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Ako pastieri začuli tento hlas? Slová, ktoré 
zazneli v tichu svätej noci nás napĺňajú 
tajomstvom. Boh použil práve anjelov, 
aby svetu zvestovali príchod Spasiteľa – 
Ježiša Krista. Zvesť sprevádza veľká radosť, 
ktorá je okrem všetkých katechizmom 
podávaných charakteristík anjelov vzácnou 
vlastnosťou nebeských chórov. Radosť 
vychádza z ich výsady – Božích poslov a 
sprevádza ich poslanie. Pre nás je dôležité 
povzbudiť sa na tom, ako je vzácne 
radostne slúžiť Bohu a blížnemu. Je to viac 
ako služba – je to výsada. 
Buďme radostní pri práci, pri vyučovaní, 
počas dní všedných i sviatočných, buďme 
radostní pri oslave Boha a slúžme s 
radostným srdcom blížnym. S radostným 
srdcom ďakujme za to, že máme tú výsadu 
– smerovať cestu blížnych ku Kristovi, tak 
ako to vidíme u anjelov na obraze. 

Požehnaný a radostný čas očakávania 
a prežívania Adventu a potom sviatkov 
Narodenia Pána. 

„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa 
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: 

Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa 
k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, 

zvelebovali Boha a hovorili:

Sláva Bohu na výsostiach a na 
zemi pokoj ľuďom dobrej vôle

Beate Heinen: Tajomstvo Betlehemskej noci
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Jeden pán v  strednom veku sa roz-
hovoril o  svojich radostiach a  sta-
rostiach. Je podnikateľ a hovoril 

o  rizikách, ktoré vyplývajú z  jeho práce, 
ale tieto záležitosti, hoci dôležité, komen-
toval s  nadhľadom a  s  celkovým poko-
jom. Pri slovách o svojej rodine a deťoch 
zvážnel. Dal najavo obavy o  ich budúc-
nosť. Obavy sa netýkali ich zabezpeče-
nia, úspešného štúdia na vysokej škole, 
dobrého povolania. Bál sa o  ich život. Či 
si uchovajú vieru,  či ju budú žiť. Kedy sa 
rozhodnú pre vstup do manželstva a  či 
sa vôbec rozhodnú, alebo budú žiť iba 
tak nezáväzne. Hovoril o  ich vzťahoch 
a  uvoľnenom životnom štýle. Od neho 
a  manželky to nemohli vidieť a  predsa 
morálka ich detí nie je taká, aká má byť. 
V  jeho obavách bola ukrytá otázka, kde 
asi urobili chybu? Mladí ľudia sú zaplave-
ní správami i živými negatívnymi príklad-
mi morálnosti. Vždy treba spozornieť, keď 
sa o niečom povie, že toto je teraz moder-
né, toto teraz letí. Možno moderné, ale už 
asi nie správne a  v  konečnom dôsledku 
osožné.

Rektor jednej slovenskej univerzity 
podal vo svojom príhovore charakteris-
tiku súčasného mladého človeka. Podľa 
neho je to generácia, ktorá všetko dostala 
a to sa odzrkadľuje i na spôsobe jej fun-
govania. Očakávať, brať ako samozrej-
mosť, ale prejaviť sa navonok a angažovať 

sa v prospech druhých to už tak pomenej. 
Neviem, či je to vyčerpávajúca a všeobec-
ná charakteristika súčasného mladého 
človeka, veď nedá sa vysloviť všeobec-
ne platná pravda, ale čosi na tom bude. 
V školách ste dennodenne konfrontovaní 
a zažívate realitu života mladých ľudí. 

Prichádza obdobie Vianoc a  Advent, 
ktorý tomuto liturgickému času pred-
chádza a je časom prípravy i očakávania. 
Očakávania druhého Kristovho prícho-
du, očakávania, ktoré už bolo naplnené 
a  ktoré si pripomíname ešte z  čias pred 
dvomi tisíc rokmi. Kristus je naplnením 
každého očakávania. Naplnil očakávania 
a prísľuby v Starom zákone, napĺňa túžby 
našich veriacich sŕdc a  naplní našu naj-
hlbšiu túžbu po skončení nášho života 
na zemi. Nič, ba lepšie povedané, nikto 
nenaplní, nezasýti ľudské túžby a oča-
kávania lepšie a  plnšie ako Kristus. Hľa-
danie mladého človeka sa niekedy viac 
podobá na blúdenie ako na hľadanie. Na 
niektorých z nich máme dosah, môžeme 
na nich pôsobiť. Pýtať sa ich, alebo dávať 
odpovede na situácie a životné udalosti, 
ktoré sa objavujú v  ich životoch. Majme 
odvahu a dávajme im náročné odpovede. 
Nebojme sa im odovzdať pravdy aj s tým, 
čo to prináša: námahu, posmech, nemo-
dernosť. Lacné odpovede a lacné ponuky 
dáva súčasný svet. Sú to odpovede plytké 
a rýchlo prchavé, nemôžu naplniť, formo-
vať, urobiť natrvalo šťastným. 

Počas prichádzajúceho Adventu čer-
pajme z  bohatstva Božieho slova, prijí-
majme podnety, ktorými nás bude pom-
kýnať Duch Svätý v práci na svojej spáse 
i na spáse druhých.

Príspevkom DKÚ pre prácu vo vyučo-
vaní a  pri katechizovaní detí a  mládeže 

počas prvých dvoch liturgických období 
roka sú tieto Katechetické ozveny. Do ak-
tuálneho čísla sme zahrnuli aktivity a ná-
mety na adventné a vianočné témy.

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas 
a vyplnili nami zaslaný dotazník. Otázky 
boli zamerané na hodnotenie súčasné-
ho Kurikula vo všetkých jeho aspektoch 
s dôrazom na prepojenie školského vyu-
čovania N/NV s katechézou vo farnosti. 
Pracovná skupina, ktorá pracuje na revízii 
školského kurikula vyhodnocuje a pripra-
vuje výstupy. Výsledky tohto prieskumu 
sa budeme snažiť zverejniť.

Prvou adventnou nedeľou začíname 
nový liturgický rok a  počas vianočných 
prázdnin i nový kalendárny rok. Starý rok 
budeme bilancovať a premýšľať nad uda-
losťami, ktoré sa nás dotkli výraznejším 
spôsobom. Nech je Bohu vďaka za uda-
losti, ktoré potešili, povzbudili a  upev-
nili v  dobrom. Nech Pán prijme i  každú 
obetu, ktorú sme počas uplynulého roka 
priniesli. Naša cesta k svätosti pokračuje 
ďalej. Nech je vstup do ďalšieho roka spo-
jený s Božím požehnaním a s predsavza-
tiami, ktoré nás udržia v správnom smere 
v  našom úsilí o  zdokonaľovanie seba 
a našej práce.

S  prianím požehnaných dní Adventu 
a Vianoc ostáva

Viktor Pardeľ
biskupský vikár

riaditeľ DKÚ
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Vyhláška MŠVVaŠ SR 218/2017 Z. z. – učebnice pre 1. roč. ZŠ
Od 1. 10. 2017 je v platnosti vyhláška MŠVVaŠ č. 218/2017 Z. z., ktorej celé znenie nájdete na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/

SK/ZZ/2017/218/20171001. Pre predmet N/NV je dôležitá zmena pri učebniciach 1. ročníka ZŠ v § 3, b. 1 v nasledovnom znení: Schválené 
učebnice, schválené učebné texty a odporúčané učebnice pre prvý ročník základnej školy a schválené pracovné zošity pre všetky ročníky 
a druhy škôl majú životnosť jeden rok okrem učebníc pre predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, nábo-
ženstvo a etická výchova, ktoré majú životnosť tri roky.

Metodické dni v októbri 2017
V októbri sa na piatich miestach Spišskej diecézy uskutočnili metodické dni na tému: Svetové náboženstvá v osnovách náboženskej 

výchovy a náboženstva. V úvodnej duchovno-formačnej prednáške biskupský vikár pre katechézu a katolícke školstvo ThDr. Viktor Par-
deľ, PhD. vychádzal z vyhlásenia Dominus Iesus – O jedinečnosti a všeobecnom spásonosnom poslaní Ježiša Krista a Cirkvi. V kontexte 
témy svetových náboženstiev priblížil jeho obsah a význam, ktorý je potrebné rešpektovať pri vyučovaní. Nasledovali prednášky pracov-
níkov metodického oddelenia zamerané na didakticko-katechetický rozmer vyučovania uvedenej témy, jej zaradenie v osnovách podľa 
jednotlivých ročníkov, ponuka pracovných listov a námetov vyučovacích hodín. 

Všetkým ďakujeme za pozornú účasť, pomoc a taktiež za prijatie i ústretovosť na jednotlivých miestach. Či už to bolo v školách (ZŠ 
sv. Kríža Kežmarok, ZŠ POH Trstená) alebo na fare v Ružomberku a v kostole sv. Cyrila a Metoda v Poprade. 

Materiály ponúkame na stiahnutie a používanie. http://nova.dkuspis.sk/clanky/971-Prezentacie-a-materialy-z-metodickych -dni-
2017-2018/1-Hlavna-stranka/1-OznamyPrehľad projektov a súťaží pre žiakov v šk. roku 2017/2018

Nový metodik pastoračnej katechézy na DKÚ
Od 1. novembra 2017 pribudol na DKÚ nový pracovník. Na miesto metodika pastoračnej katechézy bol prijatý 

Mgr. Daniel Lysý, PhD. Pracuje na polovičný úväzok a v skratke sa predstavuje na nasledujúcich riadkoch: Narodil 
som sa a vyrástol som v Spišskej Novej Vsi, študoval som v Prešove a v Ružomberku. Po štúdiách som dva roky pôso-
bil ako dobrovoľník v Diecéznom centre pre mládež vo Važci, kde som spoznal mnoho mladých ľudí s nadšením pre 
evanjelium. Práve tu som začal získavať skúsenosti v práci s mládežou a s neformálnym vzdelávaním, takisto sa prá-
ve tu prehĺbil môj duchovný život. Neskôr som pôsobil v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže a v Komisii 
pre mládež, kde pôsobím aj teraz. Mojou najväčšou záľubou je moja rodina, moja manželka a náš drobec Martinko, 
ktorý ma učí, čo to znamená byť otcom. Veľmi rád si prečítam dobrú knihu s duchovným zameraním, zahrám na 
gitare alebo sa len tak poprechádzam v prírode s priateľmi. 

Teším sa, že môžem pracovať v Diecéznom katechetickom úrade, a tak pomáhať rozvíjať duchovný život v našej diecéze.  
Kontakt: daniel.dkuspis@gmail.com

Biblická olympiáda – ukončenie prihlasovania 30. 11. 2017
Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukončenia prihlasovania na Biblickú olympiádu. Prihlášky zaslané po 30. novembri 2017 nebu-

deme môcť akceptovať.

Biblická olympiáda – triedne a školské kolá 
V týchto týždňoch sa na školách začínajú realizovať triedne a neskôr i školské kolá Biblickej olympiády. Odporúčaný termín pre školské 

kolá je do 31. 1. 2018. Do 5. februára 2018 je termín zaslanie potvrdenia o konaní školského kola. Prosíme vás, aby ste tento termín rešpektovali. 

Čo nájdete v Biblickom okienku? 
Je pomôckou na prípravu úloh triedneho a školského kola Biblickej olympiády. Sú v ňom rôzne typy úloh spracované podľa jednotli-

vých kníh tohtoročnej olympiády. Ďakujeme tým, ktorí prispeli svojimi námetmi a poskytli vyskúšané a overené materiály. Tešíme sa na 
ďalšie ponuky od vás. http://nova.dkuspis.sk/clanky/815-Biblicke-okienko-2017-2018/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy.   

Seminár – biblické knihy k Biblickej olympiáde 2017/2018
Dňa 21. 11. 2017 sa v Poprade uskutočnil seminár „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval DKÚ Spišskej diecézy. 

Tematicky obsah bol zameraný na Knihu Genezis (12 – 50) a Evanjelium podľa Marka. Záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol 
lektor prof. doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. sú k dispozícii na webovej stránke DKÚ.

info
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Biblická nedeľa 
Ponuka námetov na realizáciu podujatia organizovaného KBD k Biblickej nedeli bude zverejnená na stránke www.kbd.sk. Slávenie 

Biblickej nedele sa presunulo z 3. veľkonočnej na 2. adventnú nedeľu – v tomto roku 10. decembra 2017. Realizácia projektu Noc čítania 
Biblie ostáva v pôvodnom termíne – 3. veľkonočná nedeľa. 

