
OZVENYOZVENY
KATECHETICKÉ

OZVENY

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

INFORMÁTOR A METODICKÝ POMOCNÍK PRE UČITEĽOV 
NÁBOŽENSTVA A  KATECHÉTOV SPIŠSKEJ DIECÉZY2 / školský rok2016 / 2017

A Ω

Bože, ty si nekonečná láska...
Bože, ty si nekonečná múdrosť...

Bože, ty si nekonečná nádej...

Nekonečnú milosť nám daj, 
v pochybnostiach nás nenechaj, 

Ježiš, naroď sa v nás. 
Ježiš, prišiel náš čas.

Ježiš, obráť nás k sebe, 
Ježiš, veríme tebe, nekonečný Pán,
ktorý si svoj život na kríži za nás dal.

Text piesne: JKS č. 450 1.,2.a 7.sloha, 
zdroj obrázku: internet
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V  každej dobe ľudia vnímali, 
že sú skutočnosti, s ktorými 
si nevedia rady a nevedia ich 

zmeniť, napr. plynutie času. Ľudia 
nevnímali iba svoje okolie, ale vníma-
li aj seba a svoje starnutie. Plynutie 
času bolo pre nich niečím takým, čo 
sa nedalo zmeniť, spomaliť a už vô-
bec nie zastaviť.

V  starých pohanských nábožen-
stvách bol čas chápaný ako bož-
stvo, keďže ľudské sily boli prikrátke 
na manipuláciu s časom. Pohanské 
národy vnímali čas až priam mystic-
ky. Iba čas bol pre nich nekonečný, 
nikto iný. V mytológii sa objavil bô-
žik, ktorý mal meno Chronos. Pod-
ľa gréckych bájí bol Chronos tvorca 
všetkého. Plodil bohov aj ľudí, nebo 
a  zem. Ale vzápätí ich pohlcoval. 
Tak bolo až do narodenia Dia. Toho 
matka ukryla pred Chronosom a tak 
sa mohol zachrániť a vyrásť. Keď už 
mal dostatok síl, zvrhol Chronosa na 
zem a  bohovia na Olympe odvte-
dy nepodliehali času. Ale museli sa 
usídliť navždy na Olympe, pretože 
na zemi všetko aj naďalej času pod-
liehalo.

Biblia chápe čas iným spôsobom. 
Čas sa vo Svätom písme v žiadnom 
prípade nepovažuje za všemohúce-
ho boha. Jahve, Boh Izraela, je Pá-
nom večnosti a času. On dáva čas 
všetkému čo stvoril: ľuďom i celému 
svetu. Všetky časy sú v jeho rukách. 
On sám si berie čas, aby vykonal ob-
rovské dielo spásy v  dejinách. Nie-
lenže riadi čas, ale vstupuje do tohto 

sveta. Prináša vykúpenie a  dejiny 
ľudstva sa stávajú dejinami spásy.

Keď zomieral sv. Martin, zhro-
maždil okolo seba bratov a oznámil 
im, že sa blíži jeho koniec, chcel sa 
s nimi rozlúčiť. Vtedy začali nariekať 
a prosiť: „Prečo nás, otče, opúšťaš? 
A komu nás opustených, zanecháš? 
Na tvoje stádo sa vrhnú draví vlci. 
Kto nás uchráni pred ich zubami, 
keď udrú pastiera? Vieme, že túžiš 
po Kristovi, ale odmenu máš zabez-
pečenú a oddialením sa nezmenší. 
Radšej sa zľutuj nad nami, ktorých 
opúšťaš.“ Tento plač ho dojal. Ob-
rátil sa k Pánovi a na ich plač po-
vedal iba toto: „Pane, ak som ešte 
potrebný tvojmu ľudu, neodmietam 
pracovať. Nech sa stane tvoja vôľa.“ 
Sv. Martin nenástojil, aby mu bol pri-
daný čas na tejto zemi. Bol ochotný 
prijať, čo je Božia vôľa. Ak je potreb-
ný, neodmieta pracovať, no prijímal 
aj koniec pozemského putovania.

V polovici novembra sme v evan-
jeliu počuli slová Pána Ježiša o zvere-
ných mínach. Na tieto Ježišove slová 
môžeme pozerať aj z tohto uhla po-
hľadu: Čas ako zverená mína, ktorú 
nám dáva Pán Boh. Niekto dostáva 
päťnásobok času, iný trojnásobok, 
iný jednonásobok. Všetkým nám 
Boh dáva dostatok času na plnenie 
jeho vôle na zveľadenie míny. Naša 
úloha spočíva v úsilí pripraviť z Bo-
žieho daru času ešte krajší dar pre 
neho. Zveľadiť a správne využiť čas. 
Tým sa zapojíme do diela budova-
nia Božieho kráľovstva a  zaradíme 

medzi tých, ktorí prispievajú k zjed-
noteniu všetkého v  Kristovi Kráľovi 
tohto sveta i  vesmíru, kráľovi času, 
dejín a  večnosti. Na začiatku Roku 
sv. Martina, prosíme patróna našej 
diecézy, aby bol našim orodovníkom 
a  pomocníkom pre správne využí-
vanie Božieho daru, ktorým je čas. 
Nech je to čas požehnaný a zúroče-
ný v prospech vlastnej spásy a rov-
nako i spásy druhých.

Nové číslo Katechetických ozvien 
je adventno-vianočné a  reagujeme 
na začínajúci Jubilejný rok sv. Marti-
na, ktorý začal 11. novembra a bude 
prebiehať do 11. novembra 2017. 
Diecézny biskup Mons. Štefan Seč-
ka v pastierskom liste vyjadril svoju 
predstavu, čo má tento rok priniesť: 
oboznámenie so životom sv. Marti-
na, získavanie odpustkov, prijíma-
nie sviatostí v prvopiatkovom týždni 
a adorácie na prvý štvrtok mesiaca, 
konanie skutkov duchovného a  te-
lesného milosrdenstva, vytváranie 
farských charít. Pastiersky list nám 
dáva impulzy pre našu prácu v ško-
lách a vo farnosti. V duchu prežíva-
nia Jubilejného roka sa bude niesť aj 
činnosť DKÚ. Na webovej stránke je 
vytvorená sekcia k Roku sv. Martina 
a priebežne tam budeme umiestňo-
vať materiály vhodné pre vyučovanie 
a na katechézu. 

Veľa Božích milostí v  nastávajú-
com Roku sv. Martina vyprosených 
patrónom našej diecézy.

Viktor Pardeľ
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Biblická olympiáda – ukončenie prihlasovania 30. 11. 2016
Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukončenia prihlasovania na Biblickú olympiádu. Prihlášky zaslané po 30. novembri 
2016 nebudeme môcť akceptovať.

Biblická olympiáda – triedne a dekanátne kolá 
V týchto týždňoch sa na školách začínajú realizovať triedne a neskôr i školské kolá Biblickej olympiády. K obsahu kníh 
tohtoročnej olympiády sa uskutočnil seminár 16. novembra 2016 v Ružomberku. Materiály zo seminára nájdete na 
našej webovej stránke.

Biblické okienko 
Opäť dávame do pozornosti Biblické okienko na webovej stránke DKÚ. Je to pomôcka na prípravu úloh triedneho 
a školského kola Biblickej olympiády. Budeme v ňom zverejňovať rôzne typy úloh spracované podľa jednotlivých kníh 
tohtoročnej olympiády. Veríme, že sa podelíte o svoje skúsenosti a námety a poskytnete vyskúšané a overené mate-
riály, ktoré uľahčia prípravu pracovných úloh pre  žiakov zapojených do súťaže. Tešíme sa na spoluprácu a zasielanie 
konkrétnych úloh.  

Seminár – biblické knihy k Biblickej olympiáde 2016/2017
Dňa 16. 11. 2016 sa v Ružomberku uskutočnil seminár „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval 
DKÚ Spišskej diecézy. Tematicky obsah bol zameraný na vybrané kapitoly Knihy Genezis, Knihu Sudcov, vybrané ka-
pitoly Knihy proroka Daniela a List Efezanom. Záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lektor prof. doc. ThDr. 
SSLic. František Trstenský, PhD. sú k dispozícii na webovej stránke DKÚ.

Metodické dni v októbri 2016
V októbri sa na piatich miestach Spišskej diecézy uskutočnili metodické dni. Po duchovno-formačnej prednáške odzne-
li metodické príspevky, obsah ktorých bol zameraný na nevyhnutnosť odovzdávania posolstva – kerygmy na hodine 
náboženstva.Zároveň boli predstavené didaktické pomôcky a vhodné knižné publikácie, ktoré si učitelia mohli zakúpiť 
priamo na podujatí. Ďakujeme všetkým za vytvorenie spoločenstva učiteľov náboženstva na jednotlivých miestach ko-
nania  metodického dňa. Prezentácie a fotografie z metodických dní sú k dispozícii na adrese: 
http://nova.dkuspis.sk/clanky/771-Prezentacie-a-fotografie-z-metodickych-dni-2016-2017/2-Skolske-vyucova-
nie-nabozenstva/3-Vzdelavanie/5-Metodicke-dni

Seminár o pastorácii miništrantov
DKÚ v spolupráci s Kňazským seminárom biskupa Jána Vojtaššáka a saleziánom Jozefom Luscoňom pripravili pre 
kňazov, animátorov miništrantských skupín a miništrantov seminár o pastorácii miništrantov. Vzdelávanie sa uskutočni-
lo 19. 11. 2016 v Spišskej Kapitule. Prezentácie a videozáznamy z prednášok sú k dispozícií na webovej stránke DKÚ.
 

info

http://nova.dkuspis.sk/clanky/771-Prezentacie-a-fotografie-z-metodickych-dni-2016-2017/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/3-Vzdelavanie/5-Metodicke-dni
http://nova.dkuspis.sk/clanky/771-Prezentacie-a-fotografie-z-metodickych-dni-2016-2017/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/3-Vzdelavanie/5-Metodicke-dni
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Adventné duchovné obnovy
V  jednotlivých regiónoch diecézy sa v nastávajúcom Adventnom období uskutočnia duchovné obnovy pre učiteľov 
náboženstva. Bližšie informácie budú zverejňované na webovej stránke DKÚ. 

Recitačná súťaž Milosrdní ako Otec – vyhodnotenie oblastných kôl 
V závere Roku milosrdenstva prebiehal 3. ročník diecéznej recitačnej súťaže, v tomto roku pod názvom Milosrdní ako 
Otec. Výber recitovaných textov bol zameraný na tému odpustenia a milosrdenstva v tvorbe slovenských, prípadne 
i exilových autorov poézie a prózy 20. storočia. Do súťaže bolo prihlásených 62 recitátorov. V termínoch 24. a 26. 10. 
2016 sa uskutočnili oblastné kolá. Uvádzame prehľad umiestnení v oblastných kolách. Víťazi umiestnení na prvých 
miestach vo všetkých kategóriách postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutoční 22. 11. 2016 v Spišskej Kapitule. 
Všetkým srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za účasť.  

I. KATEGÓRIA, POÉZIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY (OBLASŤ SPIŠ)

1. Katarína Vosovičová, ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok, Ľudo Ondrejov: Kvetná nedeľa
2. Karolína Kopaničáková, ZŠ Francisciho, Levoča, Rudolf Dilong: Milosrdenstvo nás zdvihne 
3. Katarína Pacáková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves, Maša Haľamová: Balada o klamných ružiach
Cena poroty: Sára Mária Hollarová, ZŠ Ing. Kožucha, Sp. Nová Ves, Maruša Jusková: Hovory duše
Cena poroty: Samuel Meľuch, ZŠ Školská, Sp. Podhradie, Rudolf Dilong: Schovávanky

I. KATEGÓRIA, PRÓZA (OBLASŤ SPIŠ)

1. Jakub Lesný, ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok, Janko Silan: Dom opustenosti (úryvok)
2. Šimon Širilla, ZŠ Ing. Kožucha Sp. Nová Ves, Rudolf Dilong: Vo výškach života
3. Katarína Brejčáková, ZŠ Z. Nejedlého Sp. Nová Ves, Autor neznámy: Videl som čo je vzkriesenie

II. KATEGÓRIA, POÉZIA STREDNÉ ŠKOLY (OBLASŤ SPIŠ)

1. Viktória Staňová, Gymnázium Školská, Sp. Nová Ves,  Rudolf Dilong: Predavač kvetov
2. Michael Blaško, Cirk. gymnázium Štefana Mišíka Sp. Nová Ves, Rudolf Dilong: Milosrdenstvo nás zdvihne
3. Kristína Gregoríková, Technická akadémia, Sp. Nová Ves, Pavol Ušák Oliva: Madone

II. KATEGÓRIA, PRÓZA (OBLASŤ SPIŠ)

1. Katarína Valasová, Cirk. gymnázium Štefana Mišíka Sp. Nová Ves, Božena Slančíková-Timrava: Skon Paľa 
Ročku (úryvok)

I. KATEGÓRIA, POÉZIA ZÁKLADNÉ ŠKOLY (OBLASŤ ORAVA)

1. Terézia Dibdiaková, ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné, Milan Rúfus : Pecko Sprostáčik
2. Erik Kuráň, ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená, Paul Claudel, preklad Karol Strmeň : Krížová cesta
3. Juliana Fejová, ZŠ s MŠ Lokca, Rudolf Dilong : Ružový chlapec
Cena poroty: Dana Smutniaková, ZŠ Andreja Hlinku, Černová, Rudolf Dilong : Kajúcnica

in
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I. KATEGÓRIA, PRÓZA (OBLASŤ ORAVA)

1. Alžbeta Iglárová, ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné, J. Hrušovský : Pompílova Madona
2. Nina Jatyelová, ZŠ s MŠ Rabča, Pavol Janáč : Magna charta milosrdenstva
3. Lucia Fulová, ZŠ Andreja Hlinku, Černová, Alžbeta Vítková : Návraty

II. KATEGÓRIA, POÉZIA STREDNÉ ŠKOLY (OBLASŤ ORAVA)

1. Terézia Vorčáková, Stredná odborná škola Námestovo, Martin Rázus : Matka

Zhromažďovanie štatistických údajov  

Prosíme všetkých učiteľov náboženstva, aby za jednotlivé školy zosumarizovali údaje o vyučovaní náboženstva za kaž-
dú školu na samostatnom tlačive a odovzdali ich na príslušnom farskom úrade. V prípade, že na jednej škole vyučujú 
viacerí učitelia, urobia jeden sumár za príslušnú školu. Uvedené údaje je potrebné odovzdať farskému úradu do 15. 
januára 2017. 
Farské úrady zašlú sumár za celú farnosť na jednom tlačive na DKÚ. Tlačivo nájdete na: http://nova.dkuspis.sk/2-Skol-
skevyucovanie-nabozenstva/5-Tlaciva-na-stiahnutie/2-Knazi

info

http://nova.dkuspis.sk/2-Skolskevyucovanie-nabozenstva/5-Tlaciva-na-stiahnutie/2-Knazi
http://nova.dkuspis.sk/2-Skolskevyucovanie-nabozenstva/5-Tlaciva-na-stiahnutie/2-Knazi
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FORMOVANIE BOŽIEHO OBRAZU U DIEŤAŤA
(druhá časť)

Podobne ako pri predstavení Boha Otca, aj v  ka-
techéze venovanej predstaveniu Ježiša Krista je 
dôležité klásť dôraz na vytváranie osobného vzťa-

hu k tejto božskej osobe. Schopnosť predstavenia Ježi-
šovho života by mal byť primeraný schopnostiam dieťaťa. 
To znamená, že jednotlivé udalosti z jeho života by mali 
byť predstavené pravdivo a primerane. Na prvom mieste 
predstavujeme Ježiša v jeho vzťahu k Otcovi ako Božie-
ho Syna. Všetky ostatné udalosti Ježišovho života sú ná-
sledne vyjadrením jeho vzťahu lásky k Otcovi a k ľuďom. 

