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Pane Ježišu Kriste,
ty si nás učil, aby sme boli milosrdní ako nebeský Otec,
a povedal si nám, že kto vidí teba, vidí jeho.
Ukáž nám svoju tvár a budeme spasení.
Tvoj pohľad plný lásky oslobodil Zacheja a Matúša z otroctva peňazí;
cudzoložnicu a Magdalénu od hľadania šťastia iba v stvorení;
dojal Petra k slzám po zrade
a zaistil raj kajúcemu lotrovi.
Daj nám tak počúvať slová, ktoré si povedal Samaritánke,
akoby si ich hovoril každému z nás: „Keby si poznala Boží dar.”
 
Ty si viditeľnou tvárou neviditeľného Otca,
Boha, ktorý prejavuje svoju všemohúcnosť
najmä cez odpustenie a milosrdenstvo:
daj, aby Cirkev bola vo svete viditeľnou tvárou teba, svojho Pána,
vzkrieseného a osláveného.
Prial si si, aby tvoji služobníci boli tiež zaodetí slabosťou,
a mali tak správne spolucítenie s tými, čo sú v nevedomosti a omyle:
daj, aby sa každý, kto za niektorým z nich príde, cítil očakávaný,
milovaný a zahrnutý Božím odpustením.
 
Zošli svojho Ducha a všetkých nás posväť jeho pomazaním,
aby jubileum milosrdenstva bolo rokom Pánovej milosti
a aby tvoja Cirkev mohla s novým nadšením
prinášať chudobným dobrú zvesť,
zajatým a utláčaným zvestovať slobodu
a slepým prinavrátiť zrak.
 
Na príhovor Panny Márie, Matky milosrdenstva, prosíme o to teba,
ktorý žiješ a kraľuješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov.
Amen.
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Prežívame mimoriadny Svä
tý rok milosrdenstva 2016. 
Ak by sme sa vrátili o  2000 

rokov späť, zmienka o  milostivom 
roku bola už pri prvých vystúpe
niach Pána Ježiša. V  rodnom Na
zarete v synagóge vztiahol na seba 
slová proroka Izaiáša – „Duch Pána 
je nado mnou, lebo ma pomazal, 
aby som hlásal evanjelium chudob-
ným. Poslal ma oznámiť zajatým, že 
budú prepustení, a slepým, že budú 
vidieť; utláčaných prepustiť na slo-
bodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ 
Ježišov mesiášsky program teda 
zahŕňal odstránenie biedy v  živote 
človeka, ktorá je v ňom prítomná 
v  rôznych podobách: bieda fyzická 
a materiálna – chudobní, slepí; bieda 
duchovná – ľudia uväznení, zotro
čení, hriešnici... Všetci títo mali byť 
podľa Kristovho prísľubu omilostení 
a Mesiáš mal odňať a zmeniť všetko 
nepríjemné.
Ježiš spôsobom svojho života a svo
jimi skutkami ukázal, ako je prítomná 
láska v tomto svete: ako láska, ktorá 
je činná, ktorá sa obracia na človeka 
a vzťahuje sa na všetko, čo patrí 
k  životu človeka. Zakúsiť ju možno 
predovšetkým vtedy, keď prichádza 
do styku s chorobou, krivdou, núdzou 
a vôbec so všetkým, čo predstavuje 
fyzickú, mravnú ohraničenosť a kreh
kosť človeka. Spôsob a rozsah, akým 
sa táto láska prejavuje, sa v biblickej 
reči nazýva „milosrdenstvo“.
Pán Ježiš si vyvolil milosrdenstvo za 
jeden z hlavných predmetov svojej 