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.

Zhromažďovanie štatistických údajov
Prosíme všetkých učiteľov náboženstva, aby za jednotlivé školy zosumarizovali údaje o vyučovaní náboženstva za každú školu na sa-
mostatnom 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 10. januára 2018. 
Farské úrady zašlú sumár za celú farnosť na jednom tlačive na DKÚ. Tlačivo nájdete na: http://nova.dkuspis.sk/2-Skolskevyucova-
nie-nabozenstva/5-Tlaciva-na-stiahnutie/2-Knazi

in
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I. kategória, poézia (oblasť Orava) – celkom 4 súťažiaci 
1. Ema Parižová, ZŠ P. O. Hviezdoslava, Trstená
2. Lucia Juričáková, ZŠ s MŠ Babín 
3. Eneta Jurkýová, ZŠ s MŠ Lokca 

I. kategória, próza (oblasť Orava) – celkom 9 súťažiacich 
1. Veronika Belicajová, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo        
1. Terézia Dibdiaková, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo        
2. Nina Jatyelová, ZŠ s MŠ, Rabča     

II. kategória, poézia (oblasť Orava) – celkom 2 súťažiaci 
1. Lenka Ondreková, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo
2. Matúš Beňuš, SOŠ, Hattalova, Námestovo

II. kategória, próza (oblasť Orava) – celkom 1 súťažiaci 
1. Alžbeta Iglárová, ZUŠ I. Kolčáka, Námestovo    

I. kategória, poézia (oblasť Spiš) – celkom 15 súťažiacich 
1. Katarína Melcherová, ZŠ s MŠ, Nová Ľubovňa
2. Katarína Pacáková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves
3. Aneta Salanciová, ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sp. Vlachy 
Cena poroty: Terézia Kotarbová, SŠI, Námestie Štefana 
Kluberta, Levoča

I. kategória, próza (oblasť Spiš) – celkom 17 súťažiacich 
1. Adela Leibiczerová, ZŠ Ing. O. Kožucha, Sp. Nová Ves
2. Adam Madeja, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok
3. Michaela Petrášová, ZŠ, Levočská, SP. Nová Ves
Cena poroty: Samuel Michálek, SŠI, Námestie Štefana 
Kluberta, Levoča
Cena poroty: Matej Kokoruďa, ZŠ, Nejedlého, Sp. Nová Ves

II. kategória, poézia (oblasť Spiš) – celkom 2 súťažiaci 
1. Terézia Siváňová, Gymnázium sv. Františka Asisského, 
Levoča
2. Janka Szuperáková, Cirkevné gymnázium Štefana 
Mišíka, Sp. Nová Ves

II. kategória, próza (oblasť Spiš) – celkom 1 súťažiaci 
2. František Pluta, Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, 
Sp. Nová Ves

Recitačná súťaž Blahoslavení chudobní – vyhodnotenie oblastných kôl 
V  závere Jubilejného roku sv. Martina prebiehal už 4. ročník diecéznej recitačnej súťaže, v  tomto roku pod názvom Blahoslavení 
chudobní. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom životopisov o svätcovi a tvorby autorov poézie a prózy 19. a 20. storočia zameranej 
na tému čnosti chudoby, skromnosti a lásky k blížnemu priblížiť žiakom kresťanské hodnoty tak v živote sv. Martina, ako aj v tvorbe 
odporúčaných autorov. 
Do súťaže bolo prihlásených 55 recitátorov, 16 za oblasť Oravy a 39 za oblasť Spiš, Podtatransko a Liptov. V termínoch 9. a 13. novem-
bra 2017 sa uskutočnili oblastné kolá na Orave a Spiši. Na súťaži sa zúčastnilo 16 recitátorov za oblasť Oravy a 35 súťažiacich za oblasť 
Spiš, Podtatransko a Liptov. Uvádzame prehľad umiestnení v oblastných kolách. Do diecézneho kola postúpili súťažiaci umiestnení 
na prvom mieste a v kategóriách s vyšším počtom súťažiach i umiestnení na druhom mieste. Diecézne kolo sa uskutočnilo 23. no-
vembra 2017 v Spišskej Kapitule. Všetkým srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za účasť.
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Diecézne kolo recitačnej súťaže Blahoslavení chudobní 
Vo štvrtok 23. novembra 2017 sa na Spišskej Kapitule konalo diecézne kolo IV. ročníka recitačnej súťaže. V tomto finále sa zúčastnilo 
11 recitátorov zo základných a stredných škôl v kategóriách poézie a prózy. 

I. kategória, poézia  
1. miesto: Katarína Melcherová z Novej Ľubovne 
2. miesto: Katarína Pacáková zo Spišskej Novej Vsi 
3. miesto: Ema Parížová z Trstenej

I. kategória, próza  
1. miesto: Adela Leibiczerová zo Spišskej Novej Vsi 
2. miesto: Veronika Belicajová z Námestova a Terézia Dibdiaková z Námestova 
3. miesto: Adam Madeja z Kežmarku 

II. kategória, poézia 
1. miesto: Terézia Siváňová z Levoče
2. miesto: Lenka Ondreková z Námestova

II. kategória, próza 
1. miesto: Alžbeta Iglárová z Námestova
2. miesto: František Pluta zo Spišskej Novej Vsi

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Ďakujeme i učiteľom, ktorí objavujú v žiakoch talenty, pomáhajú im ich rozvíjať a tak 
ich učia obohacovať svet tým, čo dostali ako veľký Boží dar. 
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LECTIO DIVINA AKO DUCHOVNÉ UMENIE 
POSVÄTNÉHO POČÚVANIA

Božie slovo nás vovádza do dejín spásy a ukazuje, ako sa Boh 
zjavoval a  pôsobil v  životoch ľudí, ktorými bol viac alebo 
menej prijímaný. V neustále sa meniacom svete a nestabil-

ne usporiadaných hodnotách sveta je pravidelné čítanie Božieho 
slova svetlom, cestou a  prameňom, z  ktorého máme neustále 
čerpať, učiť sa žiť Božiu prítomnosť a vnímať jeho pôsobenie v ži-
vote svojom a  ľudí okolo nás. Čas venovaný Bohu je darom pre 
nás, lebo obohacuje našu myseľ i srdce a otvára nám poznanie 
a vôľu pre to, čo je hodnotné, isté a čo vedie k Bohu. 

Lectio divina je duchovná prax založená na porozumení a po-
tom zvolaní: „Tak toto chcem i ja!“ Nejde samozrejme o  nejaký 
„tovar“ alebo ináč povedané iba o  hmotné dobrá. Tu sa jedná 
o porozumenie a otvorenie srdca. Lectio divina je proces, nie jed-
norazová záležitosť. Iba pravidelnosť nás nasmeruje do posvät-
nosti Božieho slova prostredníctvom starostlivého počúvania, 
meditácie, modlitby a  kontemplácie. Posúva naše uvažovanie 
z  rozumu do srdca, v  ktorom dáme Božiemu slovu priestor ob-
klopený vzťahom a láskou a kde môže zotrvať bez ohľadu na to, či 
náš rozum pochopil viac alebo menej, všetko alebo nič.   

Lectio divina sa prvý raz písomne objavilo v pravidlách sv. Be-
nedikta. Jeho pozvanie počúvať  „uškom srdca“ i nás priťahuje do 
priestoru Božieho slova. Vnímať Božie pôsobenie v  bežnom ži-
vote predpokladá dať Bohu priestor v modlitbe, ktorá má dĺžku, 
šírku, hĺbku a výšku. Náš vzťah s Bohom nie je niečo statické. Je 
to dynamika, ktorú v priestore a čase môžeme rozdeliť do štyroch 
častí.

Dynamika v Lectio divina nás učí pravidelnosti počúvania Bo-
žieho slova a následnej statočnosti voči jeho počúvaniu, chápa-
niu a uskutočňovaniu života podľa neho. 

Prvou dynamikou je lectio – počúvanie (dĺžka). Tu sa odpo-
rúča, aby čítanie Božieho slo-
va bolo nahlas. Tak sa slová 
pomocou rozumu presunú 
z  mysle a  odrážajú sa v  srdci 
človeka. Uvedomujme si, že  
počúvanie pomáha odumrieť 
pokušeniu, aby sme skôr ako 
dobre počúvame, už premýšľali nad tým, čo chceme povedať my. 
To nechajme na neskôr a teraz IBA POČÚVAJME. Postupne sa tak 
naučíme vnímať krásu a hĺbku a pomaly sa vedome zapojíme do 
odpovede na Božie slovo.

Druhou dynamikou je meditatio – meditácia (šírka). Medi-
tovať nad textom nás nabáda 
k tomu, aby sme s  Bohom 
nadviazali spojenie. To však 
neznamená, že vytiahneme 
rôzne výklady a  ponoríme sa 
iba do nich. Výklady použí-
vame natoľko, nakoľko nám 

pomáhajú otvoriť sa zábleskom, čo a ako Boh k nám hovorí a na-
koľko nám pomôžu presunúť slovo z  mysle do srdca. To v  nás 
kultivuje vnútorné pochopenie a pozýva nás zvážiť, ako posvätný 
text rezonuje s našim životom a so svetom okolo nás.

Treťou dynamikou je oratio – modlitba (hĺbka). Tento spô-
sob modlitby sa často vysky-
tuje v  neuvedomelej forme. 
Jednoducho necháme z nás 
vychádzať to, čo nás inšpiruje, 
približuje nás k Bohu, odďa-
ľuje nás od nezdravej seba-
dôvery a  posúva do úplného 
odovzdania sa Božej vôli.

Štvrtou – poslednou dynamikou je contemplatio – kontem-
plácia (výška). Ponúkame 
priestor, čas a  celého seba 
tomu, koho sme našli – po-
zývame Boha do ďalšieho ži-
vota. Objímame Boha, ktorý 
nám dáva možnosť byť s ním 
a žiť v nás. Alebo môžeme sa 

nechať ním objať, vložiť sa celý do jeho lásky, žiť v jeho náručí a 
dôvere. Keď sme takto vtiahnutí do hlbšieho povedomia Božej 
prítomnosti, umožňuje nám to žiť Božie slovo. „Počúvať srdcom“ 
sa potom stane pre nás cestou pre život s Pánom a túžbou znova 
si nájsť priestor a  čas na započúvanie sa do Božieho slova. Aký 
krásny spôsob otvoriť sa pre Božie slovo a  urobiť z  neho súčasť 
svojho života!

Spracovala: Klára Soľanová
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odborný poradca

MARANATHA – PRÍĎ, PANE JEŽIŠU
Vstupujeme do ďalšieho Adventného obdobia, ktoré je časom duchovnej obnovy a prípravy na príchod Pána. V očakávaní Pánov-

ho príchodu sa modlíme: „Maranatha. Príď, Pane Ježišu.“ Blahoslavený kardinál John Henry Newman raz v jednej kázni povedal: 
„Máme nielen veriť, ale aj bdieť. Nielen milovať, ale aj bdieť. Nielen poslúchať, ale aj bdieť. A prečo máme bdieť? Pre tú veľkú udalosť, 
ktorou je príchod Krista.“

Áno, naozaj bdieme, očakávame, hľadáme a  budujeme si 
vzťah s osobným Bohom, ktorý sa stal človekom a žil medzi nami. 
Boh sa stal „Emanuel“ v  osobe Ježiša Krista, v  ktorom sa splnili 
všetky Božie zjavenia. Neveríme v akýsi mýtus alebo ideológiu či 
modlu. „Veríme v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, 
i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, ktorý sa počal z Ducha Svätého, 
narodil sa z Márie Panny, trpel, zomrel a vstal z mŕtvych…“ On žije a 
už viac nezomrie. On je s nami „až do skončenia sveta“. (Mt 28,20) 
Stáva sa reálnou skúsenosťou pre všetky duše, ktoré ho hľadajú 
celým srdcom. Naše bdenie do jeho príchodu nebude márne, lebo 
každý, kto ho hľadal, našiel ho. „Budete ma hľadať a nájdete ma; 
ak ma budete hľadať celým svojím srdcom, dám sa vám nájsť – 
hovorí Pán“ (Jer 29,13-14). 