Katechéza zameraná na predstavenie Ježiša deťom 
sa na prvý pohľad zdá veľmi jednoduchá. Deťom mô-
žeme predstaviť obrazy znázorňujúce Ježišov pozemský 
život a asi v každej kresťanskej rodine nájdeme kríž, ktorý 
je symbolom Ježišovej vrcholnej lásky k  Otcovi a  k  ľu-
ďom. Hrozí tu však nebezpečenstvo vnímať Krista iba 
v  jeho ľudskej prirodzenosti. Takto by deti mohli vnímať 
Ježiša Krista ako obyčajného človeka – kamaráta, od 
ktorého môžu prijať to, čo sa im páči, ale aj odmietnuť 
to, o čo nemajú záujem. Na dané nebezpečenstvo upo-
zorňuje aj Všeobecné direktórium pre katechizáciu: „Je 
potrebné vyváženejšie predstavovať celú pravdu o Kris-
tovom tajomstve. Niekedy sa zdôrazňuje človečenstvo 
bez výslovného poukázania na jeho božstvo...“ (VDK 30).

Preto je v katechéze o Kristovi dôležité začať pouká-
zaním na jeho božstvo. Ježiš nie je len pravý človek, ale 
predovšetkým pravý Boh a Pán (porov. Jn 20, 28). Ces-
tou katechézy sa stáva Ježišov vzťah s Otcom. Opierajúc 
sa o Sväté písmo poukážeme na lásku, ktorú má Otec 
k svojmu Synovi a tiež na lásku, ktorú má Syn k svojmu 
Otcovi (porov. Jn 3, 35; 4, 34). Boh Otec posiela svojho 
Syna na svet, aby nám ukázal cestu k nemu, aby zjavil 
jeho lásku a ukázal, ako máme žiť ako Božie deti. V ďal-
šej časti katechéz sa môžeme zamerať na predstavenie 
Ježišovho verejného života. 

Veľmi vhodným textom na predstavenie Ježišovho 
božstva deťom je udalosť Premenenia, ktorú nám podá-
vajú synoptici. Deti sú spolu s učeníkmi pozvané hľadieť 
na Ježišovu velebu, jeho žiariacu tvár a odev, klaňať sa 
mu ako Božiemu Synovi a prijať Otcovo vyznanie: „Toto 

je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; počúvajte 
ho! (Mt 17,5).

Prijatie Ježiša ako Božieho Syna sa stáva modelom 
pre ostatné udalosti v jeho živote, pri ktorých by sme mali 
mať túto základnú pravdu vždy na pamäti. 

Vianočné udalosti, ako ich predstavujú evanjelisti, 
predstavujú identitu malého dieťaťa. Malý Ježiš nie je 
obyčajné dieťa, ale je to Boží Syn. Nemali by sme pre-
to skĺznuť do sentimentálnej roviny. Nesmieme zabúdať, 
že to, čo pomáha dieťaťu napredovať, nie je identifiká-
cia s niekým malým, ako je ono samé, ale identifikácia 
s dospelým. K vzbudeniu úcty k Ježišovi poukážeme na 
to, ako na jeho slávu spievajú anjeli, prichádzajú sa mu 
pokloniť pastieri a mudrci z východu. (porov. Lk 2, 15-20; 
Mt 2, 1-12).  Oni nám ukazujú, ako máme aj my prichá-
dzať k  jasliam, aby sme sa poklonili Pánu Ježišovi, aby 
sme prijali jeho lásku, aby sme mu ponúkli svoje srdce 
a aby sme sa k nemu modlili.

Slávenie Veľkej noci je spojené so zvestovaním Ježi-
šovej smrti a zmŕtvychvstania. Tu sa pri mladších žiakoch 
zo strany katechétov vyžaduje určitá opatrnosť. Dieťa 
je v tomto období zvlášť citlivé a veľmi realisticky vníma 
to čo sa mu predstavuje. Mali by sme byť preto opatrní 
zvlášť pri opise Ježišovho utrpenia. Ježišovu smrť pred-
stavujeme tak, ako nám ju opisujú evanjelisti bez toho, 
aby sme zachádzali do prílišných detailov. Dieťa tak môže 
prežiť vo svojom vnútri, to čo sa dialo s Ježišom bez vy-
volania hrôzy. Deťom by sme nemali predstaviť Ježišovu 
smrť ako príčinu ich neposlušnosti: „Vidíš, Pán Ježiš mu-
sel zomrieť preto, že si neposlušný“. To by mohlo viesť 
k vnútornému sebaobvineniu dieťaťa a strachu. 

Pri predstavovaní veľkonočného tajomstva kladieme 
hlavný dôraz na Ježišovo zmŕtvychvstanie. Je to posol-
stvo života, radosti a  lásky, ktorá je silnejšia ako smrť. 
Ježiš, ktorý víťazí nad smrťou a odchádza k svojmu Ot-
covi, dáva dieťaťu odpoveď na otázku týkajúcej sa smrti, 
s ktorou sa už mohlo stretnúť vo svojej blízkosti. Najvhod-
nejšou cestou k predstaveniu tejto udalosti je Sväté pís-
mo. Žiaci pozorujú, ako učeníci spolu so ženami hľadajú 
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odborný poradca

Ježiša, ako sa s ním stretávajú a ako odchádza k svojmu 
Otcovi. Tieto stretnutia sú naplnené radosťou, ktorú môžu 
s jednotlivými postavami prežívať aj žiaci. Príbehy o „veľ-
konočnom vajíčku alebo zajacovi“ nie sú vhodné, nakoľko 
môžu deti v ich realistickom myslení zavádzať. 

Najväčší priestor pre katechézu ponúka Ježišovo ve-
rejné pôsobenie. V nej je dôležité klásť dôraz na Ježišovu 
lásku k svojmu Otcovi a k ľuďom. Vo vzťahu k Nebeskému 
Otcovi je vhodné predstaviť deťom predovšetkým chvíle, 
ktoré strávil v rozhovore so svojim Otcom v modlitbe. Vo 
vzťahu k ľuďom poukazujeme na konkrétne prejavy Ježi-
šovej lásky (povolávanie učeníkov, uzdravovanie chorých, 
prijímanie detí, atď.). Aj tu je potrebné upozorniť na opatr-
nosť potrebnú pri predstavení Ježišových zázrakov. Žiak, 
ktorému je blízky svet rozprávok a čarov, si môže Ježiša 
zamieňať s kúzelníkom alebo supermanom, ktorých po-

zná z rozprávkových príbehov. Je preto dôležité poukázať 
na konkrétny charakter Ježišových zázrakov a ich význam 
pre človeka. V  nich sa prejavuje Božská moc, ale ešte 
viac jeho láska k človeku.

Cieľom katechézy je vzbudiť v srdci žiaka lásku k Je-
žišovi, ktorý nás miluje a túžbu stále viac sa mu podobať 
a  konať ako on. Správať sa tak ako Pán Ježiš je záro-
veň základom pre celkovú morálnu formáciu dieťaťa. 
Prostredníctvom katechézy venovanej Ježišovi Kristovi 
si žiak môže postupne osvojiť vzťah dôvery, lásky a úcty 
k Ježišovi ako Božiemu Synovi, ale zároveň v ňom obja-
vuje vzor, ktorému sa chce podobať a prostredníctvom 
ktorého môže formovať svoj život. V ďalšej časti sa bu-
deme venovať formovaniu Božieho obrazu dieťaťa k tretej 
Božskej osobe – Duchu Svätému.

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:

Ján Jenčo, Princípy katechézy detí predškolského veku, Košice, 2008.                                                 
Všeobecné direktórium pre katechizáciu, Trnava, 1999
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Definovať existenciálne kompetencie znamená predo-
všetkým charakterizovať kresťana a jeho kresťanské po-
vedomie. Pedagogickou terminológiou možno povedať, 
že existenciálne kompetencie majú viesť k „zručnosti“ 
objaviť v živote to, čo nás presahuje, čo je večné, prijať 
svoje miesto tu a teraz, milovať Boha, jemu slúžiť a kráčať 
cestou života k večnosti. Základnými prameňmi sprevá-
dzania na tejto ceste sú Sväté písmo, Posvätná tradícia 
a Katechizmus katolíckej cirkvi (KKC). Obsah štyroch 
časti KKC nám poukazuje, aký má byť profil kresťana. 
K  tomu smeruje i  náš pedagogický a  katechetický po-
stup počas spoločnej činnosti na hodinách náboženstva 
a náboženskej výchovy. Každá skupina žiakov v triede je 
ponukou priestoru a času, aby učiteľ – katechéta vytvoril  
podmienky pre osvojenie si existenciálnych kompetencií 
odovzdávaním pokladu viery, ocenením jeho hodnoty 
a  odporúčaním nasledovať Krista, ktorého obrazom je 
každý z nich i on sám. Rozvoj osobnosti kresťana stavia 

EXISTENCIÁLNE KOMPETENCIE 
VO VYUČOVANÍ NÁBOŽENSTVA

Po predstavení komunikačných kompetencií a  ich prínosu vo vyučovaní náboženstva, 
ktoré sme uviedli v minulom čísle Katechetických ozvien sa dnes zameriame na prínos 
existenciálnych kompetencií vo vyučovaní náboženstva v živote kresťana.  Ako katechéti 
a pedagógovia si uvedomujeme, že akýkoľvek druh kompetencií získavame reflexiou a se-
bareflexiou. Pri ich osvojovaní má veľmi dôležité miesto proces ich osvojovania. Aký je pro-
ces osvojovania pri existenciálnych kompetenciách? Na čo je potrebné klásť dôraz? Ako 
máme zadefinovať existenciálne kompetencie? Vynára sa nám mnoho otázok, na ktoré sa 
pokúsime odpovedať. 

na kresťanských princípoch vykúpeného človeka, ktoré-
ho cieľom je večný život. 

Z pohľadu prípravy hodiny si učiteľ a zároveň kateché-
ta cielene vkladá do hodín tie katechetické prvky, ktorými 
existenciálne kompetencie posilňuje.

Z pohľadu realizácie vyučovacích hodín si učiteľ a ka-
techéta uvedomuje, že životné situácie v škole sú kom-
plementom poznania i konania, túžby po dobre i života 
v nádeji, hľadania i  nachádzania vlastného zmyslu života, 

Pokúsime sa začleniť jednotlivé formulácie existenciál-
nych kompetencií, ktoré sú súčasťou kurikula predmetu 
náboženstvo a náboženská výchova do štyroch kategórii 
a poukážeme na využívanie tých katechetických prvkov, 
ktorými možno existenciálne kompetencie dosahovať. 

