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Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu, aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
S otcovskou láskou chráň dielo, ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

KATECHETICKÉ
OZVENY

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves
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Pane, daj, aby sme 
boli tvojimi dobrými 
spolupracovníkmi
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V knihe Zázrak otca Malachi
áša opisuje autor udalosti 
v  jednej farnosti, v ktorej 

staručký kňaz nechal zmiznúť 
mies tnu krčmu. Nastala veľká 
zmena. Najskôr sa ľudia tešili, 
pretože tí, ktorí krčmu navštevo
vali míňali menej peňazí, inak trá
vili svoj čas, boli viacej s rodinou. 
Zo zázraku otca Malachiáša bolo 
obrovské nadšenie. Postupne sa 
situácia menila. Zmena im začala 
liezť na nervy. Chlapi boli pridlho 
doma, ženy na to neboli zvyknuté. 
Chlapom to doma liezlo na nervy. 
Zázrak sa obrátil proti otcovi Ma
lachiášovi. 
Na tomto vtipnom deji autor uká
zal rozdiel zmeny a premeny:
• zmena je čosi čiastkové, čo sa 

nás vnútorne nemusí vôbec 
dotknúť, alebo sa dotkne na 
krátky čas, 

• premena je spätá s  vnút rom 
človeka a ak sa k nej dôjde 
zmeny budú stále. 

Vo farnosti nastala iba vonkajšia 
zmena, zmizla krčma. Vnútornej 
premeny nebolo a preto sa situá
cia časom vrátila späť a všetci boli 
nervózni, kde je ich krčma.
V podobnej situácii sa ocitol vyvo
lený národ na púšti. Nastala pre 
nich veľká zmena, keď sa ocitli na 
púšti. Zachránili sa pred Egypťan
mi, ale prejde istý čas a zrazu rep
tajú. Zabudli na všetky Božie dob
rodenia a vyčítajú, že niet vody, 
inokedy im chýba pokrm... Zažili 
veľa zmien, ale k ich vnútornej pre

mene, aby mohli vojsť do Zasľú
benej zeme bola ešte dlhá cesta.
Lev Nikolajevič Tolstoj napísal: 
„Vraví sa, že človek by sa mal 
hanbiť, keď sa mení. To je nezmy
sel! Hanba je, keď sa nemení.“ 
Na druhej strane sú známe slová 
o  prezliekaní kabátov. Tak meniť 
sa či nie? Človek, ktorý iba pre
obliekol kabát a urobil nutnú zme
nu, ten dlho nevytrvá. Ak nedošlo 
k premene, ak človek nepriznal 
chybu a neurobil pokánie, ktoré je 
potrebné vtedy, ak predošlý kabát 
bol hriešny, môže to byť iba zme
na krátkodobá, poprípade naoko. 
Všimnime si sv. Pavla. Pred Da
maskom uňho došlo k zmene, ale 
premena mala dlhší priebeh, kým 
sa upevnila a on sa stal apoštolom 
národov. 

Milí učitelia náboženstva, katechéti 
a katechétky, milí priatelia, pôstne 
obdobie je časom pokánia a ča
som zmeny. Pán nás pozýva, aby 
sme si obnovili svoje srdcia a mys
le. Bola by však škoda, ak by to 
mala byť iba zmena krátkodobá 
len do Veľkej noci. Obstáť na dlhý 
čas pri zmene stojí nemalú náma
hu. Bude sa totiž ozývať naše vnú
tro, naše túžby, naša slabá vôľa, 
naša neochota. Koľkokrát okolie 
ohrozí stálosť zmien i samotnú 
premenu. Základom k našej pre
mene je sviatosť pokánia. Nech 
Pán upevní všetky naše rozhod
nutia a vedie nás do hĺbky tým, že 
budeme túžiť po vnútornej preme
ne, ktorá sa prejaví navonok v po

trebných zmenách nášho mysle
nia a správania. Pán Boh nám dá 
pocítiť svoju prítomnosť pri našich 
premenách, veď to On ich spôso
buje svojou milosťou a posilňuje 
svojou pomocou.

V aktuálnom čísle Katechetických 
ozvien informujeme o udalostiach 
a podujatiach, ktoré plánujeme 
v  roku 2015. V našej činnosti 
a  ponuke budeme zohľadňovať 
prebiehajúci Rok zasväteného ži
vota a 50. výročie od smrti Božie
ho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 
Katechetické námety sú ponu
kou hotových materiálov na pôst, 
Veľkú noc a pomôckou pri formo
vaní pohľadu a vzťahu k manžel
stvu a rodičovstvu. 
Aj v tomto roku sa uchádzame 
o  vašu podporu 2% zo zaplate
ných daní z príjmu. Sme vďační za 
každú podporu. Príjem z 2% nám 
umožňuje nákup literatúry a zveľa
ďovanie materiálneho a technic
kého zabezpečenia. Za všetkých 
dobrodincov a spolupracovníkov 
diela katechizácie a DKÚ bude 
posledného februára obetovaná 
sv. omša.
Na začiatok júna plánujeme stret
nutie s vami a s vašimi rodinami 
v Levoči, budeme vás informovať, 
prosíme o modlitby, aby sa nám 
toto podujatie podarilo zorganizo
vať. 

Požehnaný Pôst a Veľkú noc 
želá Viktor Pardeľ, riaditeľ DKÚ 

a spolupracovníci
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•  Noc čítania Biblie - vyhodnotenie 
V  mesiaci december 2014 sa uskutočnil výchov
ný projekt „Noc čítania Biblie“. Jej organizátorom 
je KPKC v spolupráci s KBD a rádiom Lumen. Pre 
žiakov to je zaujímavé stretnutie nad Božím slovom, 
uvažovanie nad jeho posolstvom rôznymi metóda
mi a  formami. Mnohé školy z  našej diecézy sa do 
projektu pravidelne zapájajú a v zasielajú prezentácie 
z konania projektu na KPKC. Výsledky budú zverej
nené na webovej stránke KPKC. 

•  Pracovná porada metodikov Spišskej diecézy
Dňa 2. februára 2015 sa v DKÚ v Spišskej Novej Vsi 
uskutočnila porada metodikov našej diecézy. Cieľom 
stretnutia bola vzájomná informovanosť a prehĺbenie 
spolupráce medzi DKÚ a jednotlivými regiónmi diecé
zy. Prioritnou oblasťou činnosti metodikov je realizácia 
dekanátnych kôl Biblickej olympiády, zorganizovanie 
katechetických dielní a duchovných obnôv, prípadne 
i duchovných cvičení v jednotlivých regiónoch. 
Metodikom ďakujeme za ich činnosť v dekanátoch. 
Kontakty na jednotlivých metodikov nájdete na 
http://www.dkuspis.sk/index.php?page=6&cat=4&-
sub=1.

•  Pôstne duchovné obnovy
V jednotlivých regiónoch diecézy sa v nastávajúcom 
Pôstnom období uskutočnia duchovné obnovy pre 
učiteľov náboženskej výchovy, katechétov, učiteľov 
cirkevných škôl. Bližšie informácie nájdete na www.
dkuspis.sk. 

•  Duchovné cvičenia pre učiteľov nábožen-
stva, katechétov a učiteľov cirkevných škôl
Na začiatku pôstneho obdobia ponúkame du
chovné cvičenia na tému KRESŤAN (KATECHÉTA) 
VO SVETLE DOKUMENTU PÁPEŽA FRANTIŠKA 
EVANGELII GAUDIUM. Podrobnejšie informácie náj
dete na http://www.dkuspis.sk/index.php?p-
age=1&cat=2&art=20150109103608

•  Biblická olympiáda – dekanátne kolá súťaže 
12. a 13. marca 2015
Do dekanátnych kôl, ktoré sa uskutočnia v polovici 
marca 2015, postupujú trojčlenné víťazné družstvá 

školských kôl. Pozvánky na súťaž budú zasielané na 
adresy škôl. 

•  Biblické okienko 
Pri príprave žiakov na Biblickú olympiádu pokračuje
me v napĺňaní „Biblického okienka“, v ktorom zverej
ňujeme rôzne typy úloh spracované podľa kníh urče
ných na tohtoročnú Biblickú olympiádu. Ďakujeme 
všetkým kolegom – učiteľom náboženskej výchovy, 
ktorí veľkoryso ponúkli svoje metodické materiály pri 
príprave na olympiádu ostatným učiteľom. Ďakujeme 
im aj za vás všetkých, ktorým tieto materiály pomoh
li a ušetrili čas. Veríme, že veľkorysosť je v každom 
učiteľovi náboženstva. Nech tento projekt vzájomnej 
spolupráce prináša dobrú úrodu.  

•  Seminár pre učiteľov špeciálnych škôl a 1. stup-
ňa ZŠ
Dňa 5. marca 2015 sa v Poprade uskutoční seminár 
na tému VYUŽÍVANIE SYMBOLOV A GRAFICKÝCH 
ZNAKOV VO VYUČOVANÍ NÁBOŽENSTVA. Podrob
nejšie informácie nájdete na http://www.dkuspis.sk/
index.php?page=1&cat=2&art=20150120090549.
 
•  Objednávanie učebníc a pracovných zošitov
KPKC dáva do pozornosti aktuálne informácie ohľa
dom objednávanie učebníc a pracovných zošitov:
„Na základe najnovších informácií a po porade s kom
petentnými je potrebné prostredníctvom edičného por
tálu (https://edicnyportal.iedu.sk/sk/hlavna-stranka) 
objednávať UČEBNICE i PRACOVNÉ ZOŠITY. O ďal
šom postupe vás budeme aktuálne informovať. 

•  Tehlička pre Afriku 2015
Občianske združenie SAVIO, 
ktoré sa zameriava predovšet
kým na pomoc deťom a mladým 
ľuďom v menej rozvinutých kraji
nách a  regiónoch realizuje pro
jekt Tehlička pre Afriku 2015. 
Počas kampane k verejnej zbier
ke vzdelávajú deti, mladých ľudí, 

rodiny a širokú verejnosť o fenoméne Deti ulice. Vy
zývajú ich k solidarite s ľuďmi z chudobnejších častí 
sveta. Dávajú priestor na lepšie prežitie pôstu.



4Katechetické ozveny 2 

■

info

Tento rok prebehne už 10. ročník.  Za toto obdobie 
sa prostredníctvom zbierky podarilo zachrániť  nielen 
životy mnohých ľudí v Afrike, ale pomôcť skvalitniť 
život aj deťom na Slovensku, ktoré spoločne vycho
vávame a otvárame im srdcia pre všetkých, ktorí  
potrebujú pomoc. Vyzbierané finančné prostriedky 
budú použité na vybavenie tried lavicami, kúpu kníh 
a školských pomôcok či podporu vzdelávacích, voľ
nočasových i športových aktivít.  Zabezpečia, aby 
deti ulice mohli postupovať v školskom vzdelávaní 
čo najdlhšie. Tehlička prebieha počas pôstneho ob
dobia a je pre deti konkrétnou príležitosťou na zrie
kanie sa, ponúknutie seba pre iných.
Pre školy pripravujú aktivity, prezentácie a iné mate
riály,  pomocou ktorých katechéti deťom, ale aj mla
dým pomôžu priblížiť sa k  ľuďom, ktorí sú síce tak 
ďaleko od nás, ale napriek tomu my máme možnosť 
byť im blízko. 
Na tomto linku nájdete registračný formulár TU ale
bo na stránke  www.tehlicka.sk.

•  Informácie na rôzne aktuálne témy na nasle-
dujúcich web. stránkach.
GENOCÍDA – www.stopautogenocide.sk
HOMOMANŽELSTVÁ – Príbeh Parkerovcov – sve
dectvo rodičov, ktorým sú odňate niektoré rodi
čovské práva – https://www.youtube.com/wat-
ch?v=Wknpl13mwT0
MANIPULÁCIA S POJMAMI RODIČ a  iné – Sodo
ma – dokumentárny film ruského režiséra Arkadija 
Viktoroviča Mamontova z roku 2014 pod názvom 
SODOMA, vyjasňuje rozličný prístup, ale aj manipu
láciu s pojmami ako sú: rodina, matka, otec, rodič –  
https://www.youtube.com/watch?v=3afaUqVdGzk
FILM „CORPUS CHRISTI“ – má prísť do kín ten
to rok v júni až auguste. Predstavuje Ježiša a jeho 
učeníkov ako homosexuálov! Niektoré regióny 
v Európe už úspešne zakázali premietanie tohto fil
mu. Postavme sa odmietavo voči premietaniu filmu 
na Slovensku.