Tak ako Zachej, aj my „majme túžbu uvidieť ho“; tak ako slepý 
Bartimej, aj my „túžme po jeho uzdravujúcom dotyku s vierou pl-
nou očakávania“; tak ako Samaritánka pri studni, aj my „žíznime 
po (prameni) živej vode“. S úprimným a celým srdcom túžme po 
Mesiášovi, Spasiteľovi celého sveta.

V  dejinách už raz prišiel: „A Slovo sa telom stalo a prebýva-
lo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu; slávu, akú má od 
Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“ (Jn 1,14) A príde zas: 
„Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho 
videli do neba odchádzať.“ (Sk 1,11) „A každé telo uvidí Božiu spá-
su.“ (Lk 3,6)

Svätý Bernard z Clairvaux popisuje advent z troch hľadísk. Ako 
prvý uvádza advent, ktorý už nastal v historickom čase a priestore 
a ktorý si pripomíname každý rok na Vianoce. Druhým adventom 
bol príchod Krista na svet z lona Panny Márie, aby „našiel a spasil, 
čo bolo stratené.“ Tretím adventom je parúzia, keď Kristus príde 
súdiť živých a mŕtvych a zoberie si nás k sebe. Svätý Bernard vy-
svetľuje druhý advent ako „čas navštívenia“, prostredníctvom kto-
rého je teraz Kristus prítomný a  pôsobí v  živote každého z  nás. 
Každý deň v nás pôsobí skrze milosť, aby nás premieňal na svoju po-
dobu a priniesol nám spásu a uzdravenie od hriechu, ťažkostí, chorôb 
a  ľudskej slabosti nášho každodenného života.“(z  článku Jeanne 
Kunovej Očakávanie Mesiáša, ktorý vyšiel v indickom katolíckom 
charizmatickom časopise Charisindia v decembri 2010)

Zakaždým, keď počúvame čítania na svätej omši, alebo keď 
sami čítame a rozjímame nad Svätým písmom, nech sa v nás Slo-
vo stane telom. Náš Pán, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, ktorý žije 
naveky a sedí po pravici Otca, chce, aby sme zakúšali „jeho navštíve-
nie“ každý deň nášho života, aby sme zakúšali „každodenný advent“.  
Musíme však poslúchnuť jeho hlas: „Napravte svoje cesty a svoje 
činy, tak vás nechám bývať na tomto mieste...“ (Jer 7,3n)

Nech nám Duch Svätý pomáha prehlbovať osobnú vieru, šíriť 
Kristovo posolstvo a žiť v radostnom očakávaní Emanuela. 

Spracovala a upravila: Klára Soľanová, 
Zdroj: Fr. J. Mariakumar SVD & Ms. M. Pereira

Advent a Kristov triumf – Hans Memling (Zdroj: internet)
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BIBLICKÁ 
NEDEĽA  
V ADVENTE

Dňa 3. decembra 2016 sa v Ružomberku stretli členovia Rady 
KBD a  biblisti na svojom pravidelnom stretnutí. Pri hodnotení 
aktivít sa v  diskusii zastavili zvlášť pri slávení Biblickej nedele. 
Biblická nedeľa je celoslovenský projekt, ktorý KBD zastrešuje už 
od roku 2003. Pred rokmi bol termín slávenia stanovený na tretiu 
Veľkonočnú nedeľu, keďže liturgické čítania - hlavne evanjelium 
v roku A o Emauzských učeníkoch - upriamujú našu pozornosť na 
Ježiša a jeho slová, ktoré zapaľujú srdcia učeníkov.

Samotné liturgické slávenie smrti a zmŕtvychvstania Ježiša je 
veľmi bohaté a  tiež viaceré veľkonočné nedele majú svoje špe-
cifické zameranie. Druhá veľkonočná nedeľa v Cirkvi je nedeľou 
milosrdenstva a štvrtá je nedeľou Dobrého pastiera. V tieto ne-
dele sú organizované púte, rôzne aktivity, či deň otvorených dverí 
v kňazských seminároch. Tu sa zrodil návrh pre zmenu termínu 
slávenia Biblickej nedele, aby viac vynikla dôležitosť Božieho slo-
va v živote veriacich tak jednotlivcov ako aj celého spoločenstva. 
Ako vhodné sme videli adventné obdobie, ktoré je zamerané na 
prípravu slávenia Slova, ktoré sa stalo telom, a pozýva nás stíšiť 
sa a započúvať do Božieho slova. Návrh sláviť Biblickú nedeľu na 
druhú adventnú nedeľu bol odsúhlasený prítomnými stretnutia 
Rady KBD a zaslaný KBS na schválenie. Na plenárnom zasadaní 
KBS, ktoré sa konalo v marci 2017 v Čičmanoch, biskupi tento ná-
vrh schválili.

Začiatok nového liturgického roka môže byť možnosťou 
pre rozhodnutie k  pravidelnému čítanie Svätého písma, alebo 
k usporiadaniu ekumenických stretnutí spolu s inými kresťanský-
mi cirkvami, ktoré sa pripravujú na slávenie sviatkov Narodenia 
Božieho Syna, vteleného Slova.

Veríme, že spoločné slávenie Biblickej nedele napomôže vy-
tvárať z našich farských spoločenstiev živé spoločenstvá, aby sme 
spoločne čerpali z tohto prameňa Božieho slova podľa povzbu-
denia pápeža Františka, ktoré nám adresoval na záver mimoriad-
neho Roka milosrdenstva:

Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedeľu li-
turgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie po-
chopenie Svätého písma: jedna nedeľa venovaná celá Božiemu slovu, 
aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalé-
ho dialógu Boha s jeho ľudom. Nech nášmu úsiliu nechýba kreativita, 
aby sa tento moment obohatil o  iniciatívy, ktoré povzbudia veriacich 
stať sa živými nástrojmi odovzdávania Slova (Misericordia et mise-
ra, bod 7).
Zdroj: http://kbd.sk/web/index.php/9-data/aktuality/200-bib-
licku-nedelu-budeme-slavit-v-novom-termine

NOC ČÍTANIA BIBLIE V 3. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Noc čítanie Biblie je aktivitou predovšetkým pre žiakov v  škole a  spoločenstvá detí vo farnosti. Z  praktických dôvodov bola 
uvedená aktivita presunutá v ostatných rokoch z času Adventu na poveľkonočný čas. 

Nech čítanie Božieho slova nie je viazané iba na vyhlásené aktivity a projekty. Adventný čas je príležitosťou čítania Božieho 
slova v rodinách, modlitby posvätného ruženca a spievania adventných piesní. 

Jednou z možností je aspoň jedenkrát v každom adventnom týždni stretnúť sa pri stole Božieho slova v rodine alebo menšom 
spoločenstve. K nedeľným evanjeliovým textom v rubrike Ako aktivizovať ponúkame biblické obrazy, pomocou ktorých je vhodné 
zamyslieť na nad obsahom textu a  jeho posolstvom pre náš život. 

Spracovala: Klára Soľanová
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ako aktivizovať

ČÍTAJME BOŽIE SLOVO 
POMOCOU OBRAZU
 – advent v rodine – 

1. ADVENTNÁ NEDEĽA  −   MK 13, 33-37

Bdejte, lebo neviete, kedy príde pán domu

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Majte sa na pozore, bdejte, 
lebo neviete, kedy príde ten čas. Je to tak, ako keď človek odces-
tuje: opustil svoj dom, svojim sluhom odovzdal moc, každému 
určil prácu a vrátnikovi prikázal bdieť.

Bdejte teda, lebo neviete, kedy príde pán domu: či večer, či 
o polnoci, či za spevu kohúta alebo ráno. Aby vás nenašiel spať, 
keď príde nečakane!

A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!“

Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:
 � Čo znamená bdieť?
 � Ktoré situácie v živote boli pre nás nečakané a čo pre nás zname-
nali?

 � Ako môžeme vo svojom živote napĺňať výzvu: byť bedlivým? 

2. ADVENTNÁ NEDEĽA  −   MK 1, 1-8

Vyrovnajte chodníky Pánovi

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš 
napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a  on ti 
pripraví cestu.

Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte 
mu chodníky!‘“

Ján bol na púšti, krstil a  hlásal krst pokánia na odpustenie 
hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeru-
zalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke 
Jordán.

Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedá-
val kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, 
ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu re-
mienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť 
Duchom Svätým.“

Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:
 � Čo znamená pripraviť cestu, vyrovnať chodníky a byť nehodný roz-
viazať remienky na obuvi?

 � Aký je rozdiel medzi krstom pokánia a sviatostným krstom?
 � Ktoré „chodníky“ vo svojom živote nám treba vyrovnať?

3. ADVENTNÁ NEDEĽA −   JN 1, 6-8. 19-28

Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok 
vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám ne-
bol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.
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A  toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z  Jeruzalema poslali 
k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal 
a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“

 „Čo teda, „pýtali sa ho, „si Eliáš?“
Povedal: „Nie som.“
„Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“
Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo 

nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“
Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu 

Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“
Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda 

krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: 
„Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On 
prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na 
obuvi.“

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:
 � Čo znamená  „vydať svedectvo o svetle“?
 � Prečo sa kňazi a leviti pýtali Jána, kým je a farizeji, že prečo krstí 
ak nie je prorok? 

 � Aké je moje svedectvo o svetle, ktorým je Kristus?

4. ADVENTNÁ NEDEĽA  −   LK 1, 26-38

Počneš a porodíš syna

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa 
volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, me-
nom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s te-
bou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená 
takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u  Boha. 
Počneš a  porodíš syna a  dáš mu meno Ježiš. On bude veľký 
a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho 

otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho 
kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepo-
znám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Naj-
vyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to 
Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je 
v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič 
nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane pod-
ľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:
 � Čo znamená  „naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho 
kráľovstvu nebude konca“?

 � O  ktorých udalostiach života môžeme povedať, že Boh zasiahol 
a že jemu nič nie je nemožné?

 � Ako vnímame každodennú modlitbu Anjel Pána a čo pre nás zna-
mená?



11Katechetické ozveny 

ako aktivizovať

LEGENDA - ŠTVRTÝ KRÁĽ
Legenda môže poslúžiť pre žiakov 1. stupňa ako 
motivácia k téme: 

 � putovanie, čo možno stratiť a čo získať
 � adventný čas
 � život ako cesta
 � traja mudrci z východu
 � služba lásky – Mt 25,40
 � stručné prerozprávanie hlavných udalostí života Pána Ježiša
 � koniec života – smrť 

V  ďalekej Perzii žil mudrc, ktorý okrem lekárstva bol dob-
rým hvezdárom. Poznal sa s mnohými vynikajúcimi muž-
mi doby v Babylonii, Mezopotámii i v ostatných krajinách 

východu.
Traja mudrci spozorovali raz v  noci na oblohe zvláštnu 

hviezdu. A  túto hviezdu spozoroval aj perzský mudrc menom 
Artaban. Vzájomne si odkázali, že ak sa hviezda znovu objaví, 
stretnú sa o desať dní na istom pahorku a spoločne pôjdu do Je-
ruzalema, kde podľa starých písem mal sa narodiť Kráľ a Mesiáš.

Artaban sa vážne pripravoval. Svoj majetok rozpredal a za utŕ-
žené peniaze kúpil tri drahokamy: zafír, rubín a krásnu perlu. Tie-
to tri drahokamy chcel odovzdať novému kráľovi. Zvolával svojich 
známych do svojho domu a vyzýval ich, aby urobili tak ako on. Ale 
ani jeden z nich nebol veľmi ochotný. Každý mal nejakú výhovor-
ku alebo pochybnosti... Bola už noc. A pri pohľade na oblohu sa 
strhol a celý rozochvený hľadel na novú hviezdu a hovoril si: „To je 
ten znak, Kráľ prichádza a ja mu pôjdem v ústrety!“  

Zavčas rána sa Arbatan vydal na cestu. Deväť dní cestoval. Ne-
mal už veľa k miestu, kde sa mal stretnúť s ostatnými mudrcmi, 
keď  jeho kôň spomalil. Nastáva noc. Artaban zoskočil z koňa, aby 
zistil prečo kôň nechce ďalej. Na zemi ležal človek. Azda je už mŕt-
vy – pomyslel si Artaban. Odvrátil sa, keď v tom z úst raneného 

vyšiel bolestný vzdych. Artaban bol v rozpakoch. Pokľakol a prosil 
o silu i osvietenie. Veď mal tak naponáhlo ku Kráľovi a nemohol 
meškať... s  ťažkým srdcom sa znovu obrátil k  ležiacemu mužo-
vi a začal ho ošetrovať. Trvalo to dlho až sa muž ozval. Ďakoval 
veľmi úprimne. Ale nemohol sa nijako odvďačiť za poskytnutú 
pomoc. Artaban mu dal zo svojich zásob a keď videl, že ho môže 
opustiť, pobral sa ku koňovi. Muž skôr ako by bol Artaban vyskočil 
na koňa, povedal mu, kde nájde Kráľa – Vykupiteľa ľudstva.