Časti KKC Katechetické prvky

VERÍM

Žiak:
 � objavuje kresťanský pohľad na zmysel života človeka a jeho dôstojnosť,
 � uvedomuje si svoju jedinečnosť a osvojí si kresťanský pohľad na hodnotu človeka, 
 � objavuje existenciu nemennej pravdy,
 � rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky a pripra-
vuje sa nestále ich rozvíjať, 

 � objavuje opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľud-
stva,

 � disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia,
 � oceňuje skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín Cirkvi.

biblické
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d
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Časti KKC Katechetické prvky

DESATORO

Žiak:
 � správne posudzuje svoje konanie podľa Desatora,
 � dokáže sa konfrontovať s vlastnou vinou – rozvíja vlastné svedomie,
 � je schopný jednoducho obhájiť svoj názor,
 � je pripravený niesť zodpovednosť,
 � oceňuje prínos kresťanských hodnôt v ľudskej kultúre, 
 � vytvára si rebríček hodnôt, hľadá víziu pre svoju budúcnosť,
 � objavuje a osvojuje si životný štýl na základe kresťanských princípov, 
 � objavuje hranice človeka,
 � rozvíja kritické myslenie.

biblické, existenciálne

SVIATOSTI

Žiak:
 � rozhoduje o svojich hodnotách a cieľoch,
 � oceňuje hodnotu jednotlivých sviatostí pre svoj život,
 � oceňuje duchovné dedičstvo Katolíckej Cirkvi,
 � je otvorený pre kresťanské hodnoty a slávenia v Cirkvi,
 � prostredníctvom prijímania sviatosti je otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo 
svojom živote.

liturgické,
mystagogické

MODLITBA

Žiak:
 � objavuje duchovný rozmer človeka,
 � rozumie základným druhom kresťanskej modlitby,
 � aplikuje vo svojom živote modlitbu a jednotlivé prvky kresťanskej spirituality.

biblické,
liturgické

Spracovala: Klára Soľanová

odborný poradca
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ADVENT – ČAS OČAKÁVNIA
upravené pre mladších i starších žiakov

ČÍTANIE OBRAZU:
K tomu, aby sme pochopili, čo znamená žiť v očakávaní, nám môže poslúžiť dielo autora Waltera 
Habdanka V  očakávaní. Na prvý pohľad zbadáme, že na obraze je dominantnou modrá farba – 
symbol viery. Ľud verí, že príde ten, koho očakáva. Jedna postava pozerá do diaľky cez objektív 
ďalekohľadu. Čo vidí? Čo hovorí ostatným, ktorí ďalekohľad nemajú? Pozerá, či predsa v diaľke 
nezbadá dlho očakávaného... a ľudia okolo sú sú-
stredení na túto udalosť. Dokonca všetci stoja na 
vyvýšenom mieste. Všetky starosti tohto sveta sú 
akoby nižšie.  

1. Teologické aspekty

Advent znamená doslova “Príchod”. Adventný čas (4 
týždne pred Vianocami) je doba príprav a čakania na prí-
chod Pána. Jeho príchod možno chápať tromi spôsobmi:

 � Vzhľadom na minulosť – ako Izrael čakal na Mesi-
áša. Boh posiela kráľa a Mesiáša, ktorý prináša pokoj 
a spravodlivosť. Jeho príchod predpovedali  proroci. 
Z  nich najznámejší bol prorok Izaiáš. Mesiáš prišiel 
ako syn Najvyššieho. Ježiš je Kristus, je Mesiáš, Zá-
chranca, Pán. 

 � Vzhľadom na prítomnosť – Ježiš k nám prichádza 
stále, chce byť v nás, túži po tom, aby sme otvorili 
svoje srdcia a prijali ho. Ježiš je medzi nami.

 � Vzhľadom na budúcnosť – Kristus príde v sláve na 
konci vekov.

2. Symbolika a tradície

 � Adventný veniec – okrúhly, bez začiatku a konca, 
symbolizuje zmluvu medzi Bohom a ľuďmi. 

 � Vždy zelené vetvičky – výraz života a nádeje.

 � Sviece a svetlo – znamenie nádeje v čase, keď sl-
nečné svetlo je stále slabšie a  dni sú stále kratšie. 
Uvedomujeme si, že Ježiš – Svetlo sveta, prichádza 
k nám. 
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ako aktivizovať

 � Jasle – vo Svätom písme Lk 2,7 sa píše, že Panna 
Mária zavinula malého Ježiša do plie nok a uložila do 
jasieľ. Podľa tradície to bol predovšetkým sv. Fran-
tišek, ktorý poukázal na dôležitosť jaslí. Uctievanie 
Jezuliatka v jasliach dostáva nový význam a ponúka 
impulzy. Zvyk položiť jasličky pod vianočný stromček 
sa postupne dostával do rodín a táto tradícia prechá-
dza z pokolenia na pokolenie.

 � Hviezda – ňou sa možno orientovať v tme, je pre nás 
svetlom na ceste. Poukazuje na skrytú realitu Boha. 
Hviezdy zdobia okná, hviezdne reťaze zdobia vianoč-
ný stromček.

 � Nosenie obrazu Ježišovej Matky alebo deviatnik 
Hľadanie prístrešku pre Svätú rodinu – každý deň sa 
posúva z domu do domu alebo z bytu do bytu. Ro-
dina sa zhromažďuje okolo obrazu a modli sa. Mária 
chce – rovnako ako jej Syn – priniesť do domov pokoj.

3. Kritické poznámky

Komerčný pohľad na Vianoce nám často zastiera to, čo 
je potrebné zažiť – čas očakávania. Nedajme sa ovplyvniť 
natoľko, aby sme zabudli prežívať duchovný rozmer Ad-
ventu ako času očakávania a modlitby. Dajme si záležať i 
na tom, aby besiedky a programy v škole v čase slávenia 
sv. Mikuláša neboli spleťou už aj vianočných udalostí. 

4. Možnosti implementácie

 � urobiť adventný kalendár zo šupiek orechov, v  kto-
rom je na malom papieri napísané, čo môže dieťa 
v konkrétny deň urobiť, ako pomôcť a poslúžiť, 

 � adventný veniec olemovať a ozdobiť,
 � adventné piesne ráno – roráty – Svetlo viery rozsvieť 
sa..., Príde náš Pán, cestu mu pripravme...,

 � adventná cesta – cesta Márie a Jozefa do Betlehema,
 � slávenie svätcov adventu: sv. Barbora, sv. Mikuláš, 
sv. Lucia, Adam a Eva,

 � svetlo pridávať pomocou časových sviečok,
 � meditácia o svetle, o očakávaní,
 � chystať vianočné darčeky,
 � čítanie vianočných rozprávok,
 � príprava scénok na vianočný príbeh z Lk evanjelia.

5. Rozprávkové knihy

Pavol Prikryl: S lampášikom do rozprávky
Terézia Petercová: Ako anjelik Zlatúšik splnil svoje poslanie  

Spracovala: Klára Soľanová
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ANKETA NA ADVENT (pre starších žiakov)

Pre žiakov pripravíme pracovný list s anketovými otázkami. Môžu pracovať samostatne alebo v skupinách, na ho-
dinách náboženstva alebo v rámci adventnej prípravy doma. Otázky môžeme rozdeliť na menšie celky, napr. po šesť. 
Ak aktivitu použijeme pre starších žiakov na prácu doma, najprv ich zorientujeme v činnosti napr. tak, že v skupinách 
v triede si môžu medzi sebou odpovedať na zadané otázky. Vedieme ich i k tomu, aby si odpovede zapisovali a pre-
hodnocovali. 

Cieľom ankety je učiť sa klásť otázky blízkym doma, kamarátom, náhodným ľuďom; zamýšľať sa nad hodnotami, 
ktoré prevládajú u ľudí; reagovať na odpovede. Na najbližšej hodine žiaci referujú a prehodnocujú odpovede, ktoré ich 
zaujali a znova dostanú ďalšiu skupinu otázok. V posledný týždeň pred Vianocami učiteľ poukáže i na to, ako na dané 
otázky odpovedala sv. Matka Tereza.

Anketová otázka Odpoveď

1 Najkrajší deň?

2 Najväčšia prekážka?

3 Najľahšia vec?

4 Najväčšia chyba?

5 Koreň všetkého zla?

6 Najlepšie rozptýlenie?

Anketová otázka Odpoveď

7 Najväčší neúspech?

8 Najlepší odborníci?

9 Najzákladnejšia potreba?

10 Najhlbšia radosť?

11 Najväčšie tajomstvo?

12 Najhoršia vlastnosť?
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Anketová otázka Odpoveď

13 Najnebezpečnejší človek?

14 Najhorší pocit?

15 Najkrajší dar?

16 Najdôležitejšia inštitúcia?

17 Najlepšia cesta?

18 Najpríjemnejší zážitok?

Anketová otázka Odpoveď

19 Najvľúdnejšie prijatie?

20 Najlepší liek?

21 Najväčšie uspokojenie?

22 Najspoľahlivejší zdroj sily?

23 Najpotrebnejší ľudia?

24 Najkrajšia vec na svete?

ako aktivizovať

Odpovede sv. Matky Terezy

1. Najkrajší deň? Dnes.
2. Najväčšia prekážka? Strach.
3. Najľahšia vec? Mýliť sa.
4. Najväčšia chyba? Vzdať sa.
5. Koreň všetkého zla? Sebectvo.
6. Najlepšie rozptýlenie? Práca.
7. Najväčší neúspech? Strata odvahy.
8. Najlepší odborníci? Deti.
9. Najzákladnejšia potreba? Komunikácia.

10. Najhlbšia radosť? Byť užitoční druhým.
11. Najväčšie tajomstvo? Smrť.

12. Najhoršia vlastnosť? Zlá nálada.
13. Najnebezpečnejší človek? Klamár.
14. Najhorší pocit? Hnev.
15. Najkrajší dar? Odpustenie.
16. Najdôležitejšia inštitúcia? Rodina.
17. Najlepšia cesta? Tá, ktorá je správna.
18. Najpríjemnejší zážitok? Vnútorný pokoj.
19. Najvľúdnejšie prijatie? S úsmevom.
20. Najlepší liek? Optimizmus.
21. Najväčšie uspokojenie? Splnená povinnosť.
22. Najspoľahlivejší zdroj sily? Viera.
23. Najpotrebnejší ľudia? Kňazi.
24. Najkrajšia vec na svete? Láska.

Spracovala: Klára Soľanová
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RADOSTNÁ SPRÁVA

Keď sa mal narodiť, putoval  s  do , aby sa tam necha-

li , pretože v tej dobe vyšlo nariadenie o sčítaní všetkých . Tam sa 

 narodilo . Zavinula ho do  a položila do , pretože v  

nebolo miesto. Blízko  nocovali  so svojimi . Zrazu ich ožiarilo 

svetlo a ukázal sa im . Povedal: „Nebojte sa, dnes sa vám narodil Spasi-

teľ – Kristus Pán. A to vám bude znamením, že nájdete  zavinuté do  

a uložené v .  si povedali: Poďme do  a uvidíme, čo sa tam 

stalo. Ponáhľali sa a našli ,  a  uložené v . Všetkým  po-

tom hovorili o  , i o tom, čo im o ňom povedal .

Pomôcka:

Ježiš Jozef Mária dieťa Betlehem ľudia

anjel pastieri ovce zapísať jasle plienky hostinec
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ako aktivizovať  

ADVENTNÁ REŤAZ pre mladších žiakov
Adventná doba nás vyzýva k bdelosti. Je časom, kedy máme „pripravovať cestu Pánovi, vyrovnávať 
mu chodníky“ (Mk 1,3). Advent je aktívnou prípravou na príchod Ježiša Krista – na Vianoce i na konci 
vekov. V rodinách prebieha skôr príprava na Vianoce. Za týmto účelom ponúkame námet, kedy deti 
a ich rodičia vytvárajú reťaz z papierových srdiečok. Srdce symbolizuje lásku, ktorú má k nám Boh, 
keď poslal na zem svojho Syna, ktorého narodenie slávime na Vianoce. Srdce znamená i našu lásku, 
ktorú prejavujeme dobrými skutkami, pôstom a modlitbou.  

Na výrobu reťaze potrebujeme: 

farebné kartičky formátu A6 (A4 
poskladáme na 4 časti), ceruzu 
a  nožnice. Najprv si pripravíme 
šablónu, ktorá je na obrázku. Vy-
strihneme ju z tvrdšieho papiera. 
Farebnú kartičku zložíme na šty-
ri časti a obkreslíme na ňu ce-
ruzkou tvar šablóny. Je dôležité, 
aby sme  ju správne položili (pre-
hnutá časť papiera má byť po-
kračovaním druhej časti srdca a spojovým miestom pre 
vytváranie reťaze). Potom obrys vystrihneme. Po rozlože-
ní vznikne dvojité srdiečko, ktoré bude článkom budúcej 
reťaze. Reťaz sa vytvára veľmi jednoducho: jednotlivé 
srdiečka do seba zapojíme, nepotrebujeme k  tomu ani 
lepidlo, ani sponky. Pozor – srdiečka sa do seba prep-
lietajú iba jedným koncom, t. zn. nemožno pridať nové 
srdiečka uprostred reťaze alebo na začiatok, ani odobrať. 
Má to aj svoj symbolický význam, ktorý môžeme podľa 
veku žiakov vysvetliť.

Spôsob použitia:

Vo farnosti a na hodine náboženstva: 
Každé dieťa dostane srdiečko 
napr. za účasť na sv. omši ale-
bo za splnenú úlohu. Deti do 
vnútornej strany srdiečka vpíšu, 
čo sa im podarilo a  môžu tam 
dopísať i  meno. Zbierajú ich 
počas celého Adventu, alebo 
môžu hneď zo svojich srdiečok 
vytvárať  reťaz. Srdiečka môžu 
byť z rôznych farieb, alebo mož-
no použiť iba štyri farby podľa 

štyroch adventných týždňov. Pokiaľ si budú srdiečka 
pred vytvorením reťaze zbierať, môže sa v  poslednom 
týždni  niektoré podpísané srdiečko vylosovať a snaživé 
dieťa odmeniť buď v  rámci adventných sv. omší alebo 
na hodine náboženstva. Reťaz sŕdc môže v kostole ale-
bo v triede zdobiť vianočný stromček.  Upozornenie: Ak 
chceme dlhú hotovú reťaz prenášať na iné miesto, môže 
dôjsť k zauzleniu, preto je lepšie srdiečka v „stopke“ zošiť 
malou zošívačkou.

V rodine: 
Pred začiatkom Adven-
tu sa rodina dohodne, 
ako budú vytvárať re-
ťaz. Každý člen rodi-
ny môže mať vlastnú 
farbu srdiečok, alebo 
budú srdiečka určitých 
farieb znamenať urči-
té dobré skutky (napr. 
modlitbu, zrieknutie sa 
niečoho, pomoc druhé-
mu a pod.). Srdiečka si 
môže každý spojiť  do 
reťaze na konci dňa (pri 
večernej modlitbe) pod-
ľa toho, čo sa mu poda-
rilo urobiť, ako výraz svojej vďačnosti Bohu. Ak chceme 
zvýrazniť súdržnosť všetkých členov rodiny,  je vhodné, 
aby sa zo srdiečok robila jedna spoločná reťaz všetkých 
členov rodiny za určité obdobie, napr. za týždeň.  Vznik-
nú tak štyri reťaze. Na Vianoce tieto reťaze môžu zdobiť 
domáci vianočný stromček.