•  Plán seminárov, súťaží, projektov na rok 2015
V 2. polroku šk. roka 2014/15 a 1. polroku šk. roka 2015/16 plánujeme uskutočniť nasledujúce podujatia: 

Mesiac Celodiecézne podujatia: Regionálne podujatia:

február 2015 duchovné cvičenia

marec 2015 seminársymboly a znaky
seminárodovzdávanie viery v rodine

duchovné obnovy
katechetické dielne

apríl 2015 diecézne kolo Biblickej olympiády
diecézne kolo výtvarnej súťaže 

katechetické dielne

máj 2015 seminárbiskup Ján Vojtaššák
korešp. súťažbiskup Ján Vojtaššák 

jún 2015 púť rodín katechétov na Mariánsku horu
workshopy pre deti katechétov

august 2015 Veni Sancte  

september 2015 metodický deňzačínajúci učitelia

október 2015 literárna súťažpiráti krásy
korešp. súťažrehole v našej diecéze

metodické dni v regiónoch

november 2015 metodický deňzačínajúci učitelia
seminárknihy k Biblickej olympiáde

katechetické dielne

december 2015 seminárfarská katechéza duchovné obnovy

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.
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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA -  
VÝCHOVA K SCHOPNOSTI VERIŤ

Rodina je dôležitá, lebo sa 
v  nej odzrkadľuje celá Cir
kev. Tak ako Cirkev, aj ro
dina by mala byť miestom 
evanjelizácie, kde sa hlása 
a rozširuje evanjelium. A prá
ve rodičia sú prvými a  naj
dôležitejšími vychovávateľ
mi svojich detí vo všetkých 
oblastiach a majú základné 
kompetencie: sú vychová
vateľmi, preto že sú rodičmi. 
Právo a  povinnosť rodičov 

vychovávať deti je ich základným právom, pretože je 
úzko prepojené s odovzdávaním ľudského života.
Základ a  začiatok celej kresťanskej výchovy spočíva 
v tom, že otec a matka darujú svojim deťom prvé skúse
nosti a zážitky stretnutia s Bohom svojim bytím a kona
ním. V prvej etape sa kresťanská výchova uskutočňuje 
predovšetkým láskyplným vzťahom rodičov navzájom 
a láskyplným, trpezlivým a chápavým vzťahom rodičov 
k deťom.
Kresťanská viera je v plnom slova zmysle slobodné roz
hodnutie zrelého človeka povedať áno na Božiu výzvu. 
Rodičia a vychovávatelia môžu vychovávať k schopnosti 
veriť, teda pripraviť deťom také detstvo, ktoré im neskôr 
uľahčí slobodne sa rozhodnúť pre vieru. Pre dieťa je roz
hodujúca láska rodičov k nemu a k sebe navzájom – ich 
vzájomné pochopenie, odpúšťanie, pomoc, podriaďo
vanie. V  prostredí dobrého a  láskyplného manželstva 
sa dieťa učí úcte k ľuďom a veciam, učí sa žasnúť nad 
tajomstvom skrytým za všetkým dianím. Získava zmysel 
pre bratstvo a spoločenstvo, zmysel pre vzájomnú zod
povednosť, pre vďačné prijímanie a nezištné dávanie. 
Učí sa správne používať slobodu a vážiť si autoritu.

Hlavné úlohy kresťanskej výchovy sú:
• sprostredkovanie správnej predstavy o Bohu, 
• prvé oboznamovanie so Svätým písmom,
• výchova k modlitbe ako rozhovoru s Bohom,

• výchova k správnemu svedomiu a mravná výchova,
• uvedenie detí do života Cirkvi a prežívanie cirkev

ného roka,
• vedenie detí k samostatnosti a slobode.

Dve podmienky rodičov pri odovzdávaní viery:
1. Rodičia by mali mať pevný základ, na ktorom stava

jú svoje životy a ktorý obstojí v skúškach času – ním 
je Osoba živého Boha. Jeho najväčším prianím je 
byť naším Otcom, no nedomáha sa toho násilím. 
Čaká na nás. Osobný a dôverný vzťah s Bohom 
je najdôležitejšou vecou v živote. Je to „niečo“, po 
čom by mali túžiť naše deti: zmysel života; niečo, na 
čo sa môžu spoľahnúť. Ak nemáme takýto vzťah 
k Bohu, môžeme hľadať pomoc vo farnosti, ako 
tento vzťah nadobudnúť alebo prehĺbiť. 

2. Bezpodmienečná láska k deťom – deti potrebujú 
cítiť, že ich rodičia milujú bezpodmienečne. Takouto 
láskou nás miluje Boh, a preto ak sa takto snažíme 
milovať svoje deti, môžeme im odovzdať posolstvo 
o Božej láske. Deti, ktoré necítia, že ich rodičia bez
podmienečne milujú, len veľmi ťažko prijímajú sku
točnosť, že ich bezpodmienečne miluje Boh.

Oblasť náboženskej výchovy je teda jednou z oblastí, 
kde má rodina nezastupiteľnú úlohu. Rodičia by nemali 
túto svoju úlohu prenechať niekomu inému. Výchovná 
úloha rodičov vo vzťahu k Bohu a k viere je taká dôležitá, 
že ak chýba, len ťažko ju môžu nahradiť kňazi či učitelia 
náboženskej výchovy. Dieťa sa naučí najviac z postoja 
rodičov, ich názorov, prežívania viery, ich činnosti, ale aj 
nečinnosti. Ťažko možno žiadať od dieťaťa pravidelnú 
modlitbu či návštevu kostola, ak to tak nevidí u svojich 
rodičov. 

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:  

Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí, KBS, 2000
Kurz prípravy na manželstvo, KBS, 2011
Katechizmus Katolíckej Cirkvi, SSV, 1999
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odborný poradca

ČÍTANIE S POROZUMENÍM (3. ČASŤ) 
V tomto čísle pokračujeme v predstavení piatej a šiestej – záverečnej čitateľskej stratégie  v prepojení na 
konkrétnu vyučovaciu hodinu náboženskej výchovy, ktoré možno využiť pri práci s textom. 

5.  RAP - čitateľská stratégia
(Read/čítať, Ask/pýtať sa, Paraphrase/vyjadriť iným spô-
sobom)

Stratégia RAP je zacielená na schopnosť žiaka porozu
mieť hlavným myšlienkam a detailom textu prostredníc
tvom parafrázovania textu.

Táto stratégia má tri kroky:
1. krok: čítať (read)  čítať vždy len jeden odsek.
2. krok: pýtať sa (ask)  pýtať sa, čo je hlavnou myšlien
kou tohto odseku a vytvoriť z nej otázku. Pokúsiť sa 
nájsť v odseku hlavnú myšlienku a podporujúce detaily.
3. krok: odpovedať (paraphrase)  odpovedať na otáz
ku vlastnými slovami. Odpovede si môže žiak pripraviť pí
somne alebo prostredníctvom audiozáznamu. Z napísa
ných poznámok je možné vytvoriť pojmovú mapu alebo 
inú pomôcku na opakovanie alebo precvičovanie učiva.

Konkrétny príklad RAP čitateľskej stratégie
Téma: Zodpovednosť za svoju vieru
Základná podtéma: Sekty
Ročník: deviaty
Kľúčové slová: sekta, znaky sekty
Ciele vyučovacej hodiny:
• kognitívny: opísať znaky sekty a techniky manipulácie
• afektívny: poukázať na to, že život v sekte oberá člo

veka o slobodu
• psychomotorický: brániť sa manipulácii
Učebný zdroj: Metodická príručka katolíckeho nábo
ženstva pre 9. ročník základných škôl
Text: upravený text materiálu metodickej príručky ka
tolíckeho náboženstva pre 9. ročník základných škôl s. 
7677
Čitateľské stratégie: aplikácia čitateľskej stratégie 
RAP
Ciele čitateľskej stratégie RAP:
• porozumieť hlavným myšlienkam a podporujúcim 

detailom textu prostredníctvom parafrázovania textu

• preformulovať informácie do otázok
• tvoriť odpovede na dané otázky
• zaznamenať kľúčové fakty, frázy vlastnými slovami
Formy práce: individuálna práca, skupinová práca
Pomôcky: Sekty – pracovný text; pracovný list

PRACOVNÝ TEXT – Sekty 
Slovo sekta pochádza z latinského secta, ktoré sa od
vodzuje buď od slova sequo (nasledujem), alebo od slo
vesa seco (režem, krájam, sekám). Sekta je tak takým 
typom spoločenstva, ktoré vznikalo na základe nasledo
vania nejakej osobnosti, idey a pod.  to v prvom prípade 
alebo na základe oddelenia, odlúčenia, či osamostatne
nia od iného náboženského zoskupenia  to zasa v dru
hom rade.
Pojem sekty, ako skupiny oddelenej od väčšieho nábo
ženského zoskupenia, dnes už nevyhovuje, pretože rov
naké znaky, ako „tradičné” sekty, majú aj skupiny, ktoré 
sa od žiadaného zoskupenia neoddelili. Slovo sekta sa 
preto v súčasnosti používa skôr na označenie skupiny, 
ktorá nesie aspoň niektoré sektárske charakteristiky.

Charakteristické znaky sekty:
Samospasiteľnosť  mať vieru v seba; spoločenstvo 
sekty ti pomôže; metóda je povýšená na úlohu mesiáša
Ťažisko sekty  vodca, zakladateľ, guru, reverend, misio
nár, skrátka ten, ktorý je osvietený a má patričný odstup 
od radových členov.
Absolútna poslušnosť  v myslení i v konaní, vyžaduje 
sa úplná odovzdanosť bez ohľadu na rodinu, štúdium, 
sociálne kontakty, majetok; dodržiavanie presných pra
vidiel života člena i skupiny.
Plnosť povedomia  elitárstvo  „majster” má plnosť pozna
nia, zosobňuje pravdu; je potrebné napojiť sa na ducha tohto 
človeka. My sme vyvolení a povolaní zachrániť ľudstvo.
Pyramída poznania  „majster” je na vrchole, obklopený 
dôverníkom; hierarchicky členené a pre ostatných ne
prístupné. Treba veriť a nie premýšľať; viera je povýšená 
nad všetko rozumové poznanie.
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Oprávnenie a zodpovednosť  „Božie rozhodnutia ne
znesú otázky”, tak sa odsúva každá zodpovednosť; ne
smie sa kritizovať. Člen, ktorý sa neprispôsobí sekte, je 
k tomu donucovaný rôznymi sankciami a trestami.
Financie  člen dáva povinné príspevky i svoju pracovnú 
silu; jeho majetok, nielen materiálny, ale aj duševný sa 
stáva majetkom sekty.
Pochybné rozhodnutie  pri nábore nemá záujemca 
možnosť objektívnej informácie, je vystavený taktike, vy
užívajú jeho citové rozpoloženia „love bombing”  bom
bardovanie láskou.
Sekta poškodzuje základné práva človeka a zásady 
spoločného dobra. Používa rafinované, často, neetické 
metódy manipulácie: fyzické, psychické aj materiálne, 
čo vedie k tomu, že jedinec sa stáva závislým od skupiny 
alebo ambiciózneho vodcu.