Odpočinutý kôň znovu rýchle napredoval. Keď došli na miesto 
stanovené ako stretnutie, nikoho tu nebolo. Darmo sa rozhliadal, 
darmo počúval. Napokon vyšiel na menší kopec, odkiaľ dúfal vi-
dieť svojich priateľov. Na palici zastoknutej do zeme čosi vialo. 
Prišiel bližšie a tu bol odkaz: Čakali sme do polnoci – ďalej sme 
nemohli – nasleduj nás najbližšou cestou krížom cez púšť.

Artaban nemohol. Bol unavený, potrava sa už minula a  kôň 
potreboval opäť dlhší oddych. Nezostávalo mu iné, ako sa vrátiť 
do najbližšej osady, predať zafír, kúpiť potraviny a ťavu a vydať sa 
púšťou za cieľom. 

Minuli sa tri dni, keď Artaban konečne prišiel do Betlehe-
ma. Tri dni po návšteve troch mudrcov u Novonarodeného Krá-
ľa! Všade bolo ticho, len jeden spevavý hlas zaznieval z malého 
skromného domčeka. Vstúpil. Vnútri bola žena skláňajúca sa 
nad dieťaťom. Od nej sa dozvedel, že traja cudzinci od Výcho-
du rýchle opustili kraj, ale dozvedel sa aj to, že novonarodený 
Mesiáš s matkou a pestúnom odišli do Egypta, lebo Betlehemu 
hrozí nebezpečenstvo. Artaban tíško vzdychol. Vtedy nastal von-

ku rozruch. Vybehol pred dom, kde sa ozývali náreky: „Herode-
sovi vojaci zabíjajú naše deti!“ Artaban sa vrátil do domu. Matka 
zbledla a hľadela ukryť svoje dieťa. Artaban sa postavil do dverí 
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a už tu boli vojaci, ktorí ho chceli odsotiť. Vysoký a mocný postavil 
sa pevne a vojakom vravel: „Sám som v tomto dome a chcem dať 
drahocenný kameň tomu, čo ma nechá na pokoji v dome!“ Velia-
ci vojak pozrel na neho s výrazom lesti a vystrel ruku pre rubín; 
potom rozkázal vojakom, aby šli ďalej. Matka pristúpila k Artaba-
novi a prosila Boha, aby ho požehnával... Prešli týždne a Artaban 
bol v Egypte. Hľadal, vypytoval sa, ale zbytočne. Raz mu istý muž 
povedal, aby Kráľa hľadal medzi chudobnými a nie po palácoch... 
Artaban hľadal, chodil, vypytoval sa... Navštevoval chudobných 
a biednych, vyhľadával nahých a trpiacich, liečil nemocných a po-
máhal všade kde mohol. Ale toho, ktorého hľadal, nenašiel...

Tridsaťtri rokov prešlo a  ostarnutý Artaban neustále putoval 
a hľadal. Hlavu mu pokrývalo stále viac šedín. Z Egypta sa vracal 
do Izraela a do Jeruzalema. Davy ľudí prúdili mestom veľmi ne-
zvyčajne. Začal sa vypytovať, čo sa deje. Domáci mu povedali, že 
sa poberajú na vrch Golgotu, kde budú ukrižovaní dvaja lotri a Je-
žiš Nazaretský, ktorý len dobro činil, ale musí zomrieť tak potup-
nou smrťou, lebo sa nazýval Synom Božím a Kráľom. Aké divné 
slová začul Artaban a ako divne pôsobili na neho.

Nasledoval zástup a myslel si, že azda príde včas a podarí sa 
mu vyslobodiť Kráľa z  nepriateľských rúk... Videl, ako skupina 
vojakov viedla cestou mladú ženu. Ona sa vrhla Artabanovi k no-

hám prosiac o vyslobodenie. Pre dlžoby otca mala trpieť. Artaban 
rýchle premýšľal. Z pokladov mu už zostala len drahocenná perla. 
Podal ju žene, keď tu nastala tma, zem sa zatriasla, domy padali. 
Vojaci poutekali, ale Artaban stál a žena sa chvela od strachu. Keď 
sa znovu zem otriasla, kus kameňa padol na starca Artabana. Pa-
dol bez seba. Žena bola pri ňom a usilovala sa mu nejako pomôcť. 
Zrazu začula akoby v diaľke tak jemný a krásny hlas. Obzerala sa, 
ale nikoho nevidela. Vtedy sa otvorili ústa starca Artabana akoby 
na odpoveď: „Nie, nie, Pane môj!“ Veď kedyže som ťa videl hlad-
ného a nakŕmil som ťa? Kedy som ťa videl chorého a navštívil som 
ťa? Kedy som ťa stretol smädného a  dal som ti napiť? Tridsaťtri 
rokov som ťa hľadal – ale ani len tvoju tvár som nevidel, nieto, aby 
som ti bol poslúžil, Kráľ môj, Pane môj!“

Artaban prestal hovoriť a jeho zrak milo hľadel k nebu. A akýsi 
nežný hlas sa znovu ozval vedľa nich: „Veru hovorím ti, čokoľvek si 
učinil jednému z týchto maličkých, mne si učinil.“

Artabanova tvár sa rozjasnila radosťou a  jeho posledný vý-
dych bol naozaj dlhý ale odovzdaný tomu, koho celý život hľadal.  
Skončila sa jeho púť – jeho poklady boli prijaté.

Štvrtý mudrc našiel svojho Kráľa, našiel Vykupiteľa a Spasiteľa 
sveta!

Spracovala: Klára Soľanová
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Iná ovečka
Tento príbeh, ktorý sa síce nenachádza v  Biblii, 

snáď sa stal vtedy, keďsa pred viac ako dvetisíc rokmi 
narodil Pán Ježiš, no posolstvo príbehu je aktuálne aj 
v dnešných časoch. 

Ďaleko odtiaľto žil pastier Šimon. Mal veľké stádo bielych 
oviec - a medzi nimi jednu čiernu ovečku. Šimon mohol 
byť spokojný, lebo okolité pastviny poskytovali jeho ov-

ciam hojnú pastvu. A jeho ovce ho nasledovali, kam len šiel.
Len čierna ovečka robila pastierovi veľké starosti. Bola poriad-

ny tvrdohlavec a robila si čo chcela. Často odbehla od čriedy preč 
– a Benjamín, pastierik, ktorý žil u Šimona a jeho pes Kora, mali 
čo robiť, aby ju dostali späť ku stádu.

Jedno leto prišiel opäť čas strihania oviec. Čierna ovečka si 
však chcela nádhernú vlnu ponechať. V  jednom momente, keď 
Benjamín pomáhal Šimonovi a Kora musela odohnať čriedu od 
inej čriedy, sa vytratila preč.

Bežala – tak rýchlo ako len vedela – do lesa.
Keď Šimon a Benjamín zbadali, že čierna ovečka už zasa ušla, 

zavolali Koru a vyľakaní bežali za ňou.  Avšak neskoro.
Hľadali a hľadali až kým nepadla hlboká noc, ale po čiernej 

ovečke nebolo ani stopy. Celé dni prehľadávali okolie, ale nič ne-
našli. Nakoniec sa vrátili naspäť k svojej čriede. Kde zostala čierna 
ovečka? Nestala sa potravou pre nejakého vlka?

Nie, pretože čierna ovečka bola bystrá. Zakaždým sa dobre 
ukryla – raz v  jaskyni, inokedy zasa v  kroví. V  žiadnom prípade 
sa však nechcela vrátiť naspäť k  svojej čriede. Radšej chcela po 
pastvinách pobehovať sama.

Prišiel október, potom november. Jesenné búrky sa preháňali 
krajinou a  vietor bol čoraz chladnejší. Čierna ovečka začala na-
priek jej hustej vlne mrznúť. Opustená a smutná stála na prázd-
nej pastvine.

Pastier Šimon si obliekol teplý kabát a vydal sa so svojou črie-
dou na cestu k miestu, kde so svojou čriedou každý rok zimoval. 
Prišiel december a  začalo snežiť. Z  času na čas Šimon s  Benja-
mínom spomínali na čiernu ovečku: Kde vlastne zostala? Znova 
a  znova im v  ušiach znel zvonec, ktorý čierna ovečka nosila na 
krku.

Snehu bolo čoraz viac a  aj vietor bol čoraz chladnejší. Čier-
na ovečka nevedela v týchto zložitých podmienkach nájsť cestu 
a stratila sa. Prišla noc – a ona nenachádzala žiadne miesto na 
spanie – žiadnu jaskyňu, žiadne krovie, ktoré by ju ochránilo.

Zrazu  zbadala na oblohe žiarivé svetlo – žiarivejšie ako me-
siac a  všetky hviezdy, aké kedy videla. A  ovečka to svetlo nasle-
dovala. Jasná hviezda priviedla čiernu ovečku k jaskyni. V jaskyni 
horel malý oheň.

Muž menom Jozef a žena, ktorá sa volala Mária tu našli chatr-
nú strechu nad hlavou. Čierna ovečka chcela najprv odtiaľ utiecť. 
Naraz však zbadala novonarodené dieťa. Dieťa sa volalo Ježiš. 
Žena kolísala dieťatko v náručí, aby ho zohriala. Ale dieťa zača-
lo plakať. Čierna ovečka zostala stáť. Jej vlna jej pripadala čoraz 
ťažšia a  ťažšia. Zadívala sa na dieťa a  pocítila vo svojom vnútri 
veľké teplo. Prišla bližšie k dieťaťu, sklonila svoju hlavu a ľahla si 
na zem. Žena sa zadivila. Potom však uložila dieťa do hustej vlny 
čiernej ovečky. Dieťa viac neplakalo. Čierna ovečka sa odvážila 
sotva dýchať. Len raz sa mykla: ...

Vo vchode do jaskyne stáli pastier Šimon, malý pastierik Ben-
jamín, črieda, aj pes Kora. Šimon so všetkou úctou zabalil dieťa 
do prikrývky – a pastierik Benjamín mu spolu s čriedou zaspievali 
pieseň.

Šimon, malý Benjamín, pes Kora a črieda sa napokon šťastní 
a  spokojní pobrali preč. Vedeli, že je to neobyčajné dieťa, ktoré 
chce priniesť svetu Božiu lásku a pokoj. Oni túto lásku a tento po-
koj zažili v túto noc a chceli ich odovzdávať ďalej. Putovali svetom 
a každému o  tom rozprávali: „Narodil sa Ježiš! Boží Syn prišiel 
na svet! Láska a pokoj pre všetkých ľudí – zvlášť pre tých, ktorí sú 
chorí alebo opustení, ktorí sú prenasledovaní, trýznení, ktorí ne-
majú cenu v očiach iných, ktorí sú na okraji a ktorí sú považovaní 
za „čierne ovce“ našej spoločnosti!“
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AKO PREŽIŤ VIANOCE 
V RODINE?

Sv. Ján Pavol II. už v  prvých rokoch svojej apoštol-
skej služby zaviedol v  Ríme pekný zvyk. Na druhú 
alebo tretiu adventnú nedeľu pozýval na Námestie sv. 
Petra rímske deti s prosbou, aby priniesli so sebou so-
šku Jezuliatka. Tieto sošky potom z okna svojho paláca 
posvätil a vyzval deti, aby začali v domoch pripravovať 
jasličky a naplnili rodiny radostnou atmosférou očaká-
vania vianočných sviatkov.

Dnes musíme často konštatovať,  že mnohí kresťa-
nia nechápu pravý zmysel sviatkov Narodenia Pána.  
Pre mnohých Vianoce znamenajú iba ožiarený strom-
ček, darčeky, sviatočnú náladu, spevy, zvláštne zvyky. 
Pravdaže, aj tieto veci majú svoj význam, ale nesmie-
me sa obmedziť iba na tieto vonkajšie prejavy. Ony nie 
sú cieľom, iba pomôckou, ako lepšie pochopiť a hlbšie 
prežiť tajomstvo kresťanských Vianoc. 