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj: Katechetický vestník 3/2005-06, 

KC Brnenské biskupstvo

1.

2.

3.
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Štedrý deň slávime každý rok 24. decembra. Večer začí-
najú veľké sviatky – Vianoce, na ktoré sa už dlho pred-
tým tešíme a  pripravujeme. Prečo 
však tento deň nazývame štedrý 
a prečo si dávame darčeky? Pripo-
míname si, že Boh nám prejavil svoju 
štedrosť tým, že nám... (dokončenie 
nájdeš v tajničke doplňovačky). 

1. opak noci – 2. Ježišova matka – 3. vianočná pieseň – 4. miesto, kam položili narodeného Ježiša – 5. žiariace nebes-
ké teleso – 6. pestún Ježiša – 7. predchodca Ježiša – 8. mesto, kde sa Ježiš narodil – 9. krutý kráľ – 10. prví ľudia, ktorí 
sa poklonili Ježišovi – 11. znamenie prvých kresťanov – 12. obdobie prípravy na Vianoce – 13. boží posol 

Spracovala: Klára Soľanová

Štedrý Den (pre mladších žiakov)ˇ
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SVÄTÝ MARTIN, 
OCHRANCA CHUDOBNÝCH
(KATECHÉZA)

Téma: Cirkev slabých                                                                                                                       
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Cieľ:
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického tex-
tu Flp 2, 5-8; 2 Kor 8, 9 o dôležitosti aplikovať v živote 
kresťanské hodnoty - pomoc chudobným a slabším.                       
Afektívny: Živou vierou a skutkami lásky byť svedkami 
Božieho milosrdenstva vo svete.  
Obsahová línia: kerygmatická
Metódy: s prvkami Lectio divina                                                                                                       
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, šatky rozličných farieb, 
papierová prilba, meč, malé sviece

Úvod
Privítanie, krátka modlitba. 

HLAVNÁ ČASŤ

1. Čítanie – biblického textu 
(môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho).

Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci 
bol bohatý, stal sa chudobným, aby ste sa jeho chu-
dobou obohatili. (2 Kor 8, 9)
Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci má božskú 
prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, 
ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, 
stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol 
pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným 
až na smrť, až na smrť na kríži. (Flp 2, 5-8)

Práca s textom:
Všetci si sadneme do kruhu. Katechéta položí do stre-

du kartičky s kľúčovými slovami z textu (myslenie, Ježiš 
Kristus, božská prirodzenosť, rovnosť s Bohom, zrieknu-
tie seba, prirodzenosť, sluha, podobný ľudom, človek, 
poníženosť, poslušnosť, smrť, kríž, bohatý, chudobný) 

tak, že text je otočený smerom dole a nevidieť ho. Kartič-
ky sú poukladané v myšlienkovom slede podľa biblického 
textu. Katechéta môže vyzvať prvého žiaka, ktorý otočí 
kartičku, aby ju položil viditeľnou stranou na zem a  na 
uvedené kľúčové slovo vymyslel vetu. Vyzve ďalšieho 
žiaka a ten na druhé slovo vymyslí ďalšiu vetu. Jednotlivé 
vety majú vytvárať myšlienkový a chronologický kontext. 
V závere prečítajú vytvorené rozprávanie a porovnajú ho 
s pôvodným biblickým textom, zdôvodnia odchýlky a vy-
svetlia pochopenie kľúčových slov.

2.  Meditácia
Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zá-

sadné myšlienky celého biblického textu formou medi-
tácie. 

Pán  Ježiš  nás  učil  chudobe  celým  svojím  životom.  
Prvý  príklad  nám  dal  už  v  Betleheme,  keď sa  narodil  
v  chudobnej  maštali  a  uložený  bol  na  seno  do  jasli-
čiek. Stal sa chudobným nie kvôli samotnej chudobe, ale 
– ako hovorí svätý Pavol – „aby ste sa vy jeho chudobou 
obohatili“. Keď Pán Ježiš prišiel na zem a keď sa neskôr 
dal pokrstiť, neurobil to preto, že by musel robiť pokánie. 
Urobil to preto, aby bol s ľuďmi, ktorí potrebovali pomoc. 
Preto vzal na seba bremeno našich hriechov. Takto nás 
zachránil a vyslobodil z našej biedy. Apoštol Pavol ne-
hovorí, že sme boli oslobodení Kristovým bohatstvom, 
ale jeho chudobou. Kristova chudoba je spôsob, akým 
nás miluje, keď sa stáva jedným z nás. Jeho chudoba 
spočíva v tom, že sa stal človekom a niesol naše slabos-
ti a viny. Tým nám Pán Ježiš zjavil Božie milosrdenstvo. 
Podľa pápeža Františka je Kristova chudoba najväčším 
bohatstvom: Ježiš je bohatý svojím nekonečným spolie-
haním sa na Nebeského Otca tým, že mu v každej chvíli 
dôveroval, vždy chcel plniť iba Božiu vôľu.    

Kristus sa stáva chudobným vo sviatostiach, vo svo-
jom slove a vo svojej Cirkvi, ktorá je ľudom chudobných. 
Dáva nám silu, aby sme dokázali  byť chudobní, a tak 
dosiahli nebeské kráľovstvo. 
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3. Aplikácia
Poznáte príbeh chlapca, ktorý sa stal začiatkom roka 

v ďalekom Afganistane? Žije tam päťročný Murtaza, ktorý 
pochádza z chudobnej rodiny. Veľmi túžil mať futbalový 
dres svetoznámeho futbalistu Lionela Messiho. Keďže 
rodičia sú nezamestnaní, nemohli Murtazovi kúpiť nao-
zajstnú kópiu dresu argentínskej futbalovej hviezdy. Preto 

chlapcovi vyrobil napodobeninu dresu jeho starší brat.
Pri výrobe použil igelitovú nákupnú tašku, ktorej modré 

a biele pruhy pripomínajú dres argentínskeho národného 
tímu. Brat tiež napísal fixkou na “tričko” Messiho meno a 
číslo desať, ktoré futbalista nosí. Fotografie malého Afga-
nistanca obleteli celý svet a všimol si ich aj samotný Lionel 
Messi. Ten chlapcovi vzápätí poslal dva svoje originálne 
podpísané dresy. 

Niečo podobné môžeme čítať aj v životopise sv. Mar-
tina, ktorý je patrónom našej diecézy a  je patrónom aj 
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chudobných. Viete o jeho príbehu povedať viac? Nechá-
me priestor na odpovede. Ak deti nepoznajú príbeh o sv. 
Martinovi, katechéta stručne ale výstižne predstaví jeho 
život. 

Aj my sme povolaní všímať si chudobu našich bratov 
a  sestier a urobiť konkrétne kroky na jej zmiernenie. V 
chudobnom máme uvidieť Kristovu tvár. Keď milujeme 
chudobného a pomáhame mu, milujeme Krista a pomá-
hame Kristovi. 

Sme povolaní nasledovať a napodobňovať Pána Ježi-
ša, ktorý vyhľadával chudobných a hriešnikov ako pastier, 
ktorý s láskou hľadá stratenú ovečku. 

Adventné obdobie je vhodným časom na sebareflexiu. 
Je časom uvažovania nad tým, čoho sa môžeme vzdať, 
aby sme pomohli ostatným a obohatili ich našou vlastnou 
chudobou.
 

AKTIVITA: MARTIN A ŽOBRÁK

Prostredníctvom hry predstavíme svätého Martina 
ako človeka, ktorý ochotne pomáhal iným a tak pri-
nášal radosť a svetlo do ich života. Usilovať sa ko-
nať tak ako Martin. 

Sv. Martin bol človekom, ktorý ochotne pomáhal iným, 
a  tak prinášal radosť a  svetlo do ich života. Spoločne 
budeme prežívať udalosti z jeho života. Prostredníctvom 
hry na role zahráme príbeh svätého Martina. Učiteľ skla-
dá šatku do formy brány. 

Čo to môže byť? Deti premýšľajú a hovoria, čo vzniklo 
zo zloženej šatky a k čomu slúži brána. 

Naša brána nás vedie do mesta. Keď cez ňu prejde-
me, nájdeme sa uprostred mesta. Je v ňom veľa domov. 
Deti znázorňujú, že sú domom. Vstanú zo svojich miest, 
zdvihnú ruky a nimi znázorňujú strechy domov. Každé die-
ťa dostane ešte jednu šatku, rozličnej farby a zloží ju do 
tvaru domu. 

Uprostred tých domov sa nachádza veľké námestie. 
Viete čo sa deje na takom námestí? Koho tam možno 
stretnúť? Deti hovoria o  svojich predstavách, navzájom 
znázorňujú stretnutie ľudí na námestí a  milo sa zvíta-
jú: Ako som rád, že ťa vidím! 

Zvítali ste sa navzájom, rozprávali ste sa medzi sebou. 
V takom meste sa však deje aj všeličo iné. Ale ako je to za 
bránami mesta? Deti rozprávajú a znázorňujú.  

Pred bránou mesta však leží žobrák. Je mu zima. 
Fúka studený vietor. Tento človek nenašiel v meste žiadne 
miesto na nocľah. Deti to znázorňujú a pritom hrajú po-
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stavu žobráka, ktorý sa opiera o barlu a vystiera k ľuďom 
svoju zmrznutú ruku. Náhle počuť, že niekto prichádza 
na koni. Prichádza silný, mladý vojak. Na svojom koni 
sedí hrdo. Deti vydávajú zvuk konských kopýt.

Ako  vyzerá  ten  jazdec? Na hlave má prilbu, na ple-
ciach červený plášť. Na zem položíme prilbu, plášť. 

Vidieť ho už zďaleka. Pri sebe má aj meč. Položíme na 
zem prinesený meč.

Dostal ho od cisára, aby bránil svoju krajinu. Ten vojak 
sa volá Martin. Martinov kôň sa zastavuje pred žobrá-
kom. Martin vytiahne meč a rozpolí svoj červený plášť na 
dve časti. Znázorňujeme to isté. 

Jednu časť plášťa podá žobrákovi a niečo mu hovorí. 
Čo mu asi vraví? Deti povedia svoju predstavu.

Aj žobrák otvára svoje ústa a trasúcim hlasom niečo 
povie: Deti opäť povedia svoju predstavu.       

Martin položí plášť na plecia žobráka, poďakuje sa  
a po kračuje v ceste ďalej. Deti opäť vydávajú zvuky kon-
ských kopýt, ktorý postupne tíchne. Deti si navzájom dá-
vajú na plecia červený plášť, zabalia sa do neho a hovoria 
slová poďakovania.

Martin ide domov. Svojho koníka zatvorí do stajne 
a ide spať. Má neobyčajný sen. Vidí pred sebou Ježiša, 
ktorý je zahalený do polovice plášťa, čo daroval žobrá-
kovi. Ten človek, ktorému daroval svoj plášť, musel byť 
Ježiš. Martin premýšľa: to Ježiš potreboval môj plášť. 
Martin sa rozhodne. Už nechce byť vojakom. Chce slúžiť 
Ježišovi a pomáhať iným ľuďom. Zrieka sa aj svojej prilby 
i meča. Prilbu a meč kladieme na zem pri našej bráne do 
mesta. Položíme na zem šatku žltej farby a na ňu posta-
víme sviecu. 

Martin pomohol nielen žobrákovi, ale aj mnohým ľu-
ďom, bol pre nich svetlom. Prinášal radosť do sŕdc ľudí. 
Každé dieťa dostane do ruky zapálenú sviecu a položí ju 
na svoj dom a  vyjadrí sa ako konkrétne môže robiť  ra-
dosť a dobro druhým. 

Tak ako Martin priniesol svetlo do domovov iných ľudí, 
tak robte aj vy a deľte sa s ním s inými.  

Na záver aktivity katechéta zdôrazní dôležitosť byť 
ochotný preukázať milosrdenstvo, pomoc a službu kaž-
dému, kto to potrebuje. 

4. Modlitba
Dobrý Bože, Martin pomohol mnohým ľuďom a stal sa 
pre nich svetlom. Daj aby sme aj my pomáhali naším 
bratom a sestrám, a tak sa pre nich stali svetlom života. 
Amen. 

Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. 
Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. 

Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť 
ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v 
Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby 
v modlitbe zazneli slová: Božia láska, milosrdenstvo, chu-
doba, skutky lásky, poďakovanie za... (Súčasťou modlitby 
môže byť aj prečítaný úryvok Blahoslavenstvá Mt 5,1-12).

5. Kontemplácia 
Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto 
časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Je dôležité, 
aby sme Božiemu slovu dovolili vstúpiť do nášho života, 
lebo má moc zmeniť náš život. Je to postupný proces, 
na ktorom je potrebné pracovať. Na základe posolstva 
Božieho slova sa usilujeme o nový pohľad na život, na 
udalosti, situácie, ktoré sme prežili. Postupne sa snažíme 
osvojiť si Boží pohľad, v  ktorom môžeme objaviť Božie 
milosrdenstvo. Počas modlitby môže katechéta pomo-
cou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky 
text (jedno-dve slová) z prečítaného úryvku alebo symbol, 
ktorý je prepojený s témou, napr. obraz sv. Martina ako 
sa delí o svoj plášť a pod. 