Prečo vzniká závislosť od siekt?
• zvedavosť
• životné situácie ( rozchod rodičov, zmena bydliska, 

školy, smrť životného partnera)
• vplyv rovesníckych skupín
• život v disfunkčnej rodine ( rodič je alkoholik, 

gambler, workoholik, rodič sexuálne zneužíva dieťa)
• potreba odpútania sa od domova a rodičov
• najviac náchylní na vstup do siekt sú mladí ľudia, 

ktorí hľadajú odpoveď na existenčné otázky; nepre
konanou krízou majú otrasenú sebadôveru; preží
vajú nezvyčajnú životnú situáciu a prežívajú neistotu 
v určovaní svojich priorít a hodnôt

PRACOVNÝ LIST – Sekty 
Postupne vyplňovať nižšie uvedené kroky:

1. ČÍTAŤ:
• čítať vždy len jeden odsek
2. PÝTAŤ SA:
• premýšľať nad hlavnou myšlienkou konkrétneho 

odseku a sformulovať ho do otázky, odpoveď si 
zapísať

• nájsť a zapísať si podporujúce detaily v odseku
3. ODPOVEDAŤ:
• na vytvorenú otázku odpovedať vlastnými slovami  

odpoveď zapísať

Kritérium úspešnosti:
1a. Od akých slovies odvodzujeme pojem sekta?
odpoveď: nasledujem; režem, krájam, sekám
podporný detail: secta  latinské slovo, slovo má viac 
významov
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

1b. Na základe akých skutočností vzniká tento typ 
spoločenstva?
odpoveď: na základe nasledovania nejakej osoby; na 
základe odlúčenia sa od iného náboženského spolo
čenstva
podporný detail: v obidvoch prípadoch separuje človeka
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

2. otázka: Aká skupina ľudí nesie názov sekta?
odpoveď: spoločenstvo ľudí, pre ktoré sú charakteristic
ké sektárske praktiky
podporný detail: sekty sa navzájom odlišujú
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

3. otázka: Kto prináša členovi sekty spásu?
odpoveď: spoločenstvo sekty
podporný detail: viera v seba, spôsob života v sekte
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

4. otázka: Kto je stredobodom života sekty?
odpoveď: vodca, guru, reverend, zakladateľ
podporný detail: ten, kto je v tomto spoločenstve osvie
tený vodca
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

5. otázka: V akých oblastiach sa vyžaduje posluš-
nosť člena sekty?
odpoveď: v myslení a konaní
podporný detail: odovzdanosť bez ohľadu na rodinu, 
štúdium, sociálne kontakty, dodržiavanie prísnych pra
vidiel života v sekte
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie
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6. otázka: Kto má plnosť poznania pravdy v sekte?
odpoveď: „majster”
podporný detail: člen sa musí napojiť na jeho ducha
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

7. otázka: Môže sa člen sekty pýtať, vyjadriť svoj ná-
zor, premýšľať?
odpoveď: nie, stačí veriť  premýšľať netreba
podporný detail: hierarchické usporiadanie sekty je pre 
verejnosť nepoznateľné
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

8. otázka: Ako sa jedná s neprispôsobivým členom sekty?
odpoveď: k viere ho donútia
podporný detail: donucovacie prostriedky  sankcie a tresty
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

9. otázka: Aký majetok má člen sekty?
odpoveď: žiaden
podporný detail: majetok materiálny a duševný sa člen
stvom stáva majetkom sekty
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

10. otázka: Má záujemca objektívne informácie 
o sekte počas náboru?
odpoveď: predkladajú sa mu informácie taktickým spô
sobom
podporný detail: spôsob náboru: love bombing
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

11. otázka: Akým spôsobom škodí sekta človeku?
odpoveď: manipuluje človeka; robí ho závislým
podporný detail: manipuluje: fyzicky, psychicky, materiál
ne; závislosť na spoločenstve, vodcovi
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

12a. otázka: Čo vedie človeka k rozhodnutiu stať sa 
členom sekty?
odpoveď: zvedavosť, zložité životné situácie, vplyv rovesníkov

podporný detail: rozvod rodičov, strata partnera, dis
funkčná rodina gemblerstvo, alkoholizmus, workoholik
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

12b. otázka: Akí ľudia najviac podľahnú vplyvom 
manipulácie sekty?
odpoveď: ktorí si nedôverujú, majú nízke sebavedomie, 
majú neistotu v určovaní svojich hodnôt a priorít
podporný detail: rozvod rodičov, strata partnera, dis
funkčná rodina  gemblerstvo, alkoholizmus, workoholik
proces porozumenia: uvažovanie o obsahu textu a jeho 
hodnotenie

6. KWL - čitateľská stratégia
(what you KNOW – what you WANT – what you LEARNED)
Čo vieš? – Čo sa chceš dozvedieť? – Čo si sa naučil?

KWL je čitateľská stratégia , ktorá podporuje aktívne 
učenie sa. Podporuje kritické myslenie a interakciu žiak 
 učiteľ.

Použitie stratégie KWL:
Žiaci konštruujú tabuľku s troma stĺpcami, ktoré vypĺňajú 
pred a počas čítania. Pred čítaním si obnovujú doterajšie 
vedomosti o téme, tvoria tzv. vlastný tezaurus. Následne 
formulujú otázky, čo by o téme ešte chceli vedieť. V prie
behu čítania a po prečítaní zosumarizujú nové informá
cie, ktoré sa dozvedeli (naučili).

Čo o tejto téme 
viem?

(vyplniť pred 
čítaním)

Čo by som o te
jto téme chcel/a 
vedieť?
(vyplniť pred 
čítaním)

Čo som 
sa z článku 
naučil/a?
(vyplniť po pre-
čítaní textu)

Spracovala: PaedDr. Petra Srnková
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Modlitbová reťaz za požehnanie zasvätených osôb

V  Roku zasväteného života je našou snahou dať 
viac do popredia účinkovanie reholí, inštitútov za
sväteného života a spoločnosti apoštolského života 
v diecéze a nájsť formu, ako o ňom oboznámiť kate
chizovaných žiakov v školách na všetkých stupňoch. 
V  rámci našej diecézy chceme ponúknuť možnos
ti, cieľom ktorých je, aby sa ich pôsobenie dostalo 
osobnejšie ku všetkým žiakom našej diecézy navšte
vujúcich náboženskú výchovu. 

Ponúkame nasledujúce možnosti: 
1. Katechetickým spôsobom predstavené jednotlivé 

rehole (kongregácie, inštitúty) a ich činnosť v na
šej diecéze, príp.  svedectvo života, ktoré nám 
pošlú jednotlivé rehole, poslúžia ako pomôcka pri 
vyučovaní. Materiály zverejníme na našej webovej 
stránke. Budú predmetom korešpondenčnej 
súťaže žiakov, ktorú budeme realizovať na 
začiatku budúceho školského roka 2015/2016. 

2. Námety vyučovacích hodín a katechéz do farnos
ti, ktoré môžu osloviť mladých kresťanov a  pri
spieť k prehĺbeniu života. Uverejníme ich na našej 
webovej stránke. Vyučovacie hodiny môžete po
užiť na prehĺbenie konkrétnych tém v jednotlivých 
ročníkoch podľa platných osnov. Budeme ich 
zverejňovať tak, ako nám ich budú rehole posie
lať. Tieto katechézy nebudú predmetom koreš
pondenčnej súťaže žiakov.  

3. Pozvať rehoľníkov do škôl a  tried s cieľom spo
znať ich charizmu a oboznámiť sa s ich životom.

Pozývame Vás vytvoriť so žiakmi modlitbovú reťaz 
za ich požehnanie. Tento duchovný dar bude veno
vaný konkrétnym rehoľným spoločenstvám podľa 
jednotlivých mesiacov. Plán a námety metód nájdete 
v prílohe. Motivačný plagát nájdete na našej webo
vej stránke, môžete ho využiť v triede. Veríme, že do 
modlitbovej reťaze budú zapojení všetci katechizo
vaní žia ci našej diecézy v mesiacoch školského vy
učovania od februára 2015 do januára 2016 vrátane.    

Modlitbová reťaz – metodické námety
• Plagát máme vytlačený pre ka

ždú triedu. Pre žiakov máme 
pripravené symboly sviec, do 
ktorých vpisujeme postupne 
názov reholí, za ktoré sa v daný 
mesiac modlime. Postupne 
pridávame sviece s názvom re
holí. Pracovať môžeme i  so 
symbolom rúk, ktorý tvorí po
zadie plagátu. 

• Každá trieda si môže pripravovať vlastný plagát 
formou koláže. Môžu ho mať tak počas celého 
roka v triede, zvlášť v katolíckych školách. 

• Žiakov postupne zoznamujeme so životnými 
príbehmi svätcov, ktorí boli buď zakladateľmi 
reholí, alebo patrili do niektorej z  reholí a  úcta 
k ním je rozšírená. Svätcov vyberáme podľa reholí, 
za ktoré sa modlíme. Iná možnosť je postupne 
vytvárať samostatný plagát s obrazmi známych  
svätcov  rehoľníkov.       

• Porozprávame žiakom krátky životný príbeh sv. 
Terézie z Avily . V Roku zasväteného života sa slá
vi i Jubilejný rok sv. Terézie z Avily z príležitosti 500 
rokov od jej narodenia. Ponúkame možnosť využiť 
materiály http://www.dkuspis.sk/index.php?p-
age=1&cat=2&art=20150120143123.

• Porozprávame žiakom udalosť Obetovania Panny 
Márie a Obetovania Pána, ktoré súvisia s Rokom 
zasväteného života.  

• Dávame do pozornosti webovú stránku www.za-
svatenyzivot.sk, z ktorej možno v rámci vyučo
vania metodicky zapracovať videoukážky Na päť 
minút s nami zo života zasvätených osôb. 

• Premyslime si spôsob modlitby, buď vlastnými 
slovami ako prosby, vďaky, alebo použijeme na
učené modlitby, piesne a pod.  
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Ženské rehoľné spoločenstvá a inštitúty v Spišskej diecéze

P. Názov rehoľného spoločenstva Miesto pôsobenia Mesiac  modlitieb

1 Kongregácia milosrdných sestier 
sv. Kríža

Dolný Smokovec, Ľubica, Ružombe
rok, Spišské Podhradie, Kežmarok, 
Lendak, Zuberec

február 2015

2 Rehoľa Najsv. Vykupiteľa – 
redemptoristky

Kežmarok február 2015 

3 Inštitút Dcér Márie Pomocnice Dolný Kubín marec 2015

4 Kongregácia sestier Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie

Ľubica marec 2015

6 Spoločnosť dcér kresťanskej lásky  
sv. Vincenta  vincentky

Lokca, Dolný Kubín apríl 2015

7 Inštitút Congregácia Jesu Stará Ľubovňa, Ružomberok apríl 2015

8 Kongregácia milosrdných sestier 
sv. Vincenta  satmárok

Kežmarok, Ružomberok,  
Námestovo

máj 2015

9 Únia sestier Obetovania 
Preblahoslavenej Panny Márie

Spišské Podhradie máj 2015

10 Kongregácia sestier Božského 
Vykupiteľa

Sp. Nová Ves, Levoča, Sp. Vlachy jún 2015

11 Komunika blahoslavenstiev Okoličné jún 2015

12 Kongregácia sestier dominikánok Tvrdošín september 2015
Kongregácia sestier dominikánok  
bl. Sestry Imeldy

Ružomberok september 2015

13 Kongregácia školských sestier 
sv. Františka

Klčov, Liptovský Mikuláš, Ružombe
rok, PopradVeľká, Trstená 

september 2015

14
Kongregácia sestier služobníc 
Najsv. Panny Márie Nepoškvrnene 
počatejSliezske

Svit október 2015

15 Kngregácia sestier služobníc 
Nepoškvrnenej Panny Márie 

Poprad november 2015

16 Kongregácia sestier Tešiteliek BSJ Kežmarok november 2015

17 Kongregácia Školských sestier 
de Notre Dame

Zubrohlava december 2015

18
Misijná kongregácia služobníc 
Ducha Svätého

Kežmarok január 2016
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Mužské rehole, inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života 
v Spišskej diecéze

P. Názov rehoľného spoločenstva Miesto pôsobenia Mesiac modlitieb

1 Rehoľa redemtoristov Podolínec február 2015 

2 Saleziáni don Bosca Námestovo, PopradVeľká marec 2015

3 Spoločnosť Ježišova Ružomberok apríl 2015

4 Spoločnosť sv. Vincenta z Pauly Bijacovce máj 2015

5 Rehoľa minoritov Levoča, Sp. Štvrtok jún 2015

6 Rehoľa menších bratov františkánov Trstená september 2015

7
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu
Pallotíni

Smižany október 2015

8 Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce november 2015

KRÍŽOVÁ CESTA ZA RODIČOV
Úvod 

Drahý náš Ježišu, z  lásky 
k nám si sa dal pribiť na kríž. 
Prišli sme dnes prosiť za na
šich rodičov. Zmiluj sa nad 
nimi a daj im milosť vytrvalosti 
v nasledovaní Teba. 

Pomôž im, aby ich životná púť bola dovŕšená v nebi 
a pre nás dobrým príkladom na ceste k Tebe. 

1. zastavenie – Pán Ježiš odsúdený na smrť
Môj Ježišu, Ty si sa dal odsúdiť na smrť preto, lebo 
ma miluješ. Prišiel som dnes prosiť za rodičov. Lebo 
tak, ako si sa Ty obetoval za všetkých ľudí, tak sa 
i moji rodičia obetujú za mňa. 
Požehnaj ich za to, Ježišu, a mne daj silu, aby som 
svojich rodičov miloval a poslúchal. 

2. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž na svoje 
plecia
Môj Ježišu, viem aj vidím, že aj moji rodičia nesú krí
že. Vidím, ako sa starajú, chcú urobiť pre mňa všet
ko. Ešte i moje starosti a ťažkosti berú na seba. Ani si 

neuvedomujú, akí sú v krížoch podobní Tebe. Ježišu, 
veľmi Ťa prosím, daj im sily a odvahy, aby niesli svoj 
životný kríž až do konca a ja aby som im pomáhal. 

