miest Slovenska Západnej provincie. Pod obrázkami je názov pútnických 
miest, titul, zaradenie do diecézy, eparchie alebo ordinariátu. Podfarbenie textov 
jednotlivých diecéz je zhodné s farbami na mapách zverejnených na  www.kbs.sk/
obsah/sekcia/cirkevne-provincie.

Cena: 0,35 €

UČIŤ SA MILOVAŤ

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

Cena: 2,20 €



p
o

n
ú

ka
m

e
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Róbert Horka: DOMÁCE ROZPRÁVKY

Žehlička, sporák, zrkadlo, koberec, budík. Samé obyčajné veci z domácnosti. Tie 
však charakterizuje nie iba to, že sú obyčajnými domácimi predmetmi, ale stávajú sa 
z nich rozprávkové vecičky. Vďaka ním sa môžeme zamyslieť nad ľudskými vlastnos
ťami, ako sú dobrosrdečnosť, skromnosť, rozumnosť, nerozlučnosť, ale i namysle
nosť, urazenosť a pýcha. Rozprávky otvárajú oči nám všetkým. Krásne ilustrovaná 
kniha pozýva prejsť celým bytom a nájsť veci so záhadnými a poučnými príbehmi.

Cena: 4,50 €

Róbert Horka: SVÄTÝ MIKULÁŠ

Legendu o sv. Mikulášovi pútavo prerozprával autor. Text sa strieda s ilustráciami, 
v úvode je miesto na dopísanie venovania a v závere modlitba k sv. Mikulášovi.

Cena: 0,50 €
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