ZÁVER

Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k čí-
taniu životopisov svätých, k sviatostnému životu - časté-
mu prijímaniu sviatosti zmierania (sv. spovede), sviatosti 
Oltárnej – Eucharistie, k  prehĺbeniu viery prostredníctvom 
osobnej i spoločnej modlitby v rodine, k pravidelnému čí-
taniu Božieho slova, ku konkrétnemu skutku lásky v ro-
dine, 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, sportky.sk 
A. Kostelanský, M. Karasová: Inovatívne metódy nábožen-
skej výchovy v predprimárnej a primárnej edukácii



20Katechetické ozveny 20

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

www.dkuspis.sk

ka
te

c
h

e
tic

ké
 n

ám
e

ty

PRAVÉ SVETLO, KTORÉ OSVECUJE 
KAŽDÉHO ČLOVEKA, PRIŠLO NA SVET
Advent je čas, kedy prežívame väčšiu túžbu po tom, aby nás osvecovalo pravé Svetlo, ktoré pri-
chádza v podobe malého dieťaťa. Radi sedávame pri svetle sviečok adventného venca. Toto svetlo 
v porovnaní s ostrým neónovým svetlom osvecuje priestor iba sčasti. Niečo ponechá v tme. Nezna-
mená to, že naše nedostatky máme prehliadať. Ide skôr o to, aby sme v takomto svetle pozerali na 
iných, aby sme k nim boli zmierlivejší a milosrdnejší. Svetla však postupne pribúda a nás to nabáda 
k tomu, aby sme svoje vnútro a svoj život osvetlili skutočným svetlom, ktorým je Pán, dostali novú 
silu a získali krídla ako orly. (porov. Iz 40,31)
Počas Adventu ponúkame pre starších žiakov štyri zamyslenia, ktorými môžu obohatiť vyučovacie 
hodiny.

Prvý týždeň: Advent a jeho vývoj v deji-
nách Cirkvi

Prvé storočia dejín Cirkvi sú charakteristické tým, že 
sa v nich postupne vyvíjali slávenia a liturgické obdobia. 
Adventné obdobie má svoj pôvod slávenia v západnej 
Cirkvi, predovšetkým to bolo dnešné územie Španielska 

a západného Francúzska. Tam sa liturgia vyvíjala inak ako 
v Ríme. Ako vzor mu poslúžilo prípravné pôst ne obdobie 
pred Veľkou nocou. Advent sa stal časom prípravy na 
slávnosť Narodenia Pána a časom, keď sa zameriavame 
na očakávanie druhého Kristovho príchodu. Aj slovo ad-
vent je odvodené z latinského slova adventus a znamená 
príchod.

Príprava na vianočné sviatky bola spojená s pôstom 
trikrát v  týždni a zamerala sa na myšlienku posledných 
vecí sveta a ľudstva, čo nazývame eschatológia. Advent 
začínal už na sviatok sv. Martina. Trval teda šesť týždňov. 

Jeho náplňou mala byť modlitba a častejšia účasť na bo-
hoslužbách. 

Od 6. storočia možno sledovať počiatky Adventu 
aj v Ríme a  jeho okolí. V  tejto dobe prípravy na Viano-
ce, ktorá tu trvala len tri týždne, sa zdôrazňovalo Božie 
vtelenie a  očakávanie Kristovho narodenia. Advent mal 
v tejto oblasti mariánsky charakter a zdôrazňoval sa výz-
nam Božej Matky Márie v dejinách spásy Božieho ľudu. 
Štvortýždňový Advent sa presadzoval pomerne dlho a až 
od roku 1570 sa rímsky zvyk štyroch adventných nedelí 
rozšíril na celom Západe až na malé výnimky.

Slávenie Adventu dnes u nás znamená spojenie obi-
dvoch. V prvej časti sa zameriavame na eschatologický 
rozmer a v druhej časti je zdôraznený význam Božej Mat-
ky Márie.   

Druhý týždeň: Svetlo 
Chanuky a adventný 
veniec

V  čase, keď my kresťania 
prežívame Advent a  Vianoce, naši 
starší bratia vo viere – ako môžeme nazvať 
Židovský národ, slávia jeden zo svojich 
sviatkov, ktorý sa nazýva Sviatok sve-
tiel – Chanuka. Je spomienkou na 
víťazné povstanie Machabejcov nad 
krutým kráľom Antiochusom Epifane-
som IV. V roku 167 pred Kr. s Pánovou 
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pomocou opäť zaujali chrám a  mesto Jeruzalem. Po 
dvojročnej prestávke začali opäť prinášať obetu a s  ra-
dosťou konali osem dní oslavy, ako to robievali na sláv-
nosť Stánkov. (2 Mach 10,1-8) V zničenom chráme našli 
fľaštičku s olivovým olejom na svietenie, ktorý by však 
nevystačil ani na jeden deň. Stal sa zázrak a  nájdene 
množstvo oleja svietilo celých osem dní. To bol čas, po-
trebný na výrobu nového posvätného oleja. Na pamiatku 
týchto udalostí zapaľujú v židovských domácnostiach a 
synagógach počas ôsmich dní tohto sviatku každý večer 
o jednu sviecu alebo lampu viac. Tu má pôvod osemra-
menný chanukový svietnik. Toto svetlo osvetľuje noc, či 
obdobie bez slnka, ale je aj symbolom nádeje v ťažkých 
časoch. Chanuka je najveselší židovský sviatok, sviatok 
radosti a rodinnej pohody kedy deti dostávajú darčeky a 
ľudia prežívajú radosť.  

Adventné vence sú znamením nádeje a  slávy toho, 
ktorý prichádza, ako to ukazujú ozdobené vetvičky. Štyri 
adventné sviece symbolizujú počet adventných nede-

lí a  pribúdajúce svetlo 
príchod Svetla sveta – 
Ježiša Krista. 

V katolíckych kosto-
loch našli svoje miesto 
až v  tridsiatych rokoch 
20. storočia. Ich pre-

vzatie z protestantskej tradície však má zmysel. Advent 
je teda časom, ktorý nás svojím charakterom priam vy-
zýva na dôslednú du chovnú prípravu, prehĺbenie svojho 
vzťahu ku Kristovi a Cirkvi a predovšetkým k radostnému 
očakávaniu stretnutia s Kristom vždy, keď prichádza me-
dzi nás, teda aj pri každej svätej omši. Ak si uvedomí-
me, že svetlo sviec Chanuky Židia nemôžu používať na 
čítanie, počítanie peňazí alebo iné rôzne práce, ale iba 
na pozeranie sa „do duše“, ako my prežívame zapaľova-
nie adventných sviec, ako vnímame čas a priestor, ktorý 
sa nám ponúka počas adventných večerov na spoločnú 
modlitbu a čítanie Božieho slova? Dbajme na to, aby ad-
ventný veniec nebol iba dekoračným doplnkom, ale pre-
dovšetkým znakom našej cesty viery. 

Tretí týždeň: História betlehemského svetla

Na prelome 11. a 12. storočia turecké kmene Sel-
džukov okupovali najmä časti Malej Ázie, v ktorých sa 
narodil, žil a umrel Ježiš Kristus. Kresťanom tak znemož-

nili navštevovať tieto posvätné miesta. Na výzvu pápeža 
Urbana II. rytieri zorganizovali križiacku výpravu do Pales-
tíny. Oslobodili 
v prvom rade 
Betlehem, kde 
sa Ježiš narodil, 
ale tiež i Jeruza-
lem, kde umrel. 
Uskutočnili cel-
kovo 8 výprav, 
no iba pri jednej 
z nich sa im po-
darilo dostať až 
do Jeruzalema. 
K  tejto udalosti 
sa viaže nasledujúca udalosť. Jeden mladý križiak sa v 
tom čase zaprisahal, že keď sa vráti, donesie do svoj-
ho rodného mesta – Florencie – plamienok ohňa z bet-
lehemskej baziliky. Máloktorí mu však vtedy verili, veď z 
križiackych výprav sa vrátil len málokto. V Palestíne na 
nich okrem mnohých bitiek a vojnových nebezpečenstiev 
striehli aj cudzie choroby. Po troch rokoch, tesne pred 
Vianocami roku 1099 dorazili otrhaní mládenci do Flo-
rencie, na ich čele stál jeden nesúci zapálenú sviecu s 
plameňom. Všetci prisahali, že plamienok je skutočne z 
Betlehemu a onen mládenec ho niesol v čase i nečase 
po púšti i mori, len aby splnil svoj sľub. Sviecu umiestnili 
v kostole, odkiaľ si potom svetlo odpaľovali ostatní oby-
vatelia. V stredoveku to bol prvý a posledný plameň z 
Kristovho rodiska.

Novodobá história Betlehemského svetla začína roku 
1986. Tradíciu roznášať plamienok založili  tvorcovia via-
nočnej televíznej akcie na pomoc postihnutým deťom 
v Rakúskom mestečku Linz. Pred Vianocami poslali do 
Betlehemu lietadlom telesne postihnuté dieťa, ktoré v 
Bazilike Narodenia Pána odpálilo z večného svetla pla-
mienok a lietadlom ho prinieslo späť do Linzu. Tam sa ho 
ujali miestni skauti, ktorí ho začali roznášať do ostatných 
častí Rakúska. 

Po roku 1989 sa tento zvyk rozšíril aj do ostatných 
krajín susediacich s Rakúskom, vrátane Slovenska, na 
ktorom roznášajú skauti svetielko už od roku 1990. Ako 
býva zvykom, najbližšia sobota pred Štedrým dňom je 
ideálnym časom na rozvoz svetla vlakmi do každého kúta 
Slovenska. V tomto roku to bude 17. 12. 2016. 
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Štvrtý týždeň: 
Sviatok Narodenia Pána 
kresťanské Vianoce

Na Vianoce oslavujme príchod našej spásy a nášho 
vykúpenia. S  radosťou prežívame slávny deň, keď do 
nášho časného dňa prišiel večný deň z  večného dňa. 
Tu sa „Slovo telom stalo“. Skrze Pána Ježiša Krista sme 
ospravedlnení z  viery a môžeme žiť v  pokoji s Bohom. 
Radujme sa teda z tejto milosti, aby naša sláva bola vý-
razom nášho zmýšľania, že sa nechválime sebou, ale 
v Pánovi. Hľadajme zásluhu, hľadajme príčinu, hľadajme 
nárok; a povedzme si: našiel som niečo iné ako milosť? 
(porov. Reč sv. Augustína)

Slávenie kresťanských Vianoc je slávením zázraku. 
Zázrak nie je minulosťou, ale aktuálnou prítomnosťou. 
Vianoce sú sviatkami, kedy sa každý veriaci človek môže 
zastaviť uprostred zhonu súčasného sveta, aby si uve-
domil prítomnosť Boha a  znovu nadobudol vnímavosť 
nového zázraku, ktorý on koná pre svoj ľud. 

Najväčšie sviatky kresťanov – Veľká noc a Vianoce – 
sú naozaj sviatkami zázraku a milosti. Možno si to neuve-
domujeme, ale každý z týchto sviatkov sa liturgicky slávi 
osem dní. Je to viac ako sedem (plnosť), čo znamená, že 
toto slávenie nás posúva ďalej – až do večnosti.    

Slávenie kresťanských Vianoc je charakterizované 
obdarovaním. Vzájomné obdarovanie darčekmi ale tiež 
časom, ktorý máme pre iných, spoločné slávnostné sto-
lovanie, spoločná modlitba a spev piesní sú iba obrazom 
toho, že BOH PRE NÁS PRIPRAVIL NAJVÄČŠÍ DAR, 
LEBO POSLAL NA SVET SVOJHO SYNA AKO DAR PRE 
NÁS. On osvecuje tmy a prináša svetlo.  

Spracovala: Klára Soľanová
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ŠTYRI TÝŽDNE ADVENTU  
Prežívanie Adventu má viacej aspektov. V nižších ročníkoch je vysvetľovanie času Adventu zame-
raný na historický príchod Pána Ježiša na svet, na poukázanie očakávania Izraelského národa a na 
terajšie prežívanie Adventu, ktorý v liturgickom ponímaní má štyri týždne. V tejto súvislosti sa spo-
mínajú adventné symboly a vysvetľuje sa ich význam. 
Vo vyšších ročníkoch je potrebné, aby sa o Advente hovorilo i v širších súvislostiach a v prepojení na 
liturgické čítania jednotlivých nedieľ. Ponúkame možnosť prepojenia biblického textu, obrazu i reálií 
a zamyslieť sa nad skutočnosťou eschatologického času, ktorý žijeme. 

1. adventná nedeľa

Hľa, tvoj kráľ prichádza, spravodlivý je a prináša spásu, ponížený 
je a nesie sa na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. Zach 9,9b

Minulosť: Príchod Ježiša ako Mesiáša (vstup do Jeruzalema).

Čo znamená vstup Ježiša do Jeruzalema a ako to súvisí s Adventom?
Advent vyjadruje veľkú ľudskú túžbu po vykúpení. Táto túžba sa naplnila vo chvíli, 
keď Ježiš slávnostne vošiel do Jeruzalema a bol oslavovaný ako Mesiáš.
Bol to prvý príchod Mesiáša do Jeruzalema. Ľud volal na jeho oslavu. Bolo však 
otázkou času, kedy a ako sa dokončí dielo jeho vykúpenia, čo sa uskutočnilo 
vykupiteľskou smrťou na kríži.

2. adventná nedeľa

Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. 
Lk 21, 28b

Budúcnosť: Príchod Ježiša Krista na konci času v moci a sláve.

Čo znamená  Ježišov príchod na konci času a ako to súvisí s Adventom? 
Advent vyjadruje predovšetkým čas, kedy Boh tento svet vykúpi. Stále je na 
tomto svete bieda a hriech. My čakáme na Spasiteľa, ktorý už prichádza. Vo 
všetkých súženiach nášho života počujeme, že naša vlasť je v nebesiach a odkiaľ 
očakávame Spasiteľa, Pána Ježiša Krista (Flp 3,20). Preto čakáme s nádejou na 
jeho príchod. Naše vykúpenie sa blíži. Nedajme si zobrať nádej, ale dúfajme, že 
Pán je blízko.
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3. adventná nedeľa

Pripravte cestu Pánovi; lebo Pán prichádza v sile, jeho odmena je 
s ním a jeho odplata pred ním! Iz 40, 3.10

Prítomnosť: Príchod Ježiša Krista do srdca (Ján Krstiteľ ako ten, ktorý pripravuje 
cestu a vyzýva ľudí na pokánie).