3. zastavenie – Pán Ježiš prvý raz padá pod 
krížom
Často myslím na otca a mamku. Mám ich stále pred 
očami. Vidím, ako pracujú, usmievajú sa, ale vidím 
ich i ako sú zarmútení, uponáhľaní a nervózni.  Je
žišu, viem, že keď sa zmierili, bolo to Tvojou záslu
hou  pre tento Tvoj prvý pád pod krížom. 
Pane, prosím o  to, aby sa moji rodičia vedeli vždy 
zmieriť. 

4. zastavenie – Pán Ježiš sa stretá so svojou 
matkou
Sedembolestná Matka Božia, Ty si nič nepovedala 
pri tomto stretnutí. Bolesť Ti nedala hovoriť. Tú bo
lesť si mala pre nás. 
Pre túto bolesť Ťa prosím, nebeská Matka, pomôž 
mojim rodičom, aby sa stretávali s Tvojím Synom pri 
svätej spovedi a pri svätom prijímaní, kde nie je bo-
lesť, ale radosť. A pre seba prosím, aby som svojim 
rodičom nespôsoboval bolesť. 
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5. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha 
Pánu Ježišovi niesť kríž
Pane, nevládal si. Pomohol Ti Šimon. Prijímaš túto 
pomoc.
Chcem prosiť za svojho otca. On sa stará o nás. Vi
dím ho často unaveného. 
Ježišu, prosím za neho, keď už nebude vládať, nech 
mu pomôže mamka, a  keď nebudú vládať obaja, 
pomôž im Ty. 

6. zastavenie – Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku
Aká smelá, odvážna a súcitná bola Veronika. Od nej, 
Ježišu, rád prijímaš šatku. Ako dobre je poutierať si tvár. 
Chcem prosiť za svoju mamku. Daj jej silu, aby ve-
dela spolu s ockom kráčať s Tebou. Vlož na jej pery 
modlitbu a do jej života obetavosť. Pane, nech moji 
rodičia idú stále za Tebou. 

7. zastavenie – Pán Ježiš padá druhý raz pod 
krížom
Ježišu, zase padáš?  Veď Ty musíš dôjsť až celkom 
hore, na vrchol Kalvárie. Ľudské hriechy Ťa takto privalili 
k zemi  i hriechy mojich rodičov. Odpustíš im? Vidím, že 
moji rodičia si odpúšťajú. A akí sú radi, keď si odpustia. 
Ježišu, Ty vstávaš spod kríža a  ideš ďalej. To je 
dôkaz, že odpúšťaš. Vďaka Ti, Pane. 

8. zastavenie – Pán Ježiš napomína plačúce ženy
Bolí ma, že som toľkokrát urazil svojich rodičov, ne
poslúchol som ich, nepomohol im. Spôsobil som im 
bolesť. Ježišu, napomenul si plačúce ženy, aby ne
plakali nad Tebou, ale sami nad sebou a nad svojimi 
deťmi ... 
Prosím o  odpustenie, Pane. Chcem odčiniť svo-
ju nelásku voči rodičom tým, že sa budem za nich 
viac modliť a poslúchať ich. Ježišu, daj mi ducha ka-
júcnosti. 

9. zastavenie – Pán Ježiš padá tretí raz pod krí-
žom
Aký to bol ťažký pád. Počujem o mnohých deťoch, 
ktoré rodičia opustili, a o mnohých rodičoch, ktorí sa 
rozchádzajú rozvodom – toto je naozaj strašný pád. 
Pre tento Tvoj tretí pád Ťa prosím za svojich rodičov, nech 
sa stále majú radi. Ježišu, zachráň ich od rozchodu.  

10.  zastavenie – Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
Ježišu, celý život si sa dával. Teraz dávaš to po
sledné čo máš – svoje šaty. Moji rodičia tiež dávajú 
a viem, že by dali všetko, keby išlo o mňa. 
Som taký šťastný, že mám svojich rodičov, ktorých 
si mi Ty daroval. Ďakujem Ti za nich. 

11. zastavenie – Pána Ježiša pribíjajú na kríž
Všimol som si otcove i matkine ruky. Keď ma hladili po 
tvári, cítil som, že ich majú mozoľnaté a upracované. Je
žišu, bozkávam ruky svojich rodičov za všetko, čo mi dali. 
Pre Tvoju veľkú bolesť, keď Ťa pribíjali na kríž, zmi-
luj sa nad nimi, požehnaj ich ruky, nech ich skladajú 
k modlitbe. Žehnaj ich nohy, nech kráčajú za Tebou. 

12. zastavenie – Pán Ježiš na kríži umiera
Ježišu, dokončil si svoje dielo vykúpenia. Svojou 
smrťou si premohol smrť, zrak všetkých sa obrátil 
k Tebe. Hoci na kríži mlčíš, predsa o to viac vyznieva
jú Tvoje slová, ktoré si kedysi povedal : „Poďte ku 
mne všetci ...“
Prosím za svojich rodičov, pritiahni ich k sebe, nech 
zavrhnú svetský výsmech, zlobu, ľudské ohľady 
a nech idú za Tebou. 

13. zastavenie – Pána Ježiša skladajú z kríža
Spíš v  náručí svojej matky. Všetko sa skončilo. Aj 
bolesť. Všetko sa raz skončí i  v  tomto živote. Moji 
rodičia majú toľko starostí, že na to ani nemyslia. 
Prosím za ich šťastnú smrť. Nedaj, aby zomreli ne-
pripravení - v  hriechu. Prosím, aby ich smrť bola 
padnutím do Tvojho náručia. Tak ako žijeme spolu 
na zemi, nech sa stretneme i pri Tebe v nebi. 

14. zastavenie – Pána Ježiša kladú do hrobu
Nezostávaš tam navždy, Ježišu. Ani ľudí do hrobov 
nekladú naveky. Raz sa všetko obráti a tak, ako Ty 
si vstal po troch dňoch, i my vstaneme k  novému 
životu. Ježišu, Ty si želáš, aby sme sa pri Tebe všetci 
stretli. Aké to bude krásne. 
Prosím za svojho otca a mamu, daj im milosť, aby 
verne plnili svoje povinnosti. A  mne pomáhaj, aby 
som vždy plnil prikázanie : „Cti otca svojho i matku 
svoju.“ A raz, keď bude veľké zúčtovanie, prosím Ťa, 
Ježišu, spomeň si na mojich rodičov i na mňa. 
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Záver
Pane Ježišu, ďakujem Ti za to, že si za nás podstúpil 
bolestnú krížovú cestu a smrť na kríži. To preto, lebo 
nás veľmi miluješ. Aj my Ťa milujeme. 

Preto prosíme, žehnaj všetkých rodičov, aby svoje 
deti privádzali k Tebe, aby Ťa všetky deti sveta mohli 
poznať a milovať. Amen.
http://mladizarodinu.com/krizove-cesty/

PRÍPRAVA NA VEĽKÚ NOC S YOUCATOM: 
MÔJ SPASITEĽ A VYKUPITEĽ

V príprave na 
Veľkú noc 
môže me už 
v Pôstnom 
období akti
vovať žiakov 
k  tomu, aby 
sa zamýšľali 
nad tajom

stvom našej spásy. Povzbudzujeme ich znova zobrať do 
rúk Youcat a vyhľadať odpovede na jednotlivé otázky. 
Cieľom činnosti je hlbšie prežívanie Pôstneho obdobia, 
premýšľanie nad tým, že Ježiš je Spasiteľ a Vykupiteľ 
každého z  nás. Otázky môžeme zapracovať i  do 
vyučovacích hodín riešením vybraných otázok.  

Prečítaj si zo Svätého písma Jn 1,14. Čo si sa do
zvedel o Ježišovi ? (Youcat, str. 50)
................................................................................
................................................................................
Odkiaľ sa dozvieme, že Boh vo svojej veľkej láske 
poslal k nám svojho Syna? (Youcat, str. 50)
................................................................................
................................................................................
Vyhľadaj dôvod, prečo Boh poslal Ježiša na Zem? 
(Youcat, bod 71)
................................................................................
................................................................................
Aký hebrejský výraz zodpovedá gréckemu slovu 
„Christos“ a čo to znamená v slovenčine? (Youcat, 
str.52)
................................................................................
................................................................................
 

Ktorými slovami Ježiš sám odkrýva svoj vzťah k Ot
covi? (Youcat, bod 74)
................................................................................
................................................................................
Ježiša oslovovali prví kresťania „Pane“. V  Starom 
zákone toto oslovenie patrilo iba Bohu. Na základe 
čoho takto oslovovali Ježiša? (Youcat, bod 75)
................................................................................
................................................................................
Vysvetli, čo znamená, že Ježiš je pravý Boh a pravý 
človek? (Youcat bod 77)
................................................................................
................................................................................
Čo o Ježišovi hovorí Youcat v bode 79 ?
................................................................................
................................................................................
Nájdi v  Youcate bod 89 a  napíš, komu Ježiš pris
ľubuje Božie kráľovstvo?
................................................................................
................................................................................
Podľa Youcatu str. 60 napíš tri dôvody, pre ktoré Je
žiš konal zázraky?
................................................................................
................................................................................
Tri evanjeliá podávajú správu o Ježišovom premene
ní na hore. Ako nazýva Ježiša hlas nebeského Otca? 
(Youcat, bod 93)
................................................................................
................................................................................
Ježiš slávnostne vstúpil do Jeruzalema. Vedel, že ide 
na smrť? (Youcat, bod 94)
................................................................................
................................................................................
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V bode 95 v Youcate sa dozvieš, prečo Ježiš zomrel 
práve na Veľkú noc.
................................................................................
................................................................................
Vo Veľkom týždni si pripomíname posledné dni Je
žišovho života. V  štvrtok pred smrťou slávil spolu 
s apoštolmi Poslednú večeru. Napíš, hlavné udalos
ti, ktoré sa odohrali počas tejto večere. (Youcat, bod 
99)
................................................................................
................................................................................
Ježišovo utrpenie začalo v Getsemanskej záhrade, 
kde prežíval smrteľnú úzkosť: Akými slovami vyjadril 
svoj súhlas s Otcovou vôľou? (Youcat, bod 100)
................................................................................
................................................................................
Čo povedal sv. Cyril Jeruzalemský o Ježišovi na krí
ži? (Youcat, str. 67)
................................................................................
................................................................................
Kým sa stal Ježiš ukrižovaním? (Youcat, str.64, 1 Kor 
5,7)
................................................................................
................................................................................
Smrť na kríži bola najpotupnejšou smrťou. Prečo nás 
musel Ježiš zachrániť týmto spôsobom? (Youcat 
101)
................................................................................
................................................................................
Čo hovorí o utrpení sv. Ján Pavol II. nájdeš v Youca

te na str. 68.
................................................................................
................................................................................
Na základe predchádzajúcej odpovede ako môže
me odpovedať na otázku utrpenia vo svete? 
................................................................................
................................................................................
Čo hovorí o udalosti Ježišovej smrti a zmŕtvychvsta
nia pápež Benedikt XVI.? (Youcat, str. 69)
................................................................................
................................................................................
Bola Ježišova smrť skutočná alebo len zdanlivá? 
(Youcat, bod 103)
................................................................................
................................................................................
Prečo napriek ukrižovaniu Ježiša máme nádej, mô
žeme veriť a tešiť sa na život v Božom kráľovstve? 
(Youcat str. 69)
................................................................................
................................................................................
Pozri si obrázky a zamysli sa nad ich posolstvom pre 
teba. (Youcat, str. 62,63)
................................................................................
................................................................................
Pre svoje vlastné povzbudenie vo viere prečítaj si 
svedectvo sv. Pavla (Youcat, bod 106)
................................................................................
................................................................................

Spracovala: Božena Nemčíková
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Cieľ
Kognitívny:
Charakterizovať a  porovnať rôzne významy pojmu 
snívať.
Definovať význam biblického pojmu snívať v prepo
jení na rodinu a na spoluprácu s Bohom.
Definovať pojem nádej.
Charakterizovať rodinu na pozadí Božieho plánu 
spásy.
Afektívny:
Vzbudiť túžbu: po prežívaní svojho života v zdravej 
rodine a založiť si zdravú rodinu.
Psychomotorický:
Formulovať vlastné modlitby.
Pomôcky: text piesne, biblické texty, Sväté písmo, 
Metódy: práca s textom piesne, dialóg, práca s bib
lickým textom, obraz Nazaretskej rodiny, formulácia 
modlitieb. 
Stratégia: kombinovaná
Veková skupina: 2. stupeň ZŠ a SŠ

ÚVOD
Motivácia
Žiaci si na úvod vypočujú a  vnímajú slová piesne, 
ktorú má učiteľ pripravenú. Po vypočutí piesne učiteľ 
predstaví autora slov a  melódie piesne, ktorým je 
známy spevák Pavol Habera. Túto pieseň spievali na 
záver prvého Superstar v  roku 2007 všetci desiati 
speváci. Niektorí z  nich vystupujú a  spievajú aj 
v súčasnosti. 