Pokúsme sa pomôcť deťom hlbšie prežívať jednak 
obdobie Adventu, duchovne sa pripraviť na  sviatky 
a potom i sláviť slávnosť Narodenia Pána. 

Čierna ovečka však zostala pri Márii, Jozefovi a malom Ježišovi. 
Bude ich troch sprevádzať na ich ceste a verne stáť po ich boku, 
lebo u nich našla teplo a bezpečie...

Slávime Vianoce – sviatky pokoja a lásky! Ak to však majú byť 
naozaj sviatky lásky a pokoja, tak sa musíme pustiť do hľadania 
„čiernych oviec“ okolo nás. Pokoj vo svete – či už u nás, v Afganis-
tane, v Iraku, v Izraeli, v Palestíne alebo kdekoľvek inde – sa môže 
obnoviť a zaistiť  iba vtedy, ak začneme s tým  „my“ – každý jeden 
z nás – na „každom kroku“, teda vo svojich rodinách, medzi našimi 
priateľmi a  známymi. Hľadajme stratené ovce a  náš život bude 
jasnejší. My sami – hoci sme „malí“– môžeme odovzdávať teplo 
a bezpečie a stať sa svetlom pre iných, ktorí sú hladní, chorí, hľa-
dajúci, ktorí sú nešťastní a smutní, a ktorí nevedia na koho sa ob-
rátiť. Otvorme naše srdcia pre tajomstvo Vianoc – otvorme naše 
srdce pre dieťa v jasliach – biedne a obnažené! Boh sa v Ježišovi 
chce priblížiť ľuďom. Kvôli nim sa stáva malým. V  tomto dieťa-
ti prichádza na svet pokoj a Božia láska. Prijmime túto lásku do 
našich sŕdc a darujme ju ďalej – nielen na Vianoce, ale kaž dučký 
deň!

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

Zdroj: voľne preložené podľa nemeckého originálu: Das andere Schaf
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DOMINO NA ADVENT
Rodičia Panny Márie sa 
volali Neboj sa Mária, našla si 

milosť u Boha.
Počneš a  porodíš syna 
a dáš mu meno Ježiš. On 
bude veľký a

Anna a Joachim.
Mária pochádzala  z ma-
lého galilejského mes-
tečka, ktoré sa volalo

bude sa volať synom 
Najvyššieho.

Pán Boh mu dá trón jeho 
otca Dávida,

Nazaret.
Mária milovala Boha, po-
čúvala Božie slovo a kaž-
dý deň sa modlila, zvlášť 
starozákonné

naveky bude kraľovať 
nad Jakubovým rodom 
a  jeho kráľovstvu nebu-
de konca.

Čo odpovedala Mária an-
jelovi?

žalmy.
Zasnúbila sa s  mužom, 
ktorý bol spravodlivý, po-
slušný Slovu, jeho  meno 
bolo

Ako sa to stane? Veď ja 
muža nepoznám?

Anjel jej odpovedal: 
Duch Svätý zostúpi na 
teba a  moc Najvyššieho 
ťa zatieni.

Jozef.
Jozef vedel zarobiť na 
chlieb pre seba, aj pre 
svoju rodinu, bol totiž

A preto aj dieťa bude sa 
volať svätým, bude to 
Boží Syn.

Aj Alžbeta, tvoja prí-
buzná, počala syna v sta-
robe. Už je v šiestom me-
siaci. A hovorili o nej, že

tesárom.
Skôr než začali žiť ako 
manželia, zasiahol do ich 
života Boh tým, že poslal 
anjela Gabriela

je neplodná. Lebo Bohu 
nič nie je nemožné.

Mária povedala: Hľa, slu-
žobnica Pána, nech sa mi 
stane podľa tvojho

do galilejského mesta, 
ktoré sa volá Nazaret 
k panne zasnúbenej mu-
žovi z rodu Dávidovho,

menom Jozefovi. A meno 
panny bolo Mária. Anjel 
prišiel k nej a povedal:

slova. Anjel potom od 
nej odišiel.

Mária očakávala príchod 
Božieho Syna 

Zdravas, milosti plná, 
Pán s tebou.

Ona sa zarazila nad jeho 
slovami a rozmýšľala, s radosťou. Toto očakávanie prežíva-

me aj my v období, ktoré

čo znamená takýto po-
zdrav. Anjel jej povedal: voláme Advent.

Spracovala: Božena Nemčíková
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ŠTYRI PORTRÉTY 
JEŽIŠA KRISTA

ÚVOD

1. Motivácia
Učiteľ motivuje žiakov vyrozprávaním zážitku z nejakej cesty, 

púte, dovolenky a pod. Pri rozprávaní použije niekoľko fotogra-
fií. Po ukončení rozprávania môže žiakom povedať napr. teraz 
už viete o tejto krajine (tomto mieste) všetko! Žiaci by mali za-
reagovať, že nevedia všetko. Dialóg môže pokračovať zdôvodňo-
vaním: lebo jeden človek nemôže všetko vedieť; radi by počuli 
i  skúsenosti iných, ktorí tam boli; najradšej by boli, keby sa na 
tieto miesto mohli dostať i oni a stretnúť sa tam s ľuďmi žijúcimi 
v danej krajine.

2. Predstavenie učiva
Ak chceme hovoriť o Pánu Ježišovi a  jeho živote, tiež použi-

jeme prostredníkov, ktorí o tom písali. Sú to evanjelisti, ktorí za-
chytili jeho poslanie, zanechali nám portrét. Je to podobne, ako 
s vyššie spomenutou skúsenosťou. Aj tu platí, že ak by sme čítali 
iba evanjelium podľa Marka, nedozvedeli by sme sa o narodení 
Pána Ježiša, pretože on o tom nepíše. Zo všetkých evanjelií si mô-
žeme urobiť istú panorámu života Pána Ježiša a jeho účinkovania. 

Aby to bolo pre nás zaujímavejšie, rozdáme si obrazy, ktoré 
znázorňujú nejakú udalosť z  jeho života a  každý k  nemu povie, 
o čo sa jedná. Potom tieto obrazy budeme ukladať podľa časovej 
postupnosti. Nezačneme prvým, aby sme mohli ukladať i  pred 
i za daný obraz. 

HLAVNÁ ČASŤ

1. Diskusia so žiakmi
 � Ešte sme si dnes nezdôraznili, čo znamená slovo „evanje-
lium“? – pôvodne grécke slovo „euangelion“ znamená „ra-
dostná zvesť“. Obsahuje štyri knihy štyroch autorov, v  kto-
rých nájdeme „radostnú zvesť“ o živote a učení Ježiša, jeho 
smrti a zmŕtvychvstaní, nutné k spaseniu ľudstva. 

 � Aký je dôvod, že každý evanjelista píše trochu ináč? 
 � Keďže všetky štyri evanjeliá v podstate hovoria o tom istom 
časovom rámci a väčšine tých istých udalostí, nebolo by lep-
šie skombinovať ich do jedného evanjelia? 

Cieľ:
Kognitívny: 

 � pomocou poskytnutých textov porovnať autorov 
a vznik jednotlivých evanjelií

 � charakterizovať Ježiša, jeho učenie a obraz o ňom pod-
ľa jednotlivých evanjelií

 � prehodnotiť vlastný obraz Ježišovho života 
Afektívny: 

 � oceniť hodnotu evanjelií ako radostnej zvesti
 � oceniť hodnotu svedectva ľudí, ktorí nasledujú Je-
žiša

Psychomotorický:
 �  formovať svoj život podľa vzoru Ježiša  
 � zdokonaľovať sa v  zručnosti formulácie osobnej 
modlitby

Pomôcky: 
obrazy zo života Ježiša, pracovné texty, tabuľka na 
spracovanie textu, citáty, Sväté písmo
Metódy: 
diskusia, porozumenie textu – podčiarkovanie, 
zvýrazňovanie, dopisovanie, porovnávanie, vyhľadá-
vanie, výklad, práca so Svätým písmom, formulovanie 
modlitby
Stratégia: demonštračná 
Model: kerygmaticko-antropologický
Veková kategória: žiaci 8.-9. roč. ZŠ a SŠ 
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 � Alebo nebolo by lepšie nechať iba jedno z evanjelií a ostatné 
dať preč?

 � Žiadny z týchto návrhov nemôže byť prijatý, pretože by 
sa značne ochudobnil obsah, posolstvo a obraz o Ježišovi 
a ešte viac o nebeskom Otcovi, ktorého obraz nám prinie-
sol sám Ježiš Kristus.

2. Práca s textom – autor a doba vzniku evanjelií
Najprv spoznajme autorov a adresátov evanjelií a  základný  

rámcový obsah. Práca bude prebiehať vo dvojiciach. Každá dvo-
jica si pozorne prečíta pracovný text a potom vyplní nasledujúcu 
tabuľku. Po ukončení práce žiaci predstavia svoje výsledky podľa 
jednotlivých kritérií v tabuľke.

Učiteľ uzavrie prácu tým, že uvedená činnosť nám pomohla 
pochopiť dobu a autorov.

Mt – Evanjelium podľa Matúša
Autor evanjelia je Ježišovým učeníkom menovaným v Mt 10,3. 

Pôvodne bol colníkom, odkiaľ ho 
Kristus povolal. (Mt 9,9)  S  Ježi-
šom strávil čas jeho verejného 
účinkovania. Evanjelium bolo ur-
čené pre kresťanov židovského 
pôvodu (židokresťania), obsahu-
je najviac odkazov na Starý zá-
kon. K jeho vzniku došlo pravde-
podobne v  Sýrii alebo niekde 
v Palestíne mimo Jeruzalema asi 

v rokoch 80-85.  Ježiša predstavuje ako prorokmi predpovedané-
ho Mesiáša a ako Učiteľa Cirkvi. Jeho evanjelium je rozdelené do 
28 kapitol. Obsah knihy je usporiadaný v piatich veľkých rečiach 
Ježiša: Kázanie na hore, misionárska reč, podobenstvá, reč uče-
níkom, eschatologická reč.

Lk – Evanjelium podľa Lukáša
Autorom je Grék a lekár. V úvode sám píše, že nebol očitým sved-

kom udalosti, ale že všetko sta-
rostlivo overil a pracoval na zák-
lade prameňov. Pre neho bola 
dôležitá skúsenosť stretnutia so 
sv. Pavlom, ktorého sprevádzal 
na jeho cestách. Evanjelium 
bolo napísané po páde Jeruzale-
ma asi v  rokoch 70-80. Keďže 
bolo adresované kresťanom 
z  gréckej komunity, napísal ho 

v niektorom meste v Grécku. Je rozdelené do 24 kapitol. Zdôraz-
ňuje univerzálnosť učenia Krista a jeho záujem o chorých, chu-
dobných a hriešnikov.
Skutky apoštolov sú pokračovaním Lukášovho evanjelia. Je v 
nich opis histórie Cirkvi hneď po veľkonočných udalostiach 
zmŕtvychvstania Ježiša Krista, začiatku a šírenia kresťanstva.

Mt – Evanjelium podľa Marka
Toto evanjelium obsahuje Markom napísané Petrove kázne, 

ktorý sprevádzal Petra na jeho mi-
sijných cestách. Nebol priamy 
svedok Ježiša. Písal to v rokoch 60-
65 a  za miesto vzniku sa uvádza 
Rím. Adresátmi sú prenasledova-
ní kresťania obrátení z pohanstva, 
ktorí bývajú v  Ríme.  Je to predo-
všetkým správa o  činnosti Ježiša. 
Často sa zdôrazňuje „mesiášsky 
čas“ a podrobne vysvetľuje mnohé 

židovské zvyky. Verše 14,51-52 sú pravdepodobne podpisom au-
tora. Evanjelium je rozdelené do 16 kapitol.

Jn – Evanjelium podľa Jána
Ján Zebedejov bol priamy svedok života a skutkov Ježiša a apoš-

tol. V  evanjeliu vystupuje ako 
„učeník, ktorého Ježiš miloval (Jn 
13,23) a „iný učeník“ (Jn 18,15n). 
Bolo napísané ako posledné oko-
lo roku 100. Miesto vzniku sa 
uvádza Malá Ázia (Efez).  Poznal 
text prvých troch evanjelií. Snažil  
sa úplne vyjadriť ľudské a božské 
tajomstvo Ježiša a dopĺňal ďalšie 
fakty z jeho života a učenia, ktoré 

nenájdeme v predchádzajúcich textoch. V tomto zmysle je 
najoriginálnejším evanjeliom. Text je rozdelený do 21 kapitol.