Čo znamená Ježišov príchod do srdca a ako to súvisí s Adventom?
Ján Krstiteľ vyzýval ľudí na pokánie a jeho hlas zaznieva i dnes. On poukázal na 
Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Našou snahou je vyznať svoju vinu 
a ľutovať svoje hriechy. Čakáme v nádeji na jeho príchod. Očakávame príchod 
každý sám, ale i spolu so všetkými. Boh od nás očakáva, aby sme boli pripravení 
otvoriť mu, keď zaklope na dvere nášho srdca.

4. adventná nedeľa

Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Pán je 
blízko. Flp 4,4.5b

Minulosť: Príchod Ježiša ako človeka (Počatie a narodenie z Panny Márie).

Mária stojí v popredí. Ona napĺňa naše srdce radosťou a presvedčila nás, že Pán 
je blízko. Počujeme jej chválospev, spolu s ňou oslavujeme toho, ktorý je mocný. 
S Ježišom Kristom sa splnil prísľub Vykupiteľa, ktorého očakával Izrael. Prísľub 
druhého príchodu Krista očakávame v radosti na konci vekov. 

Spracovala: Klára Soľanová
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ADVENTNÝ ČAS A SLÁVENIE EUCHARISTIE
V Advente sa stáva stále viac dobrým zvykom častejšie prichádzať na sv. omšu, ktorá sa volá rorátna. Z pohľa-
du slávenia tajomstva nie je to iná sv. omša. Vonkajšie znaky, akými sú prinášanie lampášov, zapaľovanie sviec 
pred oltárom, tma pri vstupných obradoch môžu spôsobiť, že ju hlbšie vnútorne prežijeme, hoci pri každej sv. 
omši sa koná tajomstvo, ktoré je pre nás niekedy veľmi ťažko pochopiteľné.
Zamyslime sa počas štyroch týždňov nad tým, čo ktorá časť sv. omše spôsobuje, aký je jej charakter, ako 
všetky časti sv. omše spolu súvisia, aká je v nich dynamika. Uvedomíme si zásadnú vec: Sv. omša nie je to, 
čo sa hovorí alebo počúva, ale to, čo sa koná. Učíme sa ju prežívať a pochopiť, že sv. omša nie je meditácia, 
počas ktorej iba premýšľame a nezapájame sa. Sv. omša predpokladá našu činnú účasť, aby to, čo sa v nej 
koná, konalo sa i v nás a cez nás v tých, ktorí to pre svoj akoby divácky postoj ešte nedovolili. Pozrime na ňu 
vnútorným zrakom a skúsme aspoň z časti pochopiť význam a hodnotu Eucharistického slávenia. Na záver 
sa môžeme pomodliť a prosiť o to, aby účasť na každom ďalšom slávení Eucharistie bola hlbšia, radostnejšia 
a aby nám horelo srdce tak, ako to zažili Emauzkí učeníci. 

Učiteľ má pripravenú veľkú schému, položí vedľa seba 
štyri časti a pýta sa účastníkov, čo si všimli pri ukladaní 
týchto častí:

 � že farba každej časti je iná, 
 � že každou časťou prechádza línia, krivka, ktorá sa 
v ďalšej časti napája na predchádzajúcu, 

 � že každá časť je zvislými čiarami rozdelená na menšie 
a pod.
Učiteľ potvrdí, že v každej časti sa prelínajú dve roviny:

 � horizontála – krivka časového posunu, dyna mika slá-
venia, čiara súvislosti... bez nej by slávenie bolo roz-
trieštené na nevýrazné úseky
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 � vertikála – priamka časového rozdelenia, niekedy aj 
priestoru.
Povie, že to, čo vidíme, je nákres veľkého tajomstva 

a tým je sv. omša. Čo sa v nej deje, je dôležité a zmysla-
mi to nikdy dokonale nepochopíme. Aby sme na Vianoce 
dokázali aspoň trochu viac pokročiť v prežívaní sv. omše, 
pripravíme sa na to počas štyroch adventných týždňov. 
Zbadáme, že slávenie sv. omše nie je monotónne. To nám 
prestavuje i  krivka na nákrese, ktorá vyjadruje vzostup, 
prepojenie, súvislosť a jednotu všetkých častí. 

Každé slávenie je však originálne a nie je nemou štruk-
túrou prehľadu na obrázku.

PRVÝ TÝŽDEŇ ADVENTU

 � Na čestnom mieste máme pripravený adventný ve-
niec. Učiteľ pripomenie význam štyroch sviec na ad-
ventnom venci, ktoré symbolizujú obdobie čakania na 
príchod Vykupiteľa z pohľadu historického, liturgické-
ho, ale i osobného. Môže poukázať na význam čísla 
štyri, ktorý predstavuje celý svet, svetové strany.

 � Učiteľ poukáže na aktuálny Advent a oboznámi účast-
níkov, že počas štyroch týždňov budú postupne pre-
hlbovať svoje poznatky o tom, ako sláviť Eucharistiu, 
pretože Ježiš, ktorého na Vianoce očakávame je živý 
Kristus a je prítomný pri každom slávení sv. omše. 

 � Má pripravené štyri farebné časti sv. omše samostat-
ne vystrihnuté v tvare sviec. Zdôrazni, že aj farby sviec 
majú svoj význam vzhľadom na sv. omšu. Nechá iba 
prvú časť – hnedú a  ostatné odloží s  poznámkou, 
že postupne sa dostaneme k ďalšej časti sv. omše 
a teda i ďalšej svieci.  

 � Každý účastník dostane prvú časť nákresu, ktorá 
môže byť i na farebnom papieri alebo mladší žiaci si 
nákres vymaľujú.  

 � Účastníci sa chvíľu s  textom zoznamujú a  potom 
môžu povedať, čo ich oslovilo, čo ich napadá a pod.   

Vstupné obrady – výklad
Výklad prispôsobíme veku účastníkov.  
Zhromažďujeme sa – úlohou je odpovedať na toto 

pozvanie. Uvedomujeme si, že keď sa zhromažďujeme na 
liturgické slávenie, to sám Kristus nás zhromažďuje. Zhro-
maždiť sa v Kristovom mene znamená vytvárať Cirkev.

Zhromaždiť sa k sláveniu Eucharistie ale znamená aj vy-
tvárať nový život, nový svet k oslave vzkrieseného Krista.

Vstupné obrady sú cestou, ktorou stúpame až na 
horu. Biblickou rečou by sme povedali, že až na Horu 

Premenenia ako to opisujú evanjelisti. Uvedomujeme si, 
ako je dôležité sa na túto cestu čo najlepšie pripraviť.  

Pre účasť na sv. omši potrebujeme miesto – a  tým 
miestom slávenia je kostol. Nie je to obyčajné miesto, 
k tomu vedomiu nám pomáha i jeho stvárnenie.

Ak si všímame ľudí ako vstupujú do kostola, sú to je-
dinci, každý z iného miesta, iného prostredia, inej rodiny 
– prípadne ide rodina spolu. Zhromažďovať sa znamená 
tvoriť to čím sme, teda Kristovo Telo ... a ak chceme Kris-
ta prijímať, sme schopní vytvoriť jeho Telo.

Pre účasť na sv. omši si potrebujeme vyhradiť čas, nie 
iba ten fyzický, ale predovšetkým i vnútorný čas. Zna-
mená to, že odstúpime od myšlienok, ktoré nás robia 
roztržitými a  ujasníme si, čo zo životných situácií chce-
me priniesť a odovzdať na sv. omši. Môžu to byť všedné 
udalosti, námahy, stretnutia s  ľuďmi, nezhody, radosti, 
bolesti, sklamania. My v tejto chvíli môžeme dať minulosť 
a  tiež i  budúcnosť, môžeme dať prítomnosť, ale hlavne 
prinesme na miesto slávenia seba takých, akí sme. Táto 
časť nám v tom pomáha a preto je dôležité byť účastným 
na celej sv. omši, ba prísť do kostola už i niekoľko minút 
pred začiatkom slávenia. 

Pre účasť na sv. omši potrebujeme slová a spevy nie 
iba počúvať, ale máme ich nechať vstúpiť do nášho vnút-
ra. To nám umožňuje nasledovná štruktúra obradov:

Vstupný spev – čas, kedy sa všetci zjednocujeme, 
vytvárame jedno telo zhromaždenej Cirkvi, vstupujeme do 
slávenia. Tento spev nepotrebuje špekuláciu alebo medi-
táciu. Spevom vycítime charakter dňa a  jeho tajomstvo. 
Úvodný spev z nás skladá akúsi mozaiku zhromaždenia. 
V Advente spievame Príde Kristus, Spasiteľ náš, na Via-
noce zase Narodil sa Kristus Pán a spevom vyjadrujeme 
i liturgické obdobie prípadne konkrétne slávenie sviatku. 

Pozdrav celebranta – kňaz sa obracia k  ľudu, kto-
rý Boh miluje a oslovuje ho. Začína v mene trojjediného 
Boha a ľud odpovedá. 

Budovanie spoločenstva v troch krokoch – Aby sa 
budovalo spoločenstvo bez znakov povýšenectva, nasle-
duje úkon kajúcnosti, ako výkrik človeka, ktorý stretáva 
dokonalého Boha. To má pokračovanie v  druhej časti, 
kedy prosebnými litániami prosíme o  zmilovanie: Pane 
zmiluj sa, Kriste zmiluj sa, Pane zmiluj sa. Spev Glória je 
oslavou trojjediného Boha. 

Vstupná modlitba - modlitba dňa (kolekta) - kto-
rá nasleduje, je zhrnutím úmyslov veriacich a obracia sa 
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na Nebeského Otca. Tým sa uzatvára to, čo sa konalo 
v prvej časti a otvára sa to, čo bude nasledovať v druhej 
časti.  

Námet na praktickú časť v 1. adventnom 

týždni: 

Adventný čas charakterizujú spevy očakávania. 
 � Zapálime jednu adventnú sviecu. 
 � Prečítame si slová známych, ale i menej známych 
adventných piesni a  zamyslime sa nad ich ob-
sahom.

 � Tie piesne, ktorých melódiu poznáme, môžeme 
zaspievať.  

 � Pod sviecu môžeme napísať na pás papiera: Prí-
de Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu pripravme.

 � Opýtame sa, ako súvisí hnedá farba s prvou čas-
ťou sv. omše – prichádzame zo sveta – symbol 
zeme.  

 � Nezabudnime na spev modlitby Anjel Pána.
 � Môžeme si pozrieť i  rôzne litánie a  porovnať 
v nich úvodné zvolania, ktoré sú aj súčasťou sv. 
omše. 

 � Povzbudíme účastníkov, aby sa zúčastnili sláve-
nia sv. omše v nedeľu a tiež počas týždňa.

DRUHÝ TÝŽDEŇ ADVENTU

 � Na čestnom mieste máme pripravený adventný ve-
niec. 

 � Učiteľ zopakuje s účastníkmi jednotlivé úkony z prvej 
časti sv. omše. Vyzve ich, aby sa podelili o  skúse-
nosti, ako dokázali v úvode sv. omše prepojiť svoju 
minulosť a  budúcnosť a  predložiť ju v  konkrétnom 
čase slávenia.

 � Na viditeľné miesto položí znova štyri farebné časti sv. 
omše samostatne, ktoré sú v tvare sviec. Nechá iba 
druhú časť – modrú a ostatné odloží.   

 � Každý účastník dostane druhú časť nákresu, ktorá 
môže byť tiež na farebnom papieri alebo u mladších 
žiakov môžeme použiť kreslenie. 

 � Účastníci sa chvíľu s  textom zoznamujú a  potom 
môžu povedať, ktorý pojem ich oslovil, čo ich napadá 
a pod.   

Liturgia slova – výklad
Výklad prispôsobíme veku účastníkov.  
Prečo počúvame Božie slovo? – lebo Slovo sa 

telom stalo...
Vynechať Slovo by znamenalo neprijať Telo, preto zase 

prijať Eucharistiu znamená najprv jesť chlieb evanjelia.
Je to slovo hovorené, ale i  slovo, ktoré má odozvu 

a má pôsobiť v našom živote.
Je to slovo, ktoré – ak sme pozorní – naplní naše oča-

kávania, prekvapí nás, je to slovo, ktoré sa pýta, ktoré 
nás oslobodzuje. Božie slovo je plné takých slov, ktoré 
nami pohnú, prinášajú nám spásu. A toto slovo sa mení 
na telo – na Eucharistiu, ktorá je podstatným úkonom na-
šej spásy.

Aj v čítaniach Božieho slova je postupnosť, že začína-
me Starým zákonom – to je minulosť, potom nasleduje 
čítanie z Nového zákona, je to nová zmluva, v ktorej kul-
minuje minulosť, prítomnosť a budúcnosť a vrcholí v Eu-
charistii.

Teraz vidíme, aké by bolo nesprávne obmedziť slá-
venie Eucharistie iba na tretiu časť a tou je premenenie 
a prijímanie. To by znamenalo, že my si nechceme pri-
pomínať celé dejiny spásy, ale iba vytrhnúť nejakú časť. 
Naše srdce má túžiť po tom, aby sme v dejinách spásy 
stále objavovali niečo nové a  aby sme si uvedomovali, 
že i my sme súčasťou dejín spásy a náš život tvorí naše 
osobné dejiny spásy. Pre nás je dôležité vedieť Božie 
slovo počúvať a zachytiť to, čo je pre nás práve v danej 
chvíli dôležité. Prečo pri čítaní evanjelia stojíme? Pretože 
Eucharistia je pokrmom vzkriesených a  vzkriesení ľudia 
stoja! 

Po čítaniach nasleduje homília, ktorá vychádza z po-
čutého Božieho slova a aktualizuje ho. 

Odpoveďou na Božie slovo a jeho výklad je naše vy-
znanie viery. Naše vyznanie svedčí o tom, že vieru prijí-
mame, ale ju i odovzdávame. 