Text  piesne:  Kým vieš snívať, tak máš nádej 

1. Viem na vlastných nohách stáť 
a nič nemám dávno sľúbené. 
Vždy sa dajú pozbierať 
rozhádzané mince zo zeme. 
Bez obáv, mňa nepoblázni žiaden dav. 
Verím v múdrosť tvrdohlavých hláv. 
 

R: Kým vieš snívať, tak máš nádej, 
hádam príde, čo má prísť. 
Šťastie si ťa nájde, 
raz ho uvidíš. 
Kým vieš snívať, tak máš náskok, 
svoje túžby stále bráň. 
Skúšaj kráčať s láskou a nebudeš viac sám, 
nikdy sám. 
 
2. Neviem hlúpo poslúchať a žiť zo zvyku, 
vietor v krídlach ešte stále mám. 
Semtam zbieram zauchá miesto dotyku. 
Pre iných však niečo viac znamenám. 
(nie) Ďakujem, o ľútosť nemám záujem. 
Strácam pierka, ale niečo viem. 
R.

3. Nech príde sem prievan. 
Tak ako dýcham aj spievam. 
Do žíl sa ti vlievam. 
Čas dáva nám čas, keď chceš niečo nájsť. 
Kým vieš snívať, tak máš nádej. 
Hádam príde, čo má prísť. 
R. ...a nebudeš tu stáť viac sám.

Rozhovor so žiakmi
Učiteľ rozdá žiakom slová piesne, ktoré si môžu zno
va prečítať a slovo, ktoré sa najviac opakuje (snívať), 
podčiarknu. Potom vedie dialóg: 
1. Čo vás na slovách piesne oslovilo?  (žiaci hovo
ria...)
2. Ktoré slovo sa v piesni často opakuje? (snívať)
3. Ako chápeme pojem „snívať“ v piesni? (mať túžby, 
nádej...) 
3. Aké túžby majú ľudia  o čom snívajú? (o šťastí, 
o budúcnosti, o šťastnej rodine, o dobrom manželo
vimanželke, o zdravých deťoch,...)
4. Aké túžby máme my – o čom snívame? (žiaci ho
voria...)
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HLAVNÁ ČASŤ

Práca žiakov – s textom Svätého písma
Učiteľ uvedie činnosť nasledovne:
Sny ako túžby môžu byť reálne ale niekedy snívame 
aj o  nereálnych skutočnostiach. Napr. niekto sníva 
o tom, že chce lietať, iný zase chce zmeniť svoju výš
ku, vyhrať vysoký obnos peňazí. Najhoršie však je, 
ak človek už ani nesníva, nemá túžby a  tak stráca 
nádej.    
O  snoch sa môžeme dočítať aj v  textoch Svätého 
písma. Je veľa miest, kde sa o tom píše. Tieto sny 
však neznamenajú snívanie v noci o čomkoľvek. To 
by svätopisci určite neboli vložili do textu. Akú úlohu 
mali sny, ktoré sú opísané v textoch Svätého písma? 
To sa dozvieme po prečítaní biblických úryvkov.
 
Žiakov rozdelíme do skupín. Na kartičkách máme 
napísané mená biblických postáv a knihu i kapitolu. 
Súčasťou textu je i  sen. Každá skupina (skupiny 
vytvoríme podľa počtu žiakov, nemusíme využiť 
všetky ponúkané postavy) si vytiahne jednu kartičku 
a vyhľadá vo Svätom písme príslušný text. Prečíta ho 
a odpovedá na pripravené otázky.

1. skupina – Jakub (Gn 28,1016) – sen o  rebríku, 
po ktorom vystupovali a zostupovali anjeli, 

2. skupina – Jozef Egyptský (Gn 41,132) – sny fa
raóna a Jozefa o úrodných a neúrodných rokoch, 

3. skupina – Šalamún (1 Kr 115) – vo sne sa mu 
zjavil Boh, mal si žiadať od Boha to, čo potrebuje, 

4. skupina – sv. Pavol (Sk 16,610) – vo sne sa mu 
ukázal akýsi Macedónčan.   

Otázky do skupín: 
1. Čo bolo hlavnou myšlienkou prečítaného textu? 
2. Čo pod snívaním vo Svätom písme máme 

rozumieť? (vnímať Božie vnuknutia, vedieť 
počúvať Boha, spolupracovať s Bohom.

3. Vzhľadom na odpovede zo Svätého písma kto 
dnes potrebuje snívať – vedieť počúvať Boha? 

Po ukončení práce žiaci predstavia svoje odpove
de postupne podľa otázok, t.j. najprv všetky skupi
ny odpovedajú ústne na prvú otázku. Odpovede na 

druhú otázku zapisujú žiaci i  na tabuľu. Odpovede 
na tretiu otázku hovoria ústne. 
Na záver učiteľ vyzve žiakov, aby povedali, k akému 
poznatku dospeli. Vetu v rámčeku vytvoria spoločne, 
resp. učiteľ ju má pripravenú na plagáte.

Podstatou snívania vo Svätom písme 
je vnímať Božie vnuknutie,

vedieť počúvať Boha, spolupracovať s Bohom.

Vo Svätom písme vyniká po
stava sv. Jozefa, ženícha 
Panny Márie a pestúna Pána 
Ježiša (žiakom ukážeme ob
raz Svätej nazaretskej rodi
ny). S  postavou sv. Jozefa 
sa spája viac snov. Po prečí
taní textov si odpovieme na 
otázku: Čo pod snívaním 
uvedeného sna rozumieme? 

Žiaci postupne čítajú nahlas nasledujúce texty: 
– Mt 1,1825 – sen o Máriinom počatí z Ducha Svätého, 
– Mt 2,1314 – sen o úteku do Egypta
– Mt 2, 1923 – sen o návrate z Egypta.
Porovnáme odpovede na otázku s odpoveďami pri 
iných biblických postavách. Pri postave sv. Jozefa 
sa dostáva do popredia starostlivosť o Svätú rodinu. 
Tejto téme sa pred nedávnom venoval i Svätý Otec 
František vo svojom príhovore v  Manile. Stretol sa 
s rodinami a im adresoval slová o tom, že žiť v rodi
ne znamená žiť v nádeji a podľa toho, čo sme si už 
dnes povedali, žiť v  rodine znamená vedieť snívať, 
mať správne reálne sny a túžby. 
V  nasledujúcej časti sa zoznámime s  príhovorom 
Svätého Otca. Každá skupina dostane časť textu 
a ďalšie pokyny si povieme po prečítaní textu. 

Práca s textom – čitateľská stratégia RAP 
(Pre žiakov je text v prílohe.)

1. Prečíta si ju tak, aby každý žiak skupiny vnímal 
obsah.

2. Vyhľadá v texte hlavnú myšlienku (podčiarkne ju).
3. Na hlavnú myšlienku naformuluje otázku a potom 

odpovedá vlastnými slovami. 
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Vo Svätom písme sa o  sv. Jozefovi málo hovorí 
a  nenájdeme ani jednu vetu, ktorú by bol pove
dal sám sv. Jozef. Tam, kde ho spomína, je často 
v situácii, keď odpočíva, napríklad spí. Je to i  vte
dy, keď mu anjel vo sne zjavuje Božiu vôľu. Dnes 
chcem aj ja, hovorí Svätý Otec, odpočívať v Pá
novi spolu s vami všetkými, myslím tým odpočí
vať v Pánovi spolu s rodinami. A spomínam si na 
moju rodinu, na môjho otca, moju mamu, môjho 
starého otca, mamu môjho starého otca. Dnes 
sa chcem s  vami zamýšľať nad darom rodiny. 
Najprv by som vám rád povedal niečo o sne. Páči sa mi 
táto myšlienka o snívaní v rodine. Všetky mamy a ot
covia snívali o svojom dieťati počas deviatich mesia
cov. Snívať o tom, aké bude ich dieťa. Nie je možné, 
aby rodina nesnívala. Ak sa v rodine stratí schopnosť 
snívať, deti nerastú, láska nerastie, život ochabuje 
a vyhasína. Preto odporúčam, aby ste si večer, keď 
si spytujete svedomie, kládli tiež aj tieto otázky: Sní
val som dnes o budúcnosti mojich detí? Sníval som 
dnes o láske môjho manžela, manželky? Sníval som 
aj o mojich rodičoch, starých rodičoch, ktorí utvá
rali dejiny? Je veľmi dôležité snívať! Predovšetkým 
snívať v rodine. Nestraťte túto schopnosť snívať! 

Spánok Jozefovi zjavil Božiu vôľu. Vo chvíli odpo
čívania v Pánovi, keď sa zastavíme uprostred na
šich mnohých povinností a každodenných aktivít, 
Boh hovorí aj k nám. Hovorí k nám v čítaní Sväté
ho písma, v  modlitbách, vo svedectvách a v tichu 
nášho srdca. Modlitba je osobitne dôležitá pre ro
diny. Predovšetkým v rodine sa učíme ako sa mod
liť. Nezabudnite: keď sa rodina spoločne modlí, 
zotrvá pospolu. Toto je dôležité. Tam spoznávame 
Boha, rastieme ako osoby, učíme sa milovať, od-
púšťať, učíme sa ako byť štedrí a otvorení, a nie 
uzavretí a egoisti. Učíme sa hľadieť ďalej než len 
na svoje vlastné potreby, stretávať druhých a de
liť sa s nimi o náš život. Preto je tak veľmi dôleži
té modliť sa ako rodina! Preto sú rodiny tak dôle
žité v Božom pláne pre Cirkev! Zastavme sa každý 
deň a nájdime si čas na spoločnú modlitbu v rodine.  
Chcel by som vám tiež povedať niečo veľmi osob
né, povedal Svätý Otec František. Veľmi milujem 
svätého Jozefa, lebo je to muž silný a tichý. Na mo

jom písacom stole mám sochu sv. Jozefa ako spí. 
A spia c sa stará o Cirkev! Áno! Dokáže to. A keď 
mám nejaký problém, nejakú ťažkosť, napíšem to na 
lístok a položím ho sv. Jozefovi k nohám, aby o tom 
sníval! To znamená, aby sa za tento problém modlil! 

Ako bola Svätá rodina zverená sv. Jozefovi, aby sa 
o ňu staral, tak je rodina a jej miesto v Božom pláne 
zverené každému jednému z nás. Pánov anjel zja
vil Jozefovi nebezpečenstvá, ktoré hrozili Ježišovi 
a Márii, a prikázal im, aby utiekli do Egypta a neskôr 
sa usadili v Nazarete. A práve takto nás Boh v našej 
dobe volá, aby sme rozpoznávali nebezpečenstvá, 
ktoré ohrozujú naše rodiny a chránili ich pred zlom. 
A buďme v strehu pred novými ideologickými kolo
nizáciami, ktoré sa snažia zničiť rodinu. Nerodia sa 
zo sna, z modlitby, zo stretnutia s Bohom, z misie, 
ktorú nám Boh dáva. Prichádzajú zvonka, a preto im 
hovorím kolonizácie. 
Nestraťme slobodu poslania, ktoré nám dáva Boh, 
poslania, ktorým je rodina! A tak, ako naše národy v 
istom momente svojej histórie došli k zrelosti pove
dať „nie“ akejkoľvek politickej kolonizácii, ako rodiny 
musíme byť veľmi, veľmi múdri, veľmi akcieschop
ní, silní, aby sme povedali „nie“ každej snahe 
o  ideologickú kolonizáciu rodiny. A prosme si 
o príhovor sv. Jozefa, ktorý je priateľom anje-
la, aby sme vedeli, kedy povedať „áno“ a kedy 
povedať „nie“.

Po ukončení práce žiaci referujú svoje výsledky. Na
formulované otázky môžu žiaci písať na tabuľu. Po 
napísaní otázok nasledujú ústne odpovede, ktoré 
môžu dopĺňať žiaci celej skupiny. 

Pod otázky pripneme biblický text, ktorý rozoberáme 
spolu so žiakmi. 

«Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu,  
svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, 

je z Ducha Svätého» (Mt 1,20).
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Formácia
Táto veta je veľkým povzbudením pre nás. Nebojme 
sa snívať o svojej budúcej rodine, nebojme sa túžiť 
po rodine a pripravovať sa na život v rodine. Túžba 
mať vlastnú rodinu, mať manžela, manželku, deti je 
úplne prirodzená vec. Pán Boh to tak chcel a na ži
vot v rodine nás pripravuje i tým, že sme súčasťou 
rodiny a nevieme si život predstaviť bez najbližších 
ako sú starostlivý otec a milujúca matka.   