Pracovný text č. 1
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 3. Výklad
 � Zo štyroch evanjelií sa tri označujú ako synoptické = podob-
né. Sú totiž blízke obsahom, rozvrhnutím podávaných uda-
lostí i  slovnými formuláciami.  Medzi synoptické evanjeliá 
patrí evanjelium podľa Matúša, Marka a  Lukáša. Bádatelia 
väčšinou predpokladajú, že príčinou tejto zhody je pozna-
nie Markovho evanjelia Matúšom a  Lukášom. Rovnako sa 
usudzuje, že Matúš a Lukáš použili spoločnú tradíciu, ktorá 
obsahovala predovšetkým Ježišove výroky a označujeme ho 
ako prameň Q, ktorý sa nezachoval v písomnej podobe.

 � Evanjelium podľa Marka je teda najstaršie, bolo napísané 
asi v rokoch 60-65 po Kristovi, teda pomerne krátko po smrti 
Ježiša. Je dôkazom, že keď sv. Marek upravoval text „svojho“ 
evanjelia, v Jeruzaleme a v celom Judsku ešte žilo mnoho 
očitých svedkov Ježiša, ktorí ho počúvali a  boli svedkami 
jeho divov. Keby nám sv. Marek bol odovzdal nepravdivé 
skutočnosti, okamžite by bol považovaný za klamára, kres-
ťanstvo by sa asi nebolo šírilo touto formou. 

 � Evanjeliá nie sú „historické knihy“ v tom zmysle, ako napr. 
učebnica dejepisu. Autor evanjelia chcel predovšetkým odo-
vzdať posolstvo spásy, chcel povedať ľuďom, že tí, ktorí 
nasledujú Krista, dosiahnu večný život. Ale všetko, čo nám 
autori evanjelií zanechali, bolo historicky dokázané.

Tabuľka na spracovanie textu

Autori evanjelií

Roky vzniku 

Miesto vzniku

Adresáti

Počet kapitol

Špecifiká   

 � Evanjelium je súčasť Svätého písma, je to Božie slovo. Kto 
ho napísal? Sám Boh alebo evanjelisti? Keď povieme, že sa 
jedná o Božie slovo, chceme tým vyjadriť, že sám Boh pra-
coval pri príprave evanjelia prostredníctvom „inšpirácie“. 
Neznamená to, že Boh diktoval pisateľom každé slovo a oni 
ho hneď zapisovali.

 � Čo je spoločným znakom evanjelií? – šírenie dobrej správy 
(aby sa Boh zjavil v osobe Ježiša Nazaretského, ktorý trpel 
na kríži, zomrel a Boh ho vzkriesil) a ohlasovanie vykúpenia 
tým, ktorí v neho uveria. 

 � Ako zdôvodnime skutočnosť, že na sv. omši po evanjeliu za-
znie: Počuli sme slovo Pánovo? 

 � Ako nám môže pomôcť to, že na sv. omši počujeme, z ktoré-
ho evanjelia je daný úryvok?

4. Portrét Ježiša podľa Starozákonných textov  
 � Ako to je potom s knihami Starého zákona, pred príchodom 
Ježiša Krista? (poukážeme na predpovede o Ježišovi). 

V knihe proroka Izaiáša, ktorá patrí do Starého zákona (Sta-
rý zákon bol napísaný oveľa skôr, než narodením Ježiša), číta-
me o „Božom služobníkovi“. Príde, bude ponížený a  potupený. 
Prostredníctvom autora tejto knihy, Boh hovorí, že „služobník“ 
nebude vládnuť iba nad Izraelom. To by bolo málo, keby „môj 
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služobník zbudoval Jakubove kmene a  priviedol späť zachráne-
ných Izraela. On ho ustanoví za svetlo pohanom, aby jeho spása 
siahala až na kraj zeme.“ (Iz 49,6). 

Židia nie sú privilegovaným národom v tom zmysle, že iba ich 
chce Boh zachrániť. Naopak, Boh si vybral židovský ľud, aby bol 
jeho poslom, aby bol známy všetkým ľuďom. Tu je ukrytá dôležitá 
výpoveď o Ježišovi, ktorá nám pomôže vytvoriť komplexný portrét 
Ježiša. On príde, aby zachránil ľudstvo. 

5. Práca s textom – portrét Ježiša podľa evanjelií 
Po všetkých predchádzajúcich úvahách a poznaní o tom, kto 

je Ježiš, ako bol predpovedaný v Starom zákone, ako bol vnímaný 

počas svojho života a po smrti a zmŕtvychvstaní, môžeme si spo-
ločnými silami vypracovať portrét Ježiša na základe opisu udalos-
tí Ježišovho života, ktoré podávajú jednotliví evanjelisti: Matúš, 
Marek, Lukáš a Ján. 

 � Úlohou žiakov je po prečítaní pracovného textu diskutovať 
vo dvojiciach (alebo i väčších skupinách) hľadať najvýraznej-
šiu odlišnosť daného evanjelia oproti iným a  podčiarknuť 
to. (Starší žiaci môžu použiť pri práci i  Sväté písmo a  svoj 
pohľad na Ježišov „portrét“ podložiť úryvkom z jednotlivých 
evanjelií.)  Po ukončení práce každá skupina predstaví svoje 
výsledky. 

Pracovný text č. 2

Portrét Ježiša podľa sv. Matúša
 � Zameriava sa na vzťah Ježiša k židovskej viere. 
Ukazuje, že Ježiš prišiel na splnenie Starého záko-
na a súčasne poukázať na nevernosť Bohu a vlast-
nému náboženstvu.

 � Žiadne iné evanjelium nebude tak ostrými slova-
mi kritizovať pokrytectvo farizejov. Židia povolaní 
prijať Ježiša ako zasľúbeného Mesiáša, syna Dávi-
dovho, sú odsúdení, pretože tak neurobili. 

 �Matúš predstavuje Ježiša predovšetkým ako uči-
teľa a  ponúka systematický výklad jeho učenia, 
ktorý je spätý s vnútorným životom Cirkvi a  jeho 
evanjeliovým poslaním.

Portrét Ježiša podľa sv. Marka
 � Obracia väčšiu pozornosť na účinkovanie Ježiša 
ako na jeho náuku.

 � Zdôrazňuje učenie Ježiša, že Syn človeka musí tr-
pieť a musí byť odmietnutý, a že oni majú byť tiež 
pripravení kráčať podobnou cestou ako on. 

 �Mýlili sa tí, ktorí sa pokúšali v Ježišovi vidieť nieko-
ho iného ako ukrižovaného Spasiteľa. Židia očaká-
vali Mesiáša, ktorý bude politickým vodcom. Pre 
nich bolo ťažké poznať v Ježišovi Mesiáša, pretože 
si vybral cestu pokornej služby a utrpenia. Ich po-
znanie je, že príde ako kráľ v celej svojej sláve.

Portrét Ježiša podľa sv. Lukáša

 � Zdôrazňuje význam spásy prostredníctvom Je-
žiša, poukazuje na znamenia príchodu Mesiáša 
predpovedané v Starom zákone i vyplnené v Je-
žišových uzdraveniach i v hlásaní radostnej zvesti 
chudobným. 

 � Osobitne zdôrazňuje milosrdenstvo – Božiu mi-
losť zjavenú v Ježišovi a danú tým, ktorí sú jej naj-
menej hodní: známym hriešnikom a chamtivým 
daňovníkom. 

 � Poukazuje na zmysel milosrdenstva: nik si ho z 
vlastných síl nemôže zaslúžiť.

Portrét Ježiša podľa sv. Jána

 � Ukazuje, že Ježiš je ten, ktorého poslal Boh Otec 
na tento svet a jeho poslaním je zachrániť ľudstvo. 

 � Neustále poukazuje na to, že Ježiš ako Boží Syn má 
tú istú prirodzenosť ako Otec, je zjavením Boha, je 
jedno s Otcom (Ja a Otec sme jedno. Jn 10,30).  

 � Hlboko preniká tým, čo Boh zjavil a odkrýva neko-
nečný význam vtelenia Boha.
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Pracovný text č. 3

Jozef Flávius (37-103)
Židovský historik pochádzajúci z Je-
ruzalema. Neskôr býval v Ríme. Je 
autorom diela Židovské starožitnosti, 
ktoré hovoria o dejinách židov. Zmie-
nil sa o Ježišovi, považovanom za Me-
siáša, ktorý je totožný so zakladateľom 
kresťanstva. Zanechal nám svedectvo 
o tom, že Ježišov brat Jakub a iní, boli 
obvinení z nedodržiavania židovského 
zákona a že boli odsúdení a popravení.

Gajus Suetonius Tranquillus (75-150)
Rímsky historik, tajomník cisára Trajana 
i Hadriana. Zanechal životopis 12 rím-
skych cisárov, ktorý sa zachoval takmer 
neporušený. V životopise cisára Claudia 
cituje:  „Podporoval návrat k pôvodnému 
náboženstvu a stál v opozícii k novým 
kultom prenikajúcim do Ríma (kresťan-
stvo). Vyhnal z Ríma Židov, ktorí vyvolá-
vali v meste ustavičné nepokoje.“

Plinius mladší (62-113)
Rímsky štátnik a spisovateľ. Neskôr 
správca provincie Bitýnia, kde sa 
dostal do kontaktu s kresťanstvom. 
Pozornosť si zaslúži jeho list cisárovi 
Trajánovi v roku 112: „V procesoch s 
tými, ktorí boli predvedení ako kresťa-
nia, nie je možné stanoviť všeobecné 
záväzné pravidlo. Netreba ich vyhľa-
dávať, ale ak sú obvinení a usvedčení, 
musia byť potrestaní. Tomu, kto po-
prie, že je kresťan a preukáže to vzýva-

ním našich bohov tak, že prejaví ľútosť, nech mu je udelená 
milosť, i keď bol v minulosti podozrivým. K anonymne spísa-
ným udaniam sa však nemá prihliadať pri žiadnom zločine, 
pretože to dáva zlý príklad a odporuje to našej dobe.“

Talmud (2. – 6. stor.)
Zbierka židovských tradícií, najmä 
právnických. Vznikal od 2. do 6. storo-
čia. Text bol veľmi starostlivo chráne-
ný. Nebolo možné žiadne dodatočné 
dopisovanie. Talmudisti boli veľmi 
nepriateľskí voči kresťanom. Svedec-
tvo Talmudu je preto veľmi cenné. "V 
predvečer Veľkonočného dňa bol Ježiš 
zabitý." Herodes povedal: "On bude vy-
vedený za múry a bude ukrižovaný, pre-

tože sa vydával za Boha a zviedol Izrael, ktorý tak odpadol 
od pravej viery. Ak má niekto niečo, čím by ho obhájil, nech 
vystúpi. Pretože nik nepovedal nič na jeho obranu, bol zabitý 
v predvečer Veľkej noci."
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7. Svedectvo Ježišovho portrétu v dejinách Cirkvi a v nás 
– formácia

Na začiatku sme si ukázali niekoľko obrázkov zo života Ježiša 
a zistili sme, že to nie je komplexný portrét Ježiša. Zamerali sme 
sa i na to, ako proroci v Starom zákone predpovedali Mesiáša, za-
merali sme sa i na to, ako nám evanjelisti približujú Ježiša a jeho 

spásonosné dielo. Nakoniec sme si všimli i mimokresťanské pra-
mene, ktoré hovoria o Ježišovi. Ani to nestačí. Aj v našej dobe sú 
svedkovia, ktorí nám ponúkajú obraz Ježiša cez svoj život. 

Žiakom pripravíme niekoľko citátov, ktoré hovoria, kým je pre 
nich Kristus – aký je jeho portrét v nich. Pre nich je evanjelium živé 
Božie slovo a Kristus žije v nich.  