Spoločná modlitba – prosby zahŕňajú dimenziu celého 
sveta, vychádzajú z  textov daného dňa, ale i  z udalos-
tí týždňa, domova, sveta, z  udalostí, ktoré prežíva celá 
Cirkev a tiež naše spoločenstvo. Počuté slovo nemá pre-
chádzať iba ušami, má prechádzať celým našim telom, 
celým naším bytím. Aby sme to vyjadrili i navonok, preto 
to dávame najavo i rôznymi liturgickými postojmi. Státie 
predstavuje nasledovanie Krista, sedenie predstavuje na-
plnenie počutým slovom a spevom. 
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V  tejto chvíli si môžeme povedať, že práve teraz je 
všetko pripravené k hostine – naše telo, duch a duša túži 
po veľkonočnom pokrme, ktoré sa nám v  ďalšej časti 
dáva na oltári.

Námet na praktickú časť v 2. adventnom týždni: 

Adventný čas charakterizuje i čítanie Božieho slova 
zamerané na očakávanie Mesiáša.   

 � Zapálime dve adventné sviece. 
 � Pripravíme vhodný text zo Starého alebo z Nové-
ho zákona, ktorý majú všetci účastníci. 

 � Na čítanie textu využijeme vhodnú metódu (číta-
nie po vete, slávnostné čítanie a pod.) 

 � Po prečítaní textu necháme chvíľu ticho a  po-
tom každý účastník môže nahlas povedať krátku 
vetu, prípadne slovo, ktoré ho nejako oslovilo. 

 � Nasleduje krátka exegéza, ktorú pripraví učiteľ. 
Ak k  danému textu je vhodný biblický obraz, 
môže sa využiť.

 � Na záver pod sviecu môžeme napísať na pás pa-
piera vhodný citát z textu, napr. A ty, Betlehem, 
v judejskej krajine, nijako nie si najmenší medzi 
poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde 
vojvoda, ktorý bude spravovať môj ľud, Izrael. 

 � Opýtame sa, ako súvisí hnedá farba s  druhou 
časťou sv. omše – Božie slovo má svoju hĺbku – 
symbol prameňa.   

 � Nezabudnime na spev modlitby Anjel Pána.
 � Môžeme si pozrieť odpovede, ktoré súvisia s to-
uto časťou sv. omše.  

 � Povzbudíme účastníkov, aby sa zúčastnili sláve-
nia sv. omše v nedeľu a tiež počas týždňa.

TRETÍ TÝŽDEŇ ADVENTU

 � Na čestnom mieste máme pripravený adventný ve-
niec. 

 � Učiteľ zopakuje s účastníkmi jednotlivé úkony z prvej 
a  druhej časti sv. omše. Vyzve ich, aby sa podelili 
o skúsenosti, či dokázali viac prežívať tajomstvo, kto-
ré sa vo sv. omši koná. 

 � Na viditeľné miesto položí znova 4 farebné časti sv. 
omše samostatne, ktoré sú v tvare sviec. Nechá iba 
tretiu  časť – červenú a ostatné odloží.   

 � Každý účastník dostane tretiu časť nákresu, ktorá 
môže byť tiež na farebnom papieri alebo u mladších 

žiakov môžeme použiť kreslenie. 
 � Účastníci sa chvíľu s  textom zoznamujú a  potom 
môžu povedať, ktorý pojem ich oslovil, čo ich napadá 
a pod. 

Liturgia Eucharistie – výklad
Výklad prispôsobíme veku účastníkov.  

Uvedomením si, že začína ďalšia časť sv. omše je to, že 
kňaz prechádza k obetnému stolu. Môžeme povedať, že 
od stola Božieho slova prichádza k stolu Božieho chleba.
Táto časť začína prinášaním darov. Na oltár sa dáva 
chlieb a víno. Ak je sprievod s obednými darmi, tak mož-
no prinášať aj iné dary (chlieb, hrozno). Našim vonkajším 
darom sú zbierky pre potreby Cirkvi a farnosti. 
Podstatným zmyslom prinášania darov je snaha vyjadriť, 
že Eucharistia nie je iba modlitbou, ale aj pokrmom.  
Druhý význam spojený s obetovaním nespočíva v  tom, 
že počúvame modlitby nad obetnými darmi, ale v zmysle 
gesta – prinášanie chleba a vína znamená, že všetko, čo 
máme, je od Boha Stvoriteľa a k nemu sa i vracia.
Na to nadväzuje zmiešanie  vody s vínom – symbol jed-
noty človečenstva a božstva v Kristovi. 

Eucharistická modlitba
• Prefácia – pri ktorej sa obraciame k Nebeskému Ot-

covi, cítime nutnosť vzdávať vďaky za dary ale i  za 
to, že Boh je svätý a že spolu s nebeskými chórmi 
anjelov mu preukazujeme obdiv, úctu a poklonu, keď 
spievame Svätý, svätý, svätý...

• Vzývanie Ducha Svätého – aby posvätil dary – chlieb 
a víno a aby sa Kristus uprostred nás sprítomnil.

• Slová premenenia a anamnéza – to, čo učinil Kristus 
raz navždy, koná ďalej i dnes.

• Modlitba – ktorá konštatuje ovocie Kristovej obety na 
svätých, na živých i na zomrelých. 

• Otče náš – odkrýva našu identitu, je znamením sy-
novstva a spája nás.

• Znamenie pokoja – demonštrujeme celistvosť Kris-
tovho tajomstva, prijímame ho, ale zároveň odovzdá-
vame bratom a sestrám.

• Znamenie lámania – je znamením lásky.
• Znamenie prijímania – znamenie spojenia s Kristom. 

Námet na praktickú časť v 3. adventnom týždni: 

Adventný čas charakterizuje modlitba.
 � Zapálime tri adventné sviece. 
 � Nakoľko výklad bol pomerne náročný, možno 
sa vrátiť k  niektorým častiam, prípadne sa tým 
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už nezaoberať a zamerať sa na zopakovanie ta-
jomstiev radostného ruženca, pozrieť pripra vené 
obrazy k  jednotlivým tajomstvám, vybrať jedno 
tajomstvo, ku ktorému účastníci nájdu príslušný 
text zo Svätého písma, prečítajú ho, pomodlia sa 
desiatok radostného ruženca.

 � Na záver pod sviecu môžeme napísať na pás pa-
piera vhodný citát z textu, napr. A ty, chlapček, 
budeš sa volať prorokom Najvyššieho...

 � Opýtame sa, ako súvisí červená farba s  treťou 
časťou sv. omše – pri sv. omši sa Ježiš obetu-
je na oltári – v spojení s Cirkvou sme jej účastní 
a môžeme požívať dary tejto obety.

 � Môžeme zaspievať alebo recitovať modlitbu Anjel 
Pána.

 � Môžeme si zopakovať odpovede, ktoré súvisia 
s touto časťou sv. omše (Svätý..., Smrť tvoju..., 
Otče náš..., Baránok Boží...).  

 � Povzbudíme účastníkov, aby sa zúčastnili sláve-
nia sv. omše v nedeľu a tiež počas týždňa.

ŠTVRTÝ TÝŽDEŇ ADVENTU

 � Na čestnom mieste máme pripravený adventný ve-
niec. 

 � Učiteľ zopakuje s účastníkmi jednotlivé úkony z troch 
častí sv. omše. Vyzve ich, aby sa podelili o skúsenos-
ti, či dokázali viac prežívať tajomstvo, ktoré sa vo sv. 
omši koná. 

 � Na viditeľné miesto položí znova štyri farebné časti sv. 
omše samostatne, ktoré sú v tvare sviec. Nechá iba 
štvrtú časť – zelenú a ostatné odloží.   

 � Každý účastník dostane štvrtú časť nákresu, ktorá 
môže byť tiež na farebnom papieri alebo u mladších 
žiakov môžeme použiť kreslenie. 

 � Účastníci sa chvíľu s  textom zoznamujú a  potom 
môžu povedať, ktorý pojem ich oslovil, čo ich napadá 
a pod.   

Záverečné obrady – obrad poslania - výklad
Výklad prispôsobíme veku účastníkov.  

Je dobré, že všetko má svoj koniec. Pozrime sa teda na 
to, ako nám záver osvetľuje zmysel slávenia. Objavíme 
opačnú symetriu, ako bola tá, do ktorej sme na úvod slá-
venia vstupovali. 
Najprv je modlitba po prijímaní – pripomíname si v nej 
dar, ktorý sme práve prijali a prosíme, aby nás premenil.

Potom podľa starej obyčaje nasledujú oznamy, ktoré 
nám pripomenú, čo sa bude diať.
Najstarším obrazom je požehnanie.
Tak, ako na úvod Boh prijal svoj ľud, teraz prostredníc-
tvom kňaza ho požehná a prepustí.
Obrad poslania – je úplný záver, kedy sme vyslaní v Kris-
tovi a  s  Kristom, aby vzkriesený Pán, ktorý je rovnako 
prítomný na cestách života a udalosť na ceste do Emauz 
sa môže kedykoľvek začať znova.

Námet na praktickú časť v 4. adventnom týždni: 
 � Zapálime štyri adventné sviece. 
 � Všetky štyri farebné časti sv. omše položíme ved-
ľa adventného venca na viditeľnom mieste.

 � Keďže je už iba niekoľko dní pred slávením Naro-
denia Pána, môžeme prečítať z Lukášovho evan-
jelia (Lk 2,1-14) alebo použiť obraz z titulnej strany 
Katechetických ozvien, na ktorom nájdeme pre-
pojenie Narodenia Pána, ukrižovania Krista i uda-
losť Emauzských učeníkov. Na obraze sú nama-
ľované všetky štyri ročné obdobia, čo znamená, 
že tajomstvo našej spásy je tu stále.   

 � Po prečítaní textu necháme chvíľu ticho a potom 
každý účastník môže nahlas povedať, ktorá veta 
bola pre neho oslovujúca a čo pre neho znamená.

 � Môže nasledovať krátka exegéza, ktorú pripraví 
učiteľ. Možno si pozrieť vhodný biblický obraz 
s témou narodenia Pána. 

 � Na záver pod sviecu môžeme napísať na pás pa-
piera vhodný citát z  textu, napr. Dnes sa vám v 
Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.

 � Opýtame sa, ako súvisí zelená farba so štvrtou 
časťou sv. omše – zelená je symbolom nádeje, 
ak povieme, že máme zelenú, znamená to, že je 
možné ísť.     

 � Ak je vhodné, môžeme porozprávať o žičeniach 
a porovnať, ktoré majú hlbší a  ktoré majú plytší 
obsah. Vedieme účastníkov, aby dokázali prijaté 
Božie požehnanie šíriť ďalej rôznymi spôsobmi.

 � Nezabudnime na spev modlitby Anjel Pána.
 � Môžeme si pozrieť odpovede, ktoré súvisia s tou-
to časťou sv. omše.  

 � Povzbudíme účastníkov, aby sa zúčastnili sláve-
nia sv. omše v nedeľu a tiež počas týždňa.

Spracovala: Klára Soľanová
Spracované podľa knihy: Henri Denis. Jak slavit eucharistii.

katechetické námety
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KTO SKUTOČNE PRIŠIEL 
ZA JEŽIŠOM
VIANOČNÉ PÁSMO

Celé pásmo je spracované tak, aby nevyžadovalo dlhodobé a zložité nacvičovanie. Ani priestor, 
v ktorom sa odohráva, nepotrebuje komplikovanú výtvarnú prípravu.

Pozadie by mal tvoriť veľký namaľovaný alebo nalepovaný ľudový betlehem. Na ukážku môže 
poslúžiť i vyššie uvedený papierový betlehem, ktorý možno nasvietiť na plátno. 

Predlohu pre odev účinkujúcich možno nájsť v niektorej ilustrovanej biblii.
Jediná náročná úloha je rola Ježiša, ktorá by mala byť obsadená dospelým predstaviteľom s vý-

razným prednesom.

Deti bez samostatnej role sa zapoja medzi učeníkov, rodičov, hodovníkov alebo do zástupu a sa-
mozrejme tiež do spoločného spevu. Spevy možno pripraviť z vianočných kolied. Scénu možno 
oživiť i premietnutím obrazu biblickej udalosti. 
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katechetické námety

 I. ČASŤ
(V pozadí je obraz Betlehema od ľudového tvorcu, prípadne nasvietený ľudový betlehem)

Rozprávač 1:

Od pradávna snažili sa
slávni majstri štetcom, rydlom
zachytiť, čo – ako bolo,
keď sa Pán Boh zjavil ľuďom.
Jednoduchí muži z ľudu – 
voláme ich betlehemci – 
betlehemy zanechali
s celou radou rôznych tvári. 

Rozprávač 2:
(ukazuje ukazovátkom jednotlivé postavičky)

Hľa, tu sedliačka je v kroji
s vianočkou a misou vajec.
Tam zas mäsiar, ktorý kráča
jaterníc má plný hrniec.
Sedliak ovčí kožuch nesie
aby ho dal Ježiškovi. 
V chladnej noci zima mu je
plienkami ho mať prikryje.  
Vojaci tu s halapartňou
stoja vedľa mestskej veži.
Strážnik zas so svojou lampou
spiacich v domoch nocou stráži.

Rozprávač 1:

Takto však vo Svätom písme
vykreslené vôbec nie je.
Mešťania a dedinčania
nie sú v Písme spomenutí.
To sú diela umelcov. 

Dali priestor fantázii, 
vytvorili postavičky
a v ich rukách aj ožili.

Rozprávač 2:

V skutočnosti týchto ľudí
ktorí k jasliam prichádzali,
nebol žiadny veľký zástup,
ale iba hlúčok malý.
Nie je isté, či už v noci
mudrci tam dorazili.
Možno, že až na druhý deň
prišli, by sa poklonili.
V šeru stajne vôkol jaslí,
v plienkach Dieťa kde ležalo,
bol len Jozef s Máriou – matkou
a pastieri – to je všetko. 