Spoločná modlitba
Svätý Otec František hovoril, že keď sa rodina spo
ločne modlí, zotrvá pospolu. Poďme sa i my teraz 
pomodliť, otvorme srdce a vložme svoje túžby srdca 
do prosieb a vďakyvzdania. Nech naša modlitba od
ráža pravdu o nás a o tom, že Boží plán s rodinou je 
pre nás niečo posvätné.

Zapálime sviecu, vedľa sviece môžeme mať obraz 
Svätej rodiny.
Na každú prosbu (vďaku) spoločne odpovedáme: 
Prosíme ťa, vyslyš nás (Ďakujeme ti Pane).
• Jozef, ktorý si vo sne počul Boží hlas, 
• Jozef, ktorý si bol vystavený veľkej skúške,
• Jozef, ktorý si bol vzorom, oporou a istotou pre 

život Nazaretskej rodiny,
• Jozef, ktorý si našim orodovníkom pri výbere ži

votného partnera,
• Jozef, príklad vernosti Panne Márii,
• Jozef, ochranca Svätej rodiny,

• Jozef, ktorý si vzorom v počúvaní Božieho hlasu,
• Jozef, čistý vzor otca a vychovávateľa,
• Jozef, patrón pri hľadaní zamestnania,
• Jozef, patrón emigrantov,
• Jozef, patrón našich rodín, 
• Jozef, uskutočňovateľ Božieho plánu s Nazaret

skou rodinou, 
• Jozef, príklad nádeje všetkých rodín,
• Mária, matka dobrej rady,
• Mária, pomocnica kresťanov,
• Mária, Kráľovná rodín,
• Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, 
• Ježiš, pokoj náš,
• Ježiš, vzor poslušnosti v rodine,
• Ježiš, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
• Ježiš, poklad múdrosti a rady. 

Na záver môžeme vyzvať žiakov, aby často zverovali 
vlastné rodiny pod ochranu Svätej rodiny a rástli vo 
vlastných rodinách podľa vzoru Nazaretskej rodiny 
a  zverovali budúcnosť svojich vlastných rodín pod 
ochranu Nazaretskej rodiny.  

Spracovala: Klára Soľanová

Zdroje:
Pieseň – Kým vieš snívať: http://www.karaoketexty.sk/

texty-piesni/superstar/kym-vies-snivat-35121
Svätá rodina: http://www.st-josef-marktredwitz.

de/?Pfarrleben
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PRÍLOHA PRE UČITEĽA

Príloha č. 1 – Pracovný list
Každá skupina si podčiarkne svoju postavu. Otázky pre skupiny sú rovnaké. 
1. skupina – Jakub (Gn 28,1016) 
2. skupina – Jozef Egyptský (Gn 41,132)  
3. skupina – Šalamún (1 Kr 115) 
4. skupina – sv. Pavol (Sk 16,610)    

1. Čo bolo hlavnou myšlienkou prečítaného textu? ........................................................................................
......................................................................................................................................................................
2. Čo pod snívaním vo Svätom písme máme rozumieť? .................................................................................
......................................................................................................................................................................
3. Vzhľadom na odpovede zo Svätého písma kto dnes potrebuje snívať – vedieť počúvať Boha? ...............
......................................................................................................................................................................

Príloha č. 2 – Pracovný list
1. skupina
Vo Svätom písme sa o sv. Jozefovi málo hovorí a nenájdeme ani jednu vetu, ktorú by bol povedal sám sv. 
Jozef. Tam, kde ho spomína, je často v situácii, keď odpočíva, napríklad spí. Je to i vtedy, keď mu anjel 
vo sne zjavuje Božiu vôľu. Dnes chcem aj ja, hovorí Svätý Otec, odpočívať v Pánovi spolu s vami všetký
mi, myslím tým odpočívať v Pánovi spolu s rodinami. A spomínam si na moju rodinu, na môjho otca, moju 
mamu, môjho starého otca, mamu môjho starého otca. Dnes sa chcem s vami zamýšľať nad darom rodiny. 
Najprv by som vám rád povedal niečo o sne. Páči sa mi táto myšlienka o snívaní v rodine. Všetky mamy a otcovia 
snívali o svojom dieťati počas deviatich mesiacov. Snívať o tom, aké bude ich dieťa. Nie je možné, aby rodina 
nesnívala. Ak sa v rodine stratí schopnosť snívať, deti nerastú, láska nerastie, život ochabuje a vyhasína. Preto 
odporúčam, aby ste si večer, keď si spytujete svedomie, kládli tiež aj tieto otázky: Sníval som dnes o budúcnosti 
mojich detí? Sníval som dnes o láske môjho manžela, manželky? Sníval som aj o mojich rodičoch, starých rodi
čoch, ktorí utvárali dejiny? Je veľmi dôležité snívať! Predovšetkým snívať v rodine. Nestraťte túto schopnosť snívať! 
Otázka: 

2. skupina 
Spánok Jozefovi zjavil Božiu vôľu. Vo chvíli odpočívania v Pánovi, keď sa zastavíme uprostred našich 
mnohých povinností a každodenných aktivít, Boh hovorí aj k nám. Hovorí k nám v čítaní Svätého písma, 
v modlitbách, vo svedectvách a v tichu nášho srdca. Modlitba je osobitne dôležitá pre rodiny. Predovšet
kým v  rodine sa učíme ako sa modliť. Nezabudnite: keď sa rodina spoločne modlí, zotrvá pospolu. Toto 
je dôležité. Tam spoznávame Boha, rastieme ako osoby, učíme sa milovať, odpúšťať, učíme sa ako byť 
štedrí a otvorení, a nie uzavretí a egoisti. Učíme sa hľadieť ďalej než len na svoje vlastné potreby, stretávať 
druhých a deliť sa s nimi o náš život. Preto je tak veľmi dôležité modliť sa ako rodina! Preto sú rodiny tak 
dôležité v Božom pláne pre Cirkev! Zastavme sa každý deň a nájdime si čas na spoločnú modlitbu v rodine.  
Chcel by som vám tiež povedať niečo veľmi osobné, povedal Svätý Otec František. Veľmi milujem svä
tého Jozefa, lebo je to muž silný a tichý. Na mojom písacom stole mám sochu sv. Jozefa ako spí. 
A  spiac sa stará o Cirkev! Áno! Dokáže to. A keď mám nejaký problém, nejakú ťažkosť, napíšem to na 
lístok a položím ho sv. Jozefovi k nohám, aby o tom sníval! To znamená, aby sa za tento problém modlil! 
Otázka: 
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3. skupina
Ako bola Svätá rodina zverená sv. Jozefovi, aby sa o ňu staral, tak je rodiny a jej miesto v Božom pláne zvere
né každému jednému z nás. Pánov anjel zjavil Jozefovi nebezpečenstvá, ktoré hrozili Ježišovi a Márii, a priká
zal im, aby utiekli do Egypta a neskôr sa usadili v Nazarete. A práve takto nás Boh v našej dobe volá, aby sme 
rozpoznávali nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú naše rodiny a chránili ich pred zlom. A buďme v strehu pred 
novými ideologickými kolonizáciami, ktoré sa snažia zničiť rodinu. Nerodia sa zo sna, z modlitby, zo stretnutia 
s Bohom, z misie, ktorú nám Boh dáva. Prichádzajú zvonka, a preto im hovorím kolonizácie. 
Nestraťme slobodu poslania, ktoré nám dáva Boh, poslania, ktorým je rodina! A tak, ako naše národy v istom 
momente svojej histórie došli k zrelosti povedať „nie“ akejkoľvek politickej kolonizácii, ako rodiny musíme byť 
veľmi, veľmi múdri, veľmi akcieschopní, silní, aby sme povedali „nie“ každej snahe o ideologickú kolonizáciu 
rodiny. A prosme si o príhovor sv. Jozefa, ktorý je priateľom anjela, aby sme vedeli, kedy povedať „áno“ 
a kedy povedať „nie“.
Otázka: 
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CTÍM SI RODIČOV, ĎAKUJEM ZA DAR RODINY
Cieľ
Kognitívny: 
Definovať 4. Božie prikázanie, zapamätať si jeho 
znenie.
Vymenovať, čo Boh žiada od nás v tomto prikázaní.
Afektívny: 
Uvedomiť si skutočnosť, že rodičia sú po Bohu moji 
najbližší, dali mi život i výchovu. 
Formovať postoje úcty a vďačnosti k rodičom. 
Uvedomiť si, že manželstvom rodičov začala rodina, 
v ktorej aj ja mám svoje miesto.
Psychomotorický: 
Každý večer v  modlitbe poprosiť Boha za život 
a zdravie pre rodičov. 
Skutkami lásky a poslušnosťou im preukazovať lás
ku a vďačnosť.
Pomôcky: Sväté písmo, biblické texty, príbehy, texty 
modlitieb, plagát, maketa kamenných tabúľ Desato
ra.
Metódy: prednes básní, práca so Svätým písmom, 
rozbor biblických textov, výklad, uvažovanie. 
Stratégia: kombinovaná

ÚVOD

Privítanie, vyjadrenie radosti zo stretnutia.
Úvodná modlitba: 
Pane Ježišu, ty si žil v rodine, ktorú tu na zemi pri
pravil Nebeský Otec. Otvor naše srdcia a daj nám 
svojho Ducha, aby sme správne rozumeli  poslaniu 
rodiny, ktorú si ty ustanovil. Daj nám silu milovať 
všetkých členov rodiny, do ktorej sme sa narodili 
a zvlášť rodičov, ktorí nám darovali život. 

Motivácia
Donesieme Modlitbičky od Milana Rúfusa. Predsta-
víme knihu básní, ktorá môže byť i knihou modlitieb. 
Vyzveme jedno dievča a jedného chlapca, aby pred-
niesli báseň za otca a  za mamku (môžu predniesť 
celú jednu báseň, alebo každú báseň striedavo po 
veršoch). Počas recitácie môže znieť tichá hudba. 

Plachá modlitba za mamkino srdce

Keby som videla i v najskrytejšom sníčku, kde na 
zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu za mamičku. Veď 
ona sama je už modlitbou.
 
Jej pohladenie, jej úsmev i jej vráska, sú ako 
modlitba, čo do nej vložil Boh.

Mama je láska. Lebo aj Boh je láska. Pusto by sa 
nám žilo bez tých dvoch.

„Kde som ju videl, odkiaľ sme si známi?“ usmial sa 
Stvoriteľ, keď stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná.

Nedeľná modlitba za otcove ruky

Otcove ruky na večernom stole. Také sú veľké ako 
taniere.
O chvíľu pôjde preč – kúpiť chlieb za mozole.  Iba 
čo doje zvyšky večere.

Keď mi tie ruky na sobotu vráti, budeme znova 
sedieť za stolom.
A moja dlaň sa v jeho dlani stratí, akoby jej tam ani 
nebolo.
A ja viem veru, čo sa možno stane, že vyhŕkne mi 
slza na líčko.

Moja dlaň bude v hniezde jeho dlane.
Pretože raz aj on jej zveril svojho Syna ako ružové 
vtáčie vajíčko.

Možno aj usnem s hlávkou na tej ruke. A bude sa 
mi, Bože, sladko spať.
Akoby som spal na nebeskej lúke. A ničoho sa 
nebudem už báť.

Na plagát uprostred kruhu žiaci bez slov dopisujú 
vetu: Páči sa mi rodina, v ktorej...
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HLAVNÁ ČASŤ

Výklad
Nad vzťahmi medzi jednotlivými členmi rodiny bdie 
Boží zákon o láske, úcte a porozumení. My ho po
známe pod názvom Božie prikázanie. Jedná sa 
o štvrté Božie prikázanie, ktoré znie: „Cti otca svojho 
i matku svoju“. Jeho prísľub je pre nás vzácny. Ak 
so pozrieme vo Svätom písme Ex 20,21 zistíme, že 
nekončí tým, čo sme pred chvíľou povedali. Má svo
je pokračovanie. Povieme si ho teraz celé: „Cti otca 
svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti 
dá Pán, tvoj Boh“. Vzťahuje sa na rodičov, ale aj na 
tých, ktorí nás vedú, pomáhajú nám, ktorí sú pre nás 
autoritou. Sú to napr. vychovávatelia, predstavení, 
učitelia. Aj v tomto prikázaní je jasné znenie o tom, 
že našimi rodičmi sú otec a matka.  

1. Práca so Svätým písmom: Tóbiho testament (ot-
covské napomenutia) Tob 4,3-5
Žiaci vo Svätom písme vyhľadajú daný biblický text, 
v tichosti ho prečítajú a hľadajú súvislosť so štvrtým 
Božím prikázaním. Spoločne urobíme rozbor biblic-
kého textu.