6. Práca s textom – portrét Ježiša podľa mimokresťanských prameňov
Portrét o Ježišovi bude úplnejší, ak si pozrieme i spisy mimokresťanských autorov. Žiakov rozdelíme do štyroch skupín a každá si 

prečíta jeden text, v ktorom demonštruje silu Ježišovho pôsobenia. 
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Citáty 
 � Celý život je pre mňa ustavičnou príležitosťou stretnúť Ježi-
ša. (Romano Guardini)

 � Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek. (Chia-
ra Lubichová)

 � Ja som nemusela hľadať Ježiša, on našiel mňa. (Matka Te-
reza)

 � Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš patriť. (Zden-
ka Šelingová)

 � Každý človek je pre mňa Kristus. (Matka Tereza)
 � Kto nepozná Písmo, nepozná Krista. (Hieronym)
 � Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi. (Ján Pavol II.)
 � Svätá omša by nás mala natoľko formovať, aby sa celý náš 
život stal omšou – miestom, kam neustále prinášame seba 
samých Otcovi ako obetu skrze Krista. (Karl Rahner)

Ako žije Kristus v nás? Aký portrét Ježiša predstavujeme svoj-
im životom? Úlohou nás – kresťanov je preberať a podávať štafe-

tu portrétu Ježiša Krista ďalej. Je náš Vykupiteľ, Spasiteľ, Cesta, 
Pravda, Život. Aj my máme byť svedkami, že skrze neho k  nám 
prišla spása.

ZÁVER

1. Modlitba
Nech našou záverečnou modlitbou je vlastná prosba, vďaka, 

ktorú vytvoríme na základe niektorého výroku svedkov Ježišovho 
života. 

Žiakom dáme krátky čas na to, aby si vybrali niektorý citát 
a  na jeho pozadí naformulovali vlastnú modlitbu. (napr. Každý 
človek je pre mňa Kristus. – Pane, daj, aby som v blížnych videl 
teba a aby o tom svedčilo i moje správanie.)   

Spracovala: Klára Soľanová
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ÚVOD

1. Motivácia - Skutočná návšteva
Ukážeme žiakom fotografiu Svätého Otca Jána Pavla II. a po-

ložíme otázku, či vedia, kto to je. Pokračujeme  rozprávaním, že v 
predchádzajúcich dobách (pred r. 1989) sme so smútkom a akou-
si „skrytou závisťou“ počúvali, ktoré krajiny navštevoval Svätý Otec 
a k nám neprichádzal. Nie preto, že nechcel, ale preto, že nemo-
hol. Keď sa niektorí naši ľudia dostali do Ríma, často prevolávali 
heslo „Svätý Otče do Levoče.“  Vyjadrovali svoju túžbu a  túžbu 
všetkých kresťanov na Slovensku, stretnúť sa so Svätým Otcom 
v našej krajine. Po zmene systému sa to stalo skutočnosťou. Pri-

SPOLU S MÁRIOU 
PREŽÍVAJME ADVENT 

Cieľ:
Kognitívny: 

 � čítaním Svätého písma počas Adventu lepšie spoznať 
Pannu Máriu, Matku Božieho Syna

 � uvedomiť si Bohom dane poslanie Panny Márie, ako 
Matky, pomocníčky a orodovníčky 

Afektívny: 
 � povzbudiť sa konaním Panny Márie
 � prehĺbiť svoju dôveru k nebeskej Matke 
 � svojim slovom a  správaním šíriť úctu k  Božej Matke 
Márii

Psychomotorický:
 � napísať svedectvo na tému: Kým je pre mňa Mária 
 � konať skutky lásky k ľuďom, ktorí žijú v našom naj-
bližšom okolí - v rodine, škole, farnosti

Pomôcky: 
Sväté písmo, biblické texty, tabuľa, obraz Sv. Otca 
Jána Pavla II., obraz Panny Márie, 4 kusy hárky (výkre-
sy A 4), veľký hárok na plagát, svieca, obraz zvestova-
nia, kniha Sandra Vitaliniho: Mária v Novom zákone, 
kartičky s vybranými textami, písacie potreby, lepidlo, 
pracovný list (príloha č. 1).
Metódy: 
motivácia, brainstorming, práca s biblickým textom, 
diskusia, rozbor biblického textu, práca v skupinách, 
zápis do zošita, práca s pracovným listom, tvorba 
plagátu, spev, modlitba.
Stratégia: kombinovaná

šiel rok 1990, keď pápež Ján Pavol II. navštívil prvýkrát Slovensko. 
(V r. 1995 nás navštívil druhýkrát  a tretia návšteva bola v r. 2003). 
Všetci kresťania sme sa na túto udalosť pripravovali. Štátni pred-
stavitelia sa pripravovali na úrovni štátu, predstavitelia Cirkvi na 
svojej úrovni, ale predovšetkým každý kresťan to prežíval osob-
ne. Ľudia od radosti plakali, spolu s prípravami na všetkých úrov-
niach sa veriaci spájali v spoločných modlitbách, rodiny prosili o 
Božiu pomoc, deti a  mládež chystali duchovné kytičky. Príchod 
zástupcu Krista na Zemi zmenil a prebudil celý národ.  

Prečo takýto úvod?

2.  Ohlásenie témy
Prežívame Adventné obdobie, kedy sa kresťania na celom 

svete a aj my s nimi, pretože sme kresťania, pripravujeme na prí-
chod Boha – Božieho Syna. Čo myslíte, je to väčšia návšteva ako 
návšteva pápeža? (počkáme na odpovede žiakov).  Áno, očaká-
vame príchod samého Boha. Táto skutočnosť si vyžaduje z našej 
strany dôkladnú prípravu. O tom si chceme povedať dnes.

HLAVNÁ ČASŤ

Cirkev vedomá si dôležitosti príchodu Božieho Syna, zaradila 
do liturgického kalendára prípravne obdobie – Advent. O Adven-
te a adventnej príprave už niečo vieme a tak sa o svoje vedomosti 
podelíme.  

1. Brainstorming 
Učiteľ vyzve žiakov, aby po jednom prichádzali k tabuli a aby 

krátko napísali ako vnímajú adventnú prípravu vo svojom okolí. 
Aktivita prebieha v  tichosti. Môže ticho znieť hudba alebo ad-
ventná pieseň. 

Keď napíše posledný žiak, chvíľu ticho sledujeme napísaný 
text. Potom vyzveme žiakov, aby každý sám do zošita vytvoril 
rebríček najdôležitejších činnosti v príprave. Upozorníme, že du-
chovná príprava má prednosť pred materiálnou prípravou. Prácu 
vyhodnotíme.

2. Práca so Svätým písmom v dvoch etapách

A. Ako prežívala príchod Božieho Syna Mária 
Aby sme to lepšie pochopili, vrátime sa na začiatok stvorenia 

sveta a  človeka, keď prví ľudia Adam a  Eva porušili Boží príkaz 

ka
te

ch
et

ic
ké

 n
ám

et
y



23Katechetické ozveny 23Katechetické ozveny 

katechetické námety

a boli vyhnaní z raja (Gn 3, 14-24). Pán Boh vo svojej láske už vte-
dy sľúbil Záchrancu, Mesiáša a  skrze neho víťazstvo nad zlom, 
hriechom, diablom. Naplnenie prísľubu Mesiáša a jeho príchod 
očakávalo ľudstvo celé veky. Očakával ho celý židovský národ, 
a s ním aj Panna Mária. 

Keď sa naplnil čas, Boh poslal na našu Zem svojho Syna. Opý-
tame sa žiakov: 

 � Kto vedel prvý, že sa narodí Ježiš? (Bola to Mária. Počkáme 
na odpovede žiakov, na ktoré reagujeme, korigujeme alebo 
ich pochválime za správne odpovede.) 

 � Ako sa to Mária dozvedela?
Na tabuľu napíšeme súradnice textu, ktorý budeme čítať. Žia-

ci si ho vyhľadajú vo svojom Svätom písme (za predpokladu, že 
ich majú. Ak nie, rozmnožíme príslušné texty a dáme do každej 
lavice). Na tabuľu vysvietime e-obraz zvestovania alebo pripev-
níme obraz zvestovania na tabuľu. Následne vyvoláme jedného 
žiaka, aby nahlas prečítal biblický text, ostatní očami sledujú text. 
Môžeme zapáliť sviecu – symbol prichádzajúceho Krista.

    Čítanie biblického textu:  Lk 1, 26-38

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

 
Po prečítaní udalosti zvestovania vyzveme žiakov k slovnému 

brainstormingu, pri ktorom zistíme, ako žiaci počúvali, porozu-
meli a čo si zapamätali z prečítaného textu. Urobíme krátky roz-
bor biblického textu. 

Zhrnutie: 
 � Panna Mária je blahoslavená Božia Matka (Boží zámer) 

Použijeme myšlienky Sandra Vitaliniho z  knihy Mária v  No-
vom zákone. Vyzveme žiaka, aby text prečítal.  

„Večný Syn sa chcel narodiť zo skutočne ľudskej matky, aby 
sa stal človekom, ako každý z nás. Chcel sa narodiť obdivuhod-
ným spôsobom z Panny, aby nám zjavil, že je pravý Boh hneď od 
začiatku svojej pozemskej existencie. Večný Syn „splodený, nie 
stvorený, jednej podstaty s Otcom môže mať vo svojom vtelení za 
otca len Boha a môže sa narodiť len z panny.“ (str. 5)

 � Mária – Panna Zvestovania
„Mária je najprv Panna Zvestovania. Môžeme si ju predstaviť 

ako sa sklonená nad knihou Božieho slova modlí žalmy vo vrúc-
nom očakávaní príchodu Mesiáša. Je povzbudením k  modlitbe 
a ku kontemplatívnemu očakávaniu Krista. Mária bola predur-
čená stať sa Božou Matkou a  anjel ju zdraví novým menom 
„milostiplná“, aby podčiarkol, že všetko v  nej pochádza od 
Boha od začiatku.“ (str. 5-6)

Lepšie si všimneme hrubo vytlačené slová. Čo si môžeme za-
pamätať o Márii na základe týchto čítaní? 

Mária v  pokore prijala Božiu vôľu stať sa Matkou Božieho 
Syna.

B. Čo urobila Mária po zvestovaní 
Opäť si nájdeme odpoveď vo Svätom písme.

    Čítanie biblického textu Lk 1, 39-55

Návšteva Panny Márie u Alžbety. V tých dňoch 
sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do isté-
ho judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do 
Zachariášovho domu a  pozdravila Alžbetu. Len 
čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone 
sa zachvelo a  Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy 
zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi že-
nami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som 
si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku 
mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v  mojich 
ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo 
jej povedal Pán.“ 

Magnifikat. Mária hovorila:
 „Velebí moja duša Pána 

a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, 
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. 

Hľa, od tejto chvíle  
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
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lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, 
a sväté je jeho meno

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokole-
nie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo 
v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov  

a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých 

prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamä-

tá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho 

potomstvu naveky.“

Rozbor biblického textu: 
Rozdelíme ho na dve časti – návšteva a Máriin chválospev
Vyzveme žiakov, aby svojimi slovami vyjadrili, čo sa dozvedeli. 

Zhrnutie: 
1. Mária – Panna Navštívenia a Magnifikatu
„Naplnená Božou milosťou radostne vzdáva vďaky. Celý kres-

ťanský život je zahrnutý v tomto prijatí Božej milosti  a v tomto 
Máriinom vďakyvzdaní. Božia Matka dáva zaznieť volaniu k  ra-
dosti z prijatia Ducha Svätého a k ďakovaniu Otcovi, ktorý ho tak 
verne vylieva na svoju Cirkev. Magnifikat zdôrazňuje, že Mária tak 
ako Kristus, stojí pri „chudobných“, ktorí odmietajú pýchu a útlak. 
Kresťanské vďakyvzdanie je vďakou Bohu za to, že napĺňa svojich 
milovaných, keď uznávajú svoju bezmocnosť.“ (str. 6)

2. Postoje Panny Márie
Mária očakávala príchod Božieho Syna spolu s  celým židov-

ským národom  s vierou, túžbou a modlitbou, bol to Ježišov prvý 
príchod na našu Zem.

 � keď ju Boh oslovil – prijala jeho vôľu, jeho vyvolenie a posla-
nie byť Matkou Božieho Syna, 

 � Mária velebila Boha slávnostným chválospevom – Magnifi-
kat, 

 � plná Ducha Svätého išla k Alžbete a s láskou jej pomáhala.

3. Formovanie postojov
Žiaci nahlas formulujú a píšu do pracovných zošitov posol-

stvo pre nás, ktoré vyplýva z postojov Panny Márie. My si dnes 
pripomíname prvý Kristov príchod (keď sa narodil v  Betlehe-
me), ale pripomíname a pripravujeme sa aj na druhý Kristov 
príchod, keď v sláve príde súdiť celý svet, príde ako Pán, Sudca, 
Zavŕšiteľ.