Rozprávač 1:

Ani zvony, ani salvy
Dieťa vzácne nevítali.
Nikto mu tam pri zrodení
žiadnu úctu nevzdávali. 
Preto si dnes pripomeňme
Ježiša už dospelého.
Mnoho ľudí z rôznych kútov
sa s ním vtedy stretnúť chcelo.
Prichádzali s túžbou v srdci,
s otázkami, chorobami.
Čo chceli a čo im riekol,
vypočujte si už sami!
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 II. ČASŤ
Rodičia s malými deťmi (Mk 10)

Rodičia: 
Prosíme ťa, múdry rabi, 
vlož ruky na deti naše,
nech ich Boží Duch napĺňa
a sprevádza v žitia čase. 

Učeníci:
Dajte pokoj s tými deťmi!
Rabi nemá teraz čas!

Žena:
Odpusť, Pane, že ťa ruším!
Na kolenách prosím ťa:
Vyslyš ma a v svojej láske
dcére mojej venuj sa!
Lomcuje ju divná nemoc,
záchvaty má každý deň.
Žiaden liek jej nepomáha – 
a ja to už nevládzem. 

Učeníci:
Odožeň ju predsa, Pane,
Vidíš – nedá pokoja.
Je to iba Kanánčanka!
Prosby za to nestoja!

Ježiš:
Ja som prišiel k Izraelu,
k ľudu, čo si ctí Pána!

Práve má už iný program
a nemôže prijať vás.

Ježiš: 
Akým právom staviate sa
medzi mňa a rodičov?
Veď tie deti majú vždycky
pri mne miesto a domov. 

Kananejská žena (Mt 15)

Ty však, žena, slúžiš modlám,
tvoja zbožnosť je iná.
Mám ja vziať chlieb deťom vlasti
a dať ho – tým pohanským?
Vieš ty, o čo prosíš ma tu?
Veď si hanbou národu.

Žena:
Prečo bys´ dal celý chlebík? 
Nám – pohanom – zvyšok stačí.
Verím, že ma neodmietneš,
a že moja prosba stačí.  

Ježiš:
Žena, hľa veľká je tvoja viera!
Kam až siaha láska matky!
Tvoja dcéra je zas zdravá!
V pokoji choď domov – spiatky! 
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Učeníci: 
Majstre, ideme do mesta
kúpiť niečo na jedenie. 
Kým prídeme, oddýchni si,
tak sa spolu naobedujeme.
(Odídu. Ježiš sadne pri studni. Za chvíľu príde 
Samaritánka s vedrom.)

Ježiš:
Pokoj tebe, milá žena!
Dnes je ale, horúci deň!
Mám smäd a som unavený.
Prosím ťa: Daj sa napiť vody len!

Samaritánka:
Ja ti mám dať napiť vody?
Samaritánka nehodná?
Ty si Žid a nikto zo Židov
takto s nami nejedná!

Nikodém:
Odpusť, Pane, že som prišiel
na návštevu tajne v noci.
Mnoho sa tu síce vraví
o tvojej múdrosti a moci.
Ja som však člen synedria,
Izraelskej vrchnej rady,
nechcem, aby každý vedel,
že sa s tebou bavím - radím.       

Samaritánka (Jn 4)

Nikodém (Jn 3)

Ježiš:
Keby si ty, milá  žena
aspoň trochu tušila,
kto ťa prosí o trochu vody,
tak by si sa divila.

Ja som prameň živej vody.
Kto sa zo mňa napije,
zdolá smrť a večný život
získa, keď to zažije.

Samaritánka:
Daj mi prosím tiež sa napiť!
Verím, že si Mesiáš,
ktorého príchod očakáva
s túžbou tiež i národ náš. 

Ježiš:
Človek, ktorý rozhodol sa
cestou viery so mnou ísť,
ten sa musí veľmi zmeniť,
znova sa musí narodiť!
Možno, že až na Golgote
cesta životom sa skončí, 
prestaneš sa za mňa hanbiť
a už budeš statočnejší.

katechetické námety
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Mladík:
Prosím, majstre, čo mám robiť,
aby som mal istotu,
že si získam večný život?
Kvôli tomu som dnes tu.

Ježiš:
Zachovávaj prikázania!
Od detstva ich poznávaš:
Pravdu hovor, rodičov cti, 
blížnych miluj! To sa snaž!

Mladík:
O to som sa usiloval,
od svojej mladosti vždy.
Čo však ešte potrebujem? 
Jak si večnosť zaistím?  

Slepec:
Čo sa deje, kam sa všetci
hrnú jeden pred druhým?
Povedzte to mne – slepcovi!
Ujmite sa ma, prosím!

Niekto zo zástupu:
Prichádza tu rabín – Ježiš,
o ktorom sa toľko vie:
že je z rodu Dávidovho.
Ktovie, či to pravda je.

Slepec:
O tom som už niečo počul.
Prinavracia zdravie chorým. 

Bohatý mladík (Mt 19)

Slepý Bartimeus (Mk 10)

Ježiš:
Majetku máš príliš veľa,
ten ti srdce zväzuje.
Rozdeľ všetko, vykroč za mnou!
To ti radím – príď len sem. 

Mladík:
Mám sa teda navždy zrieknuť
majetku a veci tých,
ktorých je i srdce plné!
Nie, to ja veru nemusím! 

Ježiš:
Ťažko bude pre boháča
prísť raz ku mne do neba,
ak si zvykne v prvom rade
hromadiť len pre seba. 

Možno, že by tiež i pre mňa
práve on bol lekárom dobrým. 
(Začne sa predierať pomedzi ostatných a kričí)
Chcem ísť k nemu! Nebráňte mi!
Počuj, Ježiš Nazaretský,
Uzdrav prosím, moje oči!
Tvoja moc predčí i lieky.

Ježiš:
Choď, si zdravý! Teraz vidíš,
vzdávaj vďaky Pánovi!
Jeho milosť s tvojou vierou
zázrak ten spôsobili.
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Hostiteľ:
Čože je tu? Čo tu hľadá
táto žena, hriešnica?
V domácnosti slušných ľudí
veru, nemá miesto, tá...
Že si trúfa vstúpiť sem,
to je drzosť priam až hrozná!
A ten Ježiš, keď je prorok,
že jej hriešnosť nerozozná?

Ježiš:
Viem, jak zmýšľaš o tej žene
a dosť smutno je mi z toho,

Žena hriešnica (Lk 12)

si snáď lepší ako ona?
Bohu dlžíš veľmi mnoho!
Nie si skromný, ani vľúdny,
ani príliš pohostinný.
Koľko hriechov v tvojej duši
leží ako vrstva špiny!
Pohŕdavou, tvrdou rečou
nedotýkaj sa tej ženy!   
(Obráti sa k hriešnici )
Žena, u mňa hľadáš milosť?
Odpustené sú ti hriechy!

(Ježiš sedí s ostatnými pri stole. Vbehne žena, klesne pri jeho nohách, pomazáva mu nohy tekutinou z fľaštičky a utiera 
ich vlasmi alebo lemom šiat.

 III. ČASŤ

Ježiš:
Poďte ku mne! Dôverujte,
že vám chcem tu všetkým pomôcť,
keď vás ťažia vaše viny,
keď vás trápi krutá nemoc.
Cesta ku mne bude navždy
otvorená každému – 
ako ľuďom, ktorí dávno
prichádzali k Betlému. 

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj: http://katecheze.evangnet.cz/

katechetické námety
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František Knapík: NEMÔŽEME NEHOVORIŤ – obnovená tvár katechézy

Publikácia ponúka vedeckú reflexiu nad katechézou, cez historicky prierez až po jej aktuálne 
chápanie a smerovanie. Zámerom je predstaviť koncept pokoncilovej katechézy a  teologické 
princípy jej uskutočňovania v  živote Cirkvi. Pohľad na katechézu z  rôznych aspektov jej 
uskutočňovania pomôže učiteľovi náboženstva hlbšie prepojiť svoje pôsobenie učiteľa a katechétu 
v školskom prostredí. 

Ľuboslav Hromják: S VÝRAZOM LÁSKY TRVÁM

Publikácia ponúka komplexný životopis spišského biskupa Jána Vojtaššáka, ktorý i  napriek 
komunistickému režimu zostal v pamäti tak jeho súčasníkov, ako aj v nasledujúcich generáciách. Na 
základe životných osudov tejto osobnosti dielo dáva možnosť sledovať dejiny slovenských katolíkov 
v  druhej polovici 19. storočia a  v  20. storočí a  môžeme ho považovať za symbol slovenského 
katolicizmu 20. storočia.   

Wilhelm Hünermann: SVÄTÝ MARTIN

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

Martin Michalíček, Martina Baginová: 
S RODIČMI K SVIATOSTNÉMU ŽIVOTU DETÍ

Príručka pastoračno-katechetického projektu  je výsledkom 10-ročného vývoja a  zrenia. Jej 
obsahom je ponuka stretnutí s rodičmi a s deťmi. Každé stretnutie má svoju štruktúru a ponúka 
všetky rozmery, ktoré má mať katechéza. Jedným z najnáročnejších rozmerov je mystagogický, 
na ktorý je zameraná celá príprava, aby sa urobilo všetko preto, čo by mohlo nasmerovať tak 
deti ako i ich rodičov k sviatostnému životu.

    

Cena: 5,00 €

Cena: 10,00 €

Cena: 8,00 €

Cena: 6,00 €
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ponúkame

Lois Rocková: JEŽIŠ – ENCYKLOPÉDIA

Predkladaná encyklopédia Ježiš umožňuje na pozadí novozákonného posolstva veriacim, ale 
aj hľadajúcim pravdu, prehľadným spôsobom oboznámiť sa s biblickým pohľadom na korene, 
podstatu a praktický dopad kresťanstva, ktoré je tu už dvetisíc rokov. Osobná odpoveď na 
Ježišove výzvy nám pomôže lepšie poznať seba a slúžiť blížnym.

Rainer Oberthür: OBRAZY ŽIVOTA – ŽIVOT V OBRAZECH
88 obrazových kariet cca formátu pohľadníc a príručka 44 didaktických hier, ktoré pomáhajú 
k  rozvoju abstraktného myslenia a  porozumenia symbolom Biblie a  kresťanstva. Okrem 
vyučovania náboženstva sa materiál dá veľmi dobre využiť aj pri vyučovaní na 1. stupni ZŠ 
alebo na hodinách výtvarnej, hudobnej alebo literárnej výchovy. Je vhodný nielen na prácu 
s  deťmi ale taktiež pre skupiny mládeže, dospelých a  seniorov. K  projektu organizujeme 
seminár pre učiteľov NV/N, učiteľov 1. stupňa ZŠ, animátorov spoločenstiev detí, 
vychovávateľov v školských kluboch, rodičov. Seminár je zameraný na odbornú inštruktáž na 
prácu s týmto materiálom. 

Terézia Petercová: 

AKO ANJELIK ZLATÚŠIK SPLNIL SVOJE POSLANIE 
Vianočný príbeh o tom, ako anjelik Zlatúšik rád vystrája, maškrtí a občas neposlúcha. Jedného 
dňa sa však ocitne pred nebeským trónom, kde dostane špeciálne poslanie: pripraviť ľudské 
srdcia na príchod vzácneho hosťa. S radostnou zvesťou teraz prichádza aj k vám...  

Martina Jokelová-Ťuchová

ROK S DOBROMILKOU A SVETLÚŠIKOM

Kniha plná podnetov ponúka deťom, ich rodičom, katechétom i kňazom námety na každý 
týždeň liturgického roka od Adventu až po Nedeľu Krista Kráľa. Nechýbajú tiež zaujímavé 
hry a nápady, ale aj vážne témy, ktoré odľahčeným jazykom detí podávajú postavičky 
Dobromilka a Svetlúšik.

Cena: 2,50 €

Cena: 8,60 €

Cena: 10,00 €

Cena: 14,00 €
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Pavol Prikryl: S LAMPÁŠIKOM DO ROZPRÁVKY
Nie je až tak veľa vianočných rozprávok, ktorých obsahom je priame posolstvo kresťanských 
Vianoc. Uvedená kniha však toto ponúka. Kresťanská symbolika je spracovaná prístupne 
deťom. Už samotný názov prezrádza neodmysliteľný symbol Adventu a  ešte viac rorátnych 
sv. omší, ktorým je lampáš ako symbol svetla a  tmy. Čítanie uvedených rozprávok môže 
byť prostriedkom, ako v mysliach mnohých detí očistiť ich zdeformovaný pohľad na Vianoce 
a povzbudiť ich k duchovnej príprave už počas Adventu. Súčasťou knihy sú obrazy, s ktorými 
možno pracovať rôznymi metódami. 

Bethan Jamesová a Gillian Chapmanová: 

KNIHA VIANOČNÝCH NÁPADOV

Kniha vianočných nápadov prináša viac ako 50 biblických príbehov a úloh, ktoré môže dieťa 
znova a znova riešiť dopĺňaním, krúžkovaním, počítaním, či vyfarbovaním, nakoľko súčasťou 
knihy je špeciálna stierateľná fixka.

BIBLICKÉ PRÍBEHY S ÚLOHAMI
Príťažlivá knižka určená deťom od 4 do 7 rokov ponúka známe i menej známe biblické príbehy, 
ktoré sú šité na mieru detskému čitateľovi. Za každým textom nasleduje dvojstrana rozličných 
hlavolamov od krížoviek, prešmyčiek pod doplňovačky či skladačky, ktoré dieťa nenútene 
motivujú ďalej pracovať s textom a uvažovať o ňom. 

BIBLIA HROU
Kniha pútavým spôsobom sprevádza malých čitateľov biblickým textom a súčasne im ponúka 
otázky na zamyslenie, hádanky, hlavolamy a ďalšie zábavné činnosti, ktoré súvisia s príbehmi. 
Jednotlivé kapitoly zahŕňajú Starý i Nový zákon.

Cena: 8,50 €

Cena: 6,60 €

Cena: 6,60 €
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