I  zavolal svojho syna Tobiáša, ten prišiel k  nemu 
a on mu povedal: „Syn môj, keď zomriem, dôstoj
ne ma pochovaj! Cti si svoju matku a neopúšťaj ju 
po všetky dni jej života! Rob, čo sa jej páči, a ničím 
nezarmucuj jej ducha! Pamätaj syn môj, na to, že 
podstúpila veľa nebezpečenstiev pre teba, keď si 
bol v  jej lone! Keď zomrie, pochovaj ju v  jednom 
hrobe vedľa mňa! 
Po všetky dni svojho života pamätaj, syn môj, na 
Pána a neopováž sa zhrešiť a prestúpiť jeho príka
zy! (Tob 4,35)

Po ukončení individuálnej činnosti odpovedajú na 
otázky učiteľa:

• O  kom hovorí biblický text? – o  jednej rodine 
a o vzťahoch v rodine.

• V akej situácii je rodina? – otec zomiera a lúči sa 
so synom.

• Ako sa otec prihovára synovi? – hovorí mu o tom, 
aby ho po smrti pochoval, ako si má ctiť matku 
a tiež po smrti pochovať ju k nemu do hrobu.

• Čo nakoniec hovorí? – aby syn NIKDY neprestúpil 
Boží zákon.

• Na čom najviac záležalo otcovi? – aby jeho syn žil 
v Božej priazni.

• Prečo mu nehovorí, že má sporiť peniaze, chodiť 
na dovolenky a pod.? – pretože tieto skutočnosti 
sú menej dôležité ako žiť v Božej priazni – zacho
vávať Boží zákon.

• Ako nazývame takéto slová rodičov, ktoré hovoria 
deťom pred smrťou? – testament.

• Podľa čoho vyberá otec odporúčania pre svojho 
syna? – podľa dôležitosti.

• Čo je podľa neho najdôležitejšie? – úcta k Bohu, 
k rodičom, k rodine. 

2. Práca so Svätým písmom: Život Ježiša v nazaret-
skej rodine 
Učiteľ ukáže obraz Svätej rodiny a vysvetlí: 
Boh pripravil pre svojho Syna na zemi tiež ľudskú 
rodinu. Tým potvrdil, že rodina je najlepšie miesto, 
kam môže prísť dieťa a je najlepším miestom na rast, 
výchovu a dozrievanie mladého človeka. Rodina je 
veľmi dôležitá. Boh mal veľa možností, ako sa posta
rať o svojho syna na zemi, veď je všemohúci. Zveril 
však svojho syna ľudskej rodine Jozefovi a Márii. Deti 
sa rodia a sú zverené do starostlivosti a ochrany ro
dičov. Okrem lásky a výchovy majú rodičia viesť deti 
k Bohu, majú byť prvými svedkami viery pre svoje 
deti. Z tradície vieme, že Máriu, Ježišovu matku vy
chovávali tiež svätí rodičia Anna a Joachim. Učili ju 
poslušnosti, múdrosti a viere v Boha. Rodina, v kto
rej Mária a Jozef vychovávali Ježiša bola Svätou ro
dinou. Prebýval v nej Ježiš – Boží Syn. Sväté písmo 
hovorí o detstve Ježiša veľmi málo, dokonca iba raz 
(Lk 2,51), ale v tom je zahrnuté všetko podstatné.  

Učiteľ napíše na tabuľu súradnice Lk 2,51. Žiaci si 
vo Svätom písme vyhľadajú text, jeden číta nahlas, 
ostatní počúvajú a text sledujú v tichosti. Po prečíta-
ní učiteľ pripevní na tabuľu plagát s textom a vyzve 
iného žiaka, aby podčiarkol slová, ktoré prezrádzajú 
niečo o Ježišovi. 



Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

www.dkuspis.sk23

ka
te

c
h

e
tic

ké
 n

ám
e

ty

„Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im 
poslušný. A  jeho matka zachovávala všetky 
slová vo svojom srdci.  A  Ježiš sa vzmáhal 
v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ 
Lk 2,51

Analýza
Podčiarknuté slová – vrátil sa, bol poslušný, vzmáhal 
sa v múdrosti, vo veku, v obľube u Boha, u ľudí – vy
jadrujú, že Pán Ježiš si na zemi ctil svojich rodičov, 
miloval svoju rodinu a bol im poslušný. Text hovorí 
o Ježišovom fyzickom, ale aj morálnom raste. Tu je 
príklad a vzor pre všetky kresťanské deti. Tou je Je
žišova poslušnosť. Aby naša ľudská rodina žila v po
koji a láske, aby bola svätou podľa vzoru Ježišovej 
rodiny, musí byť  rešpektovaný Boží zákon a musia 
sa o to pričiniť všetci členovia rodiny.
Tieto rodinné vzťahy upravuje práve štvrté 
Božie prikázanie. Týka sa všetkých členov rodiny: 
detí, rodičov, súrodencov, starých rodičov. Týka sa 
vzájomnej úcty a spolužitia. Poslušnosť, vzájomná 
úcta a pomoc je v rodine nanajvýš podstatná a má 
byť našou túžbou neustále rásť a doslova predbiehať 
sa v úcte a vzájomnej pomoci i spolupráci, aby sme 
vytvárali čaro domova. Pán Boh tu vyzýva a zároveň 
vyžaduje: 
• vzájomnú úctu rodičov a detí, 
• lásku a pomoc rodičov svojim deťom,
• poslušnosť detí k rodičom, lebo oni im dali najväč

ší dar – život, 
• stretá sa tu právo detí na radostný život v rodine 

s mamou a otcom, s právom rodičov na posluš
nosť detí, aby ich rešpektovali, ctili, milovali a po
máhali im,

• v širšom zmysle zahŕňa aj úctu a poslušnosť k na
driadených, predstaveným a ľuďom vôbec.

Aktivita1 
Žiaci sú rozdelení do troch skupín. Diskutujú a hľadajú 
odpoveď na nasledujúce otázky. Odpovede zapíšu 
na kartičky, ktoré následne vyhodnotíme, urobíme 
spoločný záver. Kartičky priložíme na plagát o rodine:

1 Spracované podľa Metodickej príručky pre 6. roč.,
   str. 167

1. skupina: Čo by mal robiť otec, mama, deti (ja)?
2. skupina: Čo nesmie robiť otec, mama, deti (ja)?
3. skupina: Čo môže robiť otec, mama, deti (ja)?

Prehĺbenie  
V úvode sme počuli prostredníctvom básní, ako sa  
spisovateľ vyznáva zo svojej lásky k mame a otcovi. 
Učiteľ tu môže povedať skutočný príklad obety ži-
vota 11-ročnej bl. Laury Vicuni, ktorá obetovala svoj 
mladučký život Bohu za obrátenie svojej matky a po-
vzbudíme žiakov, aby s úctou hovorili o svojich rodi-
čoch a každý deň sa za nich modlili.

Práca s Youcatom (str. 202/367 – 374) 
Žiaci si nájdu v Youcate príslušné body a postupne 
ich rozoberáme. Dozvieme sa, na koho sa vzťahu-
je 4. Božie prikázanie v  širšom zmysle: poslušnosť 
autoritám, predstaveným, starším, učiteľom, vycho-
vávateľom, ktorí sa tiež podieľajú na našej výchove 
a formovaní.

Práca s Youcatom (str. 202 – 206  citáty)
Čítaním a uvažovaním nad výrokmi slávnych, svätých 
a známych ľudí si uvedomíme, ako si vážia rodinu, 
ako ju vnímajú, čo pre nich znamená. Každý žiak si 
vyberie jeden citát, prečíta a povie, ako mu rozumie 
a čo autor týmto výrokom chcel  povedať (poukazujú 
na dôležitosť rodiny, rodinných vzťahov, dôležitosť 
otca, mamy, úctu k ním a vzájomné správanie).

Úloha pre žiakov: 
Na pripravenú maketu kamenných tabúľ napíšu prí-
klady, kedy ma rodina podržala, pomohla.

ZÁVER
Modlitba
Vyzveme žiakov, aby navrhli modlitbu, ktorú sa spo
lu pomodlíme za svojich rodičov, vychovávateľov, 
učiteľov, kňazov, starých rodičov. Povzbudíme ich, 
aby to robili s láskou a podľa Božích prikázaní. Zá
roveň sa môžeme pomodliť modlitbu za zachovanie 
Božieho plánu s manželstvom a rodinou. 

Spracovala: Božena Nemčíková
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KTO JE TEN, ČO ZOMIERA NA KALVÁRII?
(Verím v Ježiša Krista)

Cieľ
Kognitívny: 
Formulovať odpoveď na otázku, kým je Ježiš. 
Vymenovať Ježišove tituly. 
Pomocou Youcatu opísať jednotlivé udalosti zo živo
ta Pána Ježiša.
Afektívny: 
Formovať svoj život podľa vzoru Ježiša.
Psychomotorický: 
Vytvoriť prezentáciu najdôležitejších udalostí z Ježi
šovho života. 
Urobiť anketu v rodine. 
Napísať vlastné vyznanie.
Pomôcky: Sväté písmo, Youcat, prezentácia o živote 
Pána Ježiša, rôzne obrazy Ježiša – máme ich viac 
ako je žiakov v skupine, hudba – pieseň. 
Metódy: práca s obrazom, brainstorming, individuál
na práca, priraďovanie mien, výklad. 
Stratégia: kombinovaná

ÚVOD

Modlitba 
Radostne sa zvítame so žiakmi a pozveme ich k spo-
ločnej modlitbe Otče náš, ktorú nás naučil Pán Ježiš. 
V nej zjednotíme svoje srdcia i mysle a obrátime ich 
k Bohu.

Motivácia - Práca s obrazom
Sedíme v kruhu. Uprostred máme niekoľko obrazov 
Pána Ježiša (viac ako je žiakov, aby si mohli vybe-
rať). Znie pieseň o Ježišovi, počas nej žiaci pozoru-
jú obrazy. Potom si každý žiak vyberie jeden obraz 
a následne zdôvodní svoj výber (čím ho zaujal, prečo 
vybral práve tento obraz).

Pomocné otázky:
• Čo znázorňuje tento obraz?
• Koho zobrazuje?
• Ako je zobrazený Ježiš?
• O akej udalosti hovorí?
• Prečo mi je tento obraz Ježiša blízky?

Po vyjadrení všetkých žiakov pokračujeme krátkou 
úvahou.
Na obrazoch sme si pripomenuli niektoré udalosti zo 
života Pána Ježiša. Ako vyzeral Pán Ježiš nevieme, 
ani sa to v evanjeliách nedočítame. Bol vysoký alebo 
nízky? Mal tmavé alebo svetlé vlasy? Učeníci a evan
jelisti nemali potrebu vytvárať o Ježišovi vonkajší ne
jaký obraz a opisovať jeho vzhľad. Mnohí ho poznali 
a bežne sa s ním stretávali. Prešlo niekoľko storočí, 
kým o tom veriaci kresťania začali premýšľať a zob
razovať Ježiša v umení. Pre prvých kresťanov bolo 
dôležitejšie to, kým bol Ježiš a nie ako vyzeral. Aj my 
dnes chceme poodhaliť závoj tajomstva, kto je Ježiš, 
čo je jeho poslaním, prečo trpí a zomiera na kríži. 

HLAVNÁ ČASŤ

Aktivita
Na ľavú stranu tabule napíšeme slovo: TITUL. Žiaci 
v tichosti  prichádzajú k tabuli a píšu rôzne asociá-
cie na tento pojem. Potom vedieme so žiakmi krátky 
rozhovor o  tom, čo napísali. Vysvetlíme rôzne titu-
ly, ktoré dávame ľuďom: dekan, prezident, inžinier, 
magister, ombudsman. K niektorým titulom môžeme 
povedať meno človeka, ktorý ho nosí (Ján Pavol II., 
František – pápež, Matka Tereza – zakladateľka re-
hole, kráľovná matka – Alžbeta II. – anglická kráľov-
ná, a pod.) Opýtame sa žiakov, či Ježišovi dávali ľu-
dia nejaký titul.

Práca so Svätým písmom: Tituly Ježiša 
Učiteľ uvedie: Počas Ježišovho života na zemi ľudia 
počúvali jeho učenie a videli jeho skutky. Pýtali sa: 
Kto je tento človek? Takú otázku si kládli apoštoli, 
ľudia v prvotnej Cirkvi, generácie pred nami a kladie
me si ju aj my dnes. Kto je Ježiš? Začíname pátranie. 
Pomôže nám Matúšovo evanjelium.

Biblický text: Mt 16,1316
Vyzveme jedného žiaka, aby pri zapálenej svieci 
prečítal vybraný úryvok zo Svätého písma, ostatní 
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počúvajú. Po prečítaní urobíme analýzu biblického 
textu. Upozorníme na Petrovu odpoveď.