4. Prehĺbenie témy  

A. Mária - Žena v Káne 
Mária je v blízkosti svojho Syna od jeho narodenia, počas jeho 

verejného účinkovania až po jeho smrť, sprevádza Ježiša, spolu-
pracuje s ním, je jeho učeníčkou, počúva ho, stále je jeho matkou.

Čítanie biblického textu Jn 2, 1-12

Svadba v Káne – prvé zo znamení. Na tretí deň 
bola v Káne Galilejskej svadba. Bola tam aj Ježi-
šova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a  jeho 
učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi 
jeho matka: „Nemajú víno.“ Ježiš jej odpovedal: 
„Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja 
hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: 
„Urobte všetko, čo vám povie!“ Stálo tam šesť 
kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očis-
ťovanie, ako bolo zvykom u  Židov, každá na dve 
až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby 
vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im po-
vedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni 
zaniesli. Keď starejší ochutnal vodu premenenú 
na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, 
čo načierali vodu, to vedeli –, zavolal si ženícha 
a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré 
víno a  horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si 
zachoval dobré víno až doteraz.“ Toto urobil Ježiš 
v  Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a  zjavil 
svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho. Potom 
zišiel on i  jeho matka a  bratia i  jeho učeníci do 
Kafarnauma, kde zostali niekoľko dní

Rozbor biblického textu
Diskusia: Čo hovorí text o Márii? Čo urobila Mária? Čo urobil 

Ježiš? Čo urobili obsluhujúci?
 „Mária nás pozýva počúvať Božie slovo, urobiť všetko, čo nám Kris-

tus povie, ak chceme, aby sa v našom živote uskutočnili zázraky obrá-
tenia, ktoré sa môžu prirovnať k zmene vody na víno. Mária sa tu pre-
javuje ako matka, ktorá sa prihovára za nás, keď sme v ťažkostiach, 
alebo keď sa radosť v nás stráca.“  (str.6-7) 

Ako my počúvame napomenutia Panny Márie? Obsluhujúci 
na svadbe urobili ako im Mária a Ježiš povedali. Ako je to s nami? 
Robíme všetko to, čo žiada Kristus a k čomu nás vedie Panna Má-
ria?

B. Mária – Matka pod krížom
Prežívaním Adventného obdobia sa pripravujeme na narode-

nie Božieho Syna. Prečítame si úryvok zo Svätého písma. Na prvý 
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pohľad sa nám môže zdať, že tento úryvok k  príprave na naro-
denie Pána nepatrí. Opak je však pravdou. Potvrdzuje, že Mária 
svoj súhlas - fiat, ktorý dala pri zvestovaní, prežívala počas celého 
pozemského života.

Čítanie biblického textu Jn 19, 25-27

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

Ježiš na kríži umiera. Potom Ježiš vo vedomí, 
že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splni-
lo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. 
Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom 
a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, po-
vedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a  odovzdal 
ducha. 

Čo sme sa dozvedeli z biblického textu?
Ježiš nám dal Máriu za Matku, svoju matku za našu Matku 

a Mária to prijala. 
 „Spojená s bolesťou svojho Syna stáva sa obrazom Matky – Cirkvi. 

Ukrižovaný nám ju dáva za matku tak ako milovanému učeníkovi.  
Spolu s milovaným učeníkom dostávame od ukrižovaného Ježiša Máriu 
a Cirkev za matku: a my ju vezmeme k sebe, ako to urobil on, to zn., že 
Mária a Cirkev budú prítomné v našej viere, v našej modlitbe ako Mat-
ka Kristovho Tela, ktorého sme údmi. Z prebodnutého boku vyšli voda 

a krv: krst, ktorým sa znova rodíme v Cirkvi, Eucharistia svätej prítom-
nosti, ktorá živí veriacich“ (str. 7).

ZÁVER

1. Opakovanie 
 I. variant

Žiakov rozdelíme do štyroch skupín, každá skupina dostane 
hárok papiera a jeden zo štyroch biblických textov, s ktorými pra-
covali počas hodiny.  

Úlohy:
 � nalepiť biblický text, 
 � napísať posolstvo biblického textu, 
 � vyjadriť, čo sme sa od Márie naučili, 
 � napísať predsavzatie, v čom sa chceme zlepšovať počas Ad-
ventného obdobia.

Každá skupina svoj hárok nalepí na spoločný plagát s  ná-
zvom: Advent s Máriou, na ktorom máme obraz Panny Márie. 
(návrh plagátu je uvedený nižšie)

 II. variant
Na opakovanie učiva použijeme pracovný list, ktorý je v prí-

lohe.  

2. Domáca úloha
Napísať krátke svedectvo: Kým je Panna Mária pre mňa? 

3.  Modlitba
Spoločne sa pomodlíme (prípadne zaspievame) modlitbu 

Anjel Pána.
Spracovala: Božena Nemčíková

1. Adventný týždeň Obraz Panny Márie 3. Adventný týždeň

2. Adventný týždeň 4. Adventný týždeň
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PRÍLOHA - PRACOVNÝ LIST
1. Kto je na fotografii? Do jednotlivých riadkov napíš jeho vlastné meno; 
pápežské meno; údaje o narodení; krajinu pôvodu; roky, v ktorých navštívil 
Slovensko.

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

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

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

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

2. V našej Cirkvi máme tri hlavné liturgické obdobia a dve prípravné obdobia. Označ farebne, aké obdobie prežívame teraz?

vianočné,      veľkonočné,      cezročné,      hlavné,      prípravné  

3. Kedy prisľúbil Boh človeku, že pošle Mesiáša? .......................................................................................................

4. Ktorý národ s vierou očakával splnenie prisľúbenia? .............................................................................................

5. Ako voláme udalosť, pri ktorej Boh zjavil svoj zámer Panne Márii?  ......................................................................

6. Prečo sa Boží Syn narodil z Panny? ......................................................................................................................... 

7. Prijala Mária poslanie, ktoré jej pripravil Boh?        ÁNO – NIE

8. Napíš, ku komu a kde sa vybrala Mária na návštevu?  (podľa Lk 1, 39-55) 

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

9. Ako sa volá chválospev, ktorý vyslovila Mária? ...................................................................................................... 

10. Napíš, aké Máriine postoje si objavil v biblických textoch? 

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

11. V čom chceš nasledovať Pannu Máriu? ..................................................................................................................

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

Denis McBride CSsR: ČÍM MA ZAUJAL JEŽIŠ
Kniha je ponukou, ako celkom inou formou je možné vyprovokovať konverzáciu medzi čitateľom a Ježišom. Je 
pokusom na precvičovanie náboženskej predstavivosti, ako mohli rôzni ľudia v tej dobe reagovať na stretnutie 
s Ježišom Nazaretským. Niektoré mená sú totožné s tými, čo poznáme z evanjelií, iné nie, napr. pohľad na Ježiša 
očami dieťaťa. Príbehy nemožno považovať za komentáre k evanjeliovému textu, ale nie sú iba výmyslom. Sú 
napísané tak, aby to ich čitateľom nedalo a aby opätovne začali premýšľať o Ježišovi.

Júlia Hubeňáková: SPOZNÁVAM JEŽIŠA – nedeľné evanjeliá pre tínedžerov
Kniha ponúka nedeľné evanjeliá a ich priblíženie tínedžerom. Evanjeliá roku A sú inšpiráciou pre dialógy 
chlapca s Ježišom. Čítania roku B sú spracované do krátkych príbehov, ktorých hlavná postava nemá meno. 
Rok C je zachytený v príbehoch, ktorých hlavná postava má meno, ktoré bolo v kalendári v príslušnú nedeľu. 
Texty sú zrozumiteľné, jemné, s trochou humoru, trochou sĺz a množstvom lásky. Všetky sú napísané s 
dôrazom na to, aby sa čitatelia alebo tí, ktorým sú príbehy čítané, mohli ľahko stotožniť s hlavnou postavou.

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

PEXESO – SVÄTCI

Cena: 12,00 €

Cena: 6,50 €

Cena: 6,50 €

Cena: 1,50 €

ponúkame
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Jozef Luscoň: TITUS IDEŠ!
Dielo je románovým spracovaním života dona Titusa Zemana. Aby sa príjemné čítalo aj mladým ľuďom, 
autor niektoré časti umelecky dokreslil. Pridŕžal sa však podstatných faktov z  jeho života a  zo života 
spolubratov tej doby. Čerpal z dostupnej literatúry, zo spomienok dona Ernesta Macáka, zo saleziánskeho 
archívu, z  archívnych materiálov Ústavu pamäti národa i  priamo z  rozprávania saleziánov a  ľudí, ktorí 
s donom Titusom mali rovnaký osud alebo sa s ním stretli. 

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

Marko Ivan Rupnik: „HĽADÁM SVOJICH BRATOV“
Kniha má podnadpis – Lectio divina o Jozefovi Egyptskom a je ponukou skúmania akoby dvoch súbežných tém. 
Prvou je povolanie človeka, ktorý vníma, že Božie povolanie nie je jednorazovou záležitosťou, ale celoživotnou 
cestou. A druhou sú vzťah v rodine, hľadanie zmierenia medzi bratmi a s otcom, pochopenie jeho lásky. Obe 
tmy sú zároveň veľavravnou metaforou nášho vzťahu s nebeským Otcom.  Sága príbehu je rozdelená do piatich 
kapitol a vovádza čitateľa do najhlbších tém duchovného života.

Marko Ivan Rupnik: PRI STOLE V BETÁNII
Ďalšie pokračovanie exegézy Božieho slova. Lazár, Mária a Marta sú známi ako Ježišovi priatelia. Často sa 
stretávali pri stole v Betánii. Lazárova smrť a jeho vzkriesenie je križovatkou zmeny nielen samotného Lazára, 
ale aj Márie a Marty. Autor knihy prekoná a prináša nový pohľad na tradičný rozpor, podľa ktorého Ježiš pochváli 
Máriu, ktorá si sadla k jeho nohám a počúvala ho, kým Martu, ktorá zostala zaujatá prípravou pohostenia, 
napomenie. Mária i Marta sa vďaka vzkrieseniu Lazára postupne dopracujú ku kontemplácii Krista. Aj my sme 
povolaní kontemplovať Krista: jemu má patriť primát vo všetkých udalostiach nášho života a života celého 
ľudstva.

Cena: 4,00 €

Cena: 7,50 €

Cena: 4,00 €

Cena: 2,80 €
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EVANJELIUM NA KAŽDÝ DEŇ II.
Zamyslenia sa môžu stať ponukou kráčať každý deň Ježišovou cestou, ktorú nám pripravil, aby sme 
kráčajúc v jeho šľapajach objavovali pravdu, ktorú nám prišiel hlásať a tak ním vedení prežili svoj život 
v jednote s Bohom a s Cirkvou. Zamyslenia nad evanjeliom sú pomôckou k budovaniu osobného vzťahu 
a dialógu s Pánom. Sú zostavené podľa liturgického kalendára na rok 2018. 

Júlia Hubeňáková: VEĽKÝ PRÍBEH O VEĽKÝCH VECIACH
Autorka toto dielko nazvala aj predmanželskou výchovou pre deti. Je to príbeh o rodine, v rodine, v ktorom 
sa všedné veci stávajú veľmi dôležité. Čisté príbehy, ktorých skryté plány čitatelia spoznajú, keď príde ich 
čas, no správu o láske, ktorá prekoná každé zlo, si budú pamätať. So štipkou humoru, s trochou smútku 

i radosti autorka nazrela do dvoch domácností: jedna je jej a druhá je tá naša.

James Dobson: AKO VYCHOVÁVAŤ DIEVČATÁ
Autor je jeden z  najuznávanejších amerických psychológov, je zakladateľom a  prezidentom Focus on 
the Family, organizácie zameranej na pomoc manželstvám a  rodinám. Kniha ponúka témy k  výchove 
dievčaťa, ako zvládať tlak rovesníkov, školu, robiť rozhodnutia o vzťahoch, láske a sexe a iné.

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

Cena: 4,00 €

Cena: 6,50 €

Cena: 9,50 €

Cena: 9,50 €
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PEXESO – svätci
Pexeso ponúka zoznámiť sa s menami  
a vyobrazením niektorých známych 
i menej známych svätcov.

PEXESO – PODOBENSTVÁ
Pokračovanie tematiky s Božím Slovom 
cez podobenstvá. 

DARČEKOVÉ PEXESO
Predmety, s ktorými sa stretávame 
v kostole.

Cena: 2,50 € Cena: 2,50 €
Cena: 2,50 €
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