„Ježiš sa opýtal svojich učeníkov: Za koho po-
kladajú ľudia Syna človeka? Oni vraveli: Jedni za 
Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša ale-
bo za jedného z prorokov.
„A za koho ma pokladáte vy?“ opýtal sa ich. Od-
povedal  Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého 
Boha.“ Mt 16,13-16

Na pravú stranu tabule  napíšeme názov: JEŽIŠO-
VE TITULY. Birmovanci  potichu prichádzajú k tabuli 
a píšu, kto je Ježiš podľa nich.

Práca s biblickým textom
Žiaci pracujú vo dvojiciach a podľa pokynov učiteľa 
vyhľadávajú vo Svätom písme a Youcate texty, ktoré 
vyjadrujú jednotlivé Ježišove tituly. 

Titul: Boží Syn 
a. Rim 1,34: „...je ustanovený v moci ako Boží Syn.“
b. Mk 1,911: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám 

zaľúbenie.“ 
c. Lk 1,35: „Dieťa sa bude volať svätým, bude to 

Boží Syn.“ 
d. Cirkev na Nicejskom koncie (Youcat str. 

30): Veríme v  jedného Pána, Ježiša Krista,                                                           
jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca 
pred všetkými vekmi: Boha z  Boha, Svetlo zo 
Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodené
ho, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.

Vysvetlenie titulu:
• Spojenie medzi Bohom a Ježišom, že je jeho sy

nom a Boh je jeho otcom. 
• Králi mali titul – Boží syn v  prenesenom slova 

zmysle, ako Bohom vyvolení.
• V  kresťanskom zmysle znamená, že Boh sa 

nám zjavil vo svojom Synovi Ježišovi z Nazareta 
raz a navždy, jedinečne, nezameniteľne, defini
tívne a neprekonateľne.

• Ježiš je vlastný syn Boha podľa prirodzenosti. 
My sme adoptívnymi synmi a dcérami.

• Vyznanie, že Ježiš je Boží Syn je podstatné pre 

celú kresťanskú vieru. Na vyznaní Ježišovho 
Božieho synovstva stojí a padá kresťanská viera.

• Bez evanjelií (bez Božieho zjavenia) by sme ne
vedeli, že Boh poslal svojho Syna.

Titul: Pán – Kyrios
a. Jn 20, 28: svedectvo Tomáša: „Pán môj a Boh môj“
b. Jn 13, 1314: Ježiš potvrdzuje, že je Učiteľ a Pán.
c. Lk 2,2932: Simeonov chválospev – ďakuje Pánovi.
d. Lk 3, 46: Izaiáš hovorí o príchode Pána.

Vysvetlenie titulu:
• Ježiša ľudia  oslovovali „Pane“.
• Prvé vyznania viery Cirkvi pripisujú Ježišovi titul 

„Pán“, veria v jeho božstvo.
• V staroveku to bol predstaviteľ moci.
• Židovská literatúra nazývala Boha Pán – Adonai.
• Pán bol predovšetkým kráľ – tak ho oslovovali 

jeho poddaní. 
• Oslovovali  svojich bohov. 
• Hovorili tak aj rímskym cisárom, svojim vládcom.    
• Slovo Pán je grécky Kyrios.
 
Titul: Mesiáš – Kristus
a. Sk 2, 36: Toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, 

Boh urobil Pánom a Mesiášom.
b. Mt 16,16: Ty si Mesiáš...
c. Youcat: Veľké vyznanie viery: Verím v  jedného 

Pána Ježiša Krista...

Vysvetlenie titulu:
• Hebrejský výraz Mesiáš a grécky Christos (Kris

tus) vyjadrujú kresťanskú vieru, že Ježiš, syn tesá
ra z Nazareta je Mesiáš a Spasiteľ.

• Mesiáš = pomazaný ako prorok posledného času.
• Ježiš je Kristus – najdôležitejší titul, základ kres

ťanskej viery.
• Ľudia ho oslovovali menom Ješua – „krstné 

meno“.
• Od mena Kristus máme názov aj my – kresťania.
• Vodca, po ktorom túžili, politický mesiáš – oslo

boditeľ.
• Ježiš ako Mesiáš zomiera na kríži.
        
Učiteľ vysvetlí, že spomenuté tituly nie sú všetky. 
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V Novom zákone nájdeme ďalšie tituly ako:  prorok, 
Syn človeka, Boží služobník, Veľkňaz, Spasiteľ, Vy
kupiteľ. Množstvo titulov poukazuje na skutočnosť, 
že žiadne ľudské slovo nedokáže vypovedať celú 
podstatu o Ježišovi.

Prehĺbenie vedomosti o Ježišovi podľa Youcatu 
Na kartičky napíšeme číslo strany a bod v Youcate, 
ktorý rozoberá niektorú pravdu o Ježišovi. Každý žiak 
si vyberie jednu kartičku, vyhľadá príslušný bod, pre-
číta si ho a svojimi slovami referuje ostatným to, čo 
sa dozvedel. (Viď. Ako aktivizovať: Príprava na Veľkú 
noc s Youcatom: Môj Spasiteľ a Vykupiteľ) 
 
• str. 50 – Jn 1,14 – Ježiš – vtelené Božie slovo. 
• str. 53/74, 75, 76 – Ježiš – Boží syn, Pán; Boh v Ježi

šovi sa stal človekom. 
• str. 54/77 – Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. 
• str. 54/78 – Tajomstvo Ježiša Krista – mystérium, vy

myká sa rozumovému poznaniu.
• str. 59/87, 89 – Ježišov krst v Jordáne, prisľubuje 

Božie kráľovstvo.
• str. 60/91 – Ježiš koná zázraky.
• str. 61/92 – Ježiš si vyberá apoštolov, Peter dostáva 

primát. 
• str. 66/99 – Ježišova posledná večera.
• str. 64/95 – Ježiš – obetný Baránok – Veľká noc, Ježiš 

bol vydaný za nás.
• str. 67/101, 102 – Nasledovanie Ježiša Krista. 
• str. 69/103 – Ježišova smrť. Ježiš skutočne zomrel.
• str. 70/ 106, 107 – Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Upevnenie
1. Pomocou prezentácie o Ježišovi zopakovať naj

dôležitejšie udalosti zo života Pána Ježiša. Cieľom 
je zapamätať si udalosti. 

2. Obrazy o Ježišovi, ktoré boli použité na začiatku 
hodiny, usporiadať podľa časového sledu.

Formovanie postojov
Na základe získaných poznatkov o Ježišovi uvažuje
me: Kým je Ježiš pre mňa?

Môžeme využiť aj formu krátkeho spytovania svedo
mia: 
• Milujem a ctím si Ježiša, ktorý kvôli mne prišiel na 

zem a za mňa zomrel?
• Prijal som ho za svojho Mesiáša, Záchrancu, Vy-

kupiteľa a Spasiteľa?
• Je pre mňa Ježiš Pánom, ktorému vo všetkom 

dôverujem?
• Nasledujem Ježiša vo svojom živote tým, že žijem 

podľa jeho príkladu a prikázaní?
• Čo som ochotný urobiť z  vďačnosti k  Ježišovi, 

ktorý sa obetoval za mňa a celý svet?

ZÁVER

Úloha
Žiaci dostanú za úlohu:
• Napísať krátke vlastné vyznanie viery. 
• Hľadať odpoveď na otázku: Kto je podľa vás Je

žiš? Za koho ho považujete? Anketu môžu robiť 
v rodine, u známych a pod. Nad vypočutými od
poveďami sa zamyslia a napíšu svoj názor na zi
stené odpovede (či sú v súlade s Božím slovom, 
prečo ľudia takto odpovedajú, prečo niektorí ne
vedia odpovedať a pod.) 

Modlitba
Začneme spoločným vyznaním – Verím v  Ježiša 
Krista. Žiaci pridávajú poznatky, ktoré sa dozvedeli, 
prípadne ktoré sú súčasťou vyznania viery.
Žiak: Verím v Ježiša Krista, ktorý sa narodil v Betleheme. 
Ostatní:  verím.
Verím v Ježiša, ktorý robil zázraky z lásky k ľuďom.  
Verím v Ježiša, ktorý zomrel za mňa.                        

Spracovala: Božena Nemčíková                       
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2 / 
A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami 

Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli 

a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. 

(Mich 5,1)

a obraze vidíme splnenie proroctva (Mich 

5,1). V košatom strome sedí Dávidov otec 

Jesse. V  jeho lone silueta Betlehema – 

mesta, ktoré vyrastá z polí, na ktorých pá-

sli pastieri svoje ovce a ktorým to prišli oznámiť an-

jeli. Pod tým udalosť narodenia Pána, resp. jaskyňa, 

v ktorej je Dieťa zavinuté v plienkach a pri ňom vôl, 

„ktorý pozná svojho Pána“ (Iz 1,3). Pod ním oslík, 

ktorý nesie na svojom chrbte ťarchavú Matku s ver-

ným sprievodcom Jozefom, „Máriiným manželom, 

z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus“ (Mt 1,16), 

Mesiáš, biologicky pochádzajúci z Dávidovho rodu.

Celý obraz je ožiarený vianočnou ružou (poinsentia). 

Pripomína, že jej korene sú u Jesseho, z ktorého sa 

uprostred tuhej zimy o polnoci zrodil nežný kvet. Keď 

hľadíme na tento obraz, máme pocit tepla, pocit, že 

sme došli do cieľa, že tu sú naše korene, tu sa učíme 

poslušnosti a oddanosti do spásnej Božej vôle, za-

pojení do nekonečného radu predošlých rodov ľud-

stva: od Abraháma a Izáka cez Jesseho a Dávida až 

k Ježišovi, nazvanom Pomazaným Božím – Kristom. 

Ak pozorne vnímame zmysel Adventu, máme mož-

nosť zamyslieť sa nad udalosťami dejín ľudstva – 

vtelením, vykúpením a osobnou spásou.  
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Tento obraz môže poslúžiť ako putovný obraz pri 

predvianočnom deviatniku s názvom „Hľadanie 

prístrešia pre Svätú rodinu“.
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zo zaplatenej dane pre Diecézny 
katechetický úrad Spišskej diecézy

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy ponúka: 
• katechézy a konspekty vyučovacích hodín počas 

liturgického roka, 
• odborné články, 
• metodické usmernenia a konzultácie, 
• katechetické pomôcky a literatúru, 
• časopis pre katechétov – Katechetické ozveny, 
• projekty farskej a rodinnej katechézy, 
• súťaže (Biblická olympiáda, Biblia očami detí, 

korešpondenčné súťaže).

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy organizuje: 
• metodicko-formačné dni a semináre na aktuálne témy,
• duchovný program pre učiteľov náboženstva 

a katechétov (duchovné cvičenia, duchovné obnovy 
v dekanátoch), 

• videoprednášky zo seminárov, 
• aktuálne informácie o vzdelávaní, 
• dôležité informácie pre učiteľov náboženstva 

i katechétov vo farnosti.

2 %
ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa rozhodli
aj 2 % zo zaplatených daní podporiť dielo
katechizácie a evanjelizácie v Spišskej diecéze
a na Slovensku.

Formujeme 
duše i srdcia

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Levočská 10, Spišská Nová Ves | IČO: 30689431

Ďakujeme za vašupodporu!

Viac informácií na www.dkuspis.sk.

DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD SPIŠSKEJ DIECÉZY
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C. Anderson, J. Granados: POVOLANÍ MILOVAŤ – priblíženie 
teológie tela Jána Pavla II.

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

Cena: 6,50 €

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

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

West Christopher: TEOLÓGIA TELA PRE ZAČIATOČNÍKOV

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

Cena: 5,40 €

Evert Jason: TEOLÓGIA JEJ/JEHO TELA

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

Cena: 6,00 €

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

Cena: 7,00 €

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

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

Cena: 6,00 €

YOUCAT – Modlitby pre mladých

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

Cena: 5,50 €

YOUCAT – Príprava na birmovku

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

Cena: 5,00 €
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MODLITEBNÍK PRE MLADÝCH

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

Cena: 3,30 €

YUOCAT – Čas na spoveď

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

Cena: 3,00 €

UČIŤ SA MILOVAŤ

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

Cena: 2,20 €

Róbert Horka: DOMÁCE ROZPRÁVKY

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

Cena: 4,50 €
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PEXESO – Katedrály Slovenska

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

Cena: 0,35 €

PEXESO – Baziliky menšie a pútnické miesta Slovenska –  
Západná provincia

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

Cena: 0,35 €

PEXESO – Baziliky menšie a pútnické miesta Slovenska –  
Východná provincia

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

Cena: 0,35 €
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