učiteľskej činnosti. Podľa svojho zvyku 
aj pri téme milosrdenstva učil v  po
dobenstvách, ktoré lepšie objasnili 
podstatu vecí: podobenstvo o márno
tratnom synovi, o milosrdnom Sama
ritánovi, alebo opačne – podobenstvo 
o nemilosrdnom sluhovi.
V Kristovom učení sa nachádza
jú aj viaceré iné miesta, ktoré vždy 
nejakým iným spôsobom osvetľu
jú lásku a milosrdenstvo. Evanjeliá 
nám predstavujú dobrého pastiera, 
ktorý ide hľadať stratenú ovcu, alebo 
ženu, ktorá vymetie dom, aby na
šla stratenú drachmu. Túto Kristovu 
náu ku nám podáva najpodrobnejšie 
evanjelista Lukáš, takže jeho evanje
lium dostalo čestný titul „evanjelium 
milosrdenstva.“
Ježišovo predstavenie milosrden
stva je zároveň výzvou a  pozvaním 
k nasledovaniu. On nielenže zjavoval 
milosrdnú lásku Boha, ale aj žiadal, 
aby sme sa nechali viesť láskou 
a milosrdenstvom. 
Môže sa nám zdať, že prejavova
ním milosrdenstva sme iba darca
mi a  musíme neustále vychádzať 
v ústrety druhým a zároveň nevieme, 
či môžeme počítať s podobnou od
poveďou milosrdenstva zo strany 
druhých. Sme však aj obdarovaní 
a nikdy nevieme, či sa nedostaneme 
do situácie, keď budeme dostávať 
a prijímať milosrdenstvo. V jednom si 
môžeme byť úplne istí, že služba mi
losrdenstva nám určite bude uznaná 
ako služba preukázaná samotnému 
Kristovi.

Z podobenstva o márnotratnom sy
novi vieme, že ho naspäť do otcovho 
domu nepriviedla iba hmotná núdza. 
On si uvedomil stratu dôstojnos
ti syna a dediča. Ten, kto odpúšťa, 
a  ten, komu je odpustené, sa stre
tajú v  jednom dôležitom bode, totiž 
v dôstojnosti, ktorá tvorí prirodzené 
dobro človeka; toto nesmie byť 
stratené; jeho potvrdenie alebo 
nájdenie je prameňom najväčšej 
radosti. V Božom odpustení mne 
a  v  mojom odpustení blížnym na
chádzam svoju dôstojnosť!
V  aktuálnom čísle Katechetických 
ozvien sme v námetoch a aktivitách 
zohľadnili liturgické obdobia – Pôst 
a  Veľkú noc, ktoré sú pred nami 
a zvlášť prebiehajúci Rok milosrden
stva. Nachádza sa v ňom aj sumár 
a vyhodnotenie súťaží, ktoré prebie
hali v prvom polroku tohto školského 
roka. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
zapojili a rovnako aj vám, milí učitelia 
a učiteľky, že ste ich informovali, po
vzbudili a viedli. 

Počas prvých štyroch mesiacov 
roka sa často spomínajú 2% zo 
zaplatenej dane. Aj tohto roku je 
možné podporiť takouto formou 
DKÚ Spišskej diecézy. Je to pre nás 
veľká pomoc a sme za tieto príspev
ky vďační.

Požehnaný Pôst a Veľkú noc želá
Viktor Pardeľ, riaditeľ DKÚ  

a spolupracovníci
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• Uskutočnilo sa: Seminár OBRAZY 
ŽIVOTA – ŽIVOT V OBRAZOCH

V dňoch 4. a 5. decembra 2015 
sa na dvoch miestach diecézy 
konal seminár, ktorý bol  zame
raný na rozvoj abstraktného 
mys lenia a  porozumenia sym
bolom Bib lie a  kresťanstva. 

Účastníci seminára si mohli zakúpiť príručku, ktorej 
súčasťou sú karty na didaktické hry. Autorom príručky je 
Rainer Oberthür, autor viacerých pedagogických a ná
boženských pub likácií a pomôcok, docent náboženskej 
pedagogiky a  zástupca vedúceho Katechetického in
štitútu diecézy v  Aachen. Metodická časť príručky 
ponúka možnosti, ako pomocou obrazových kariet 
možno hovoriť: o sebe a o druhých, o svete, o  tajom
stve i o Bohu. Miesto slov možno použiť obrazy, pomo
cou obrazov možno formulovať slová, vysloviť vlastné 
otázky a pomenovať svoje životné skúsenosti. Pri spo
ločnom kladení otázok, uvažovaní a žasnutí možno hľa
dať, nachádzať, ale i  zanechať a vydávať sa znovu na 
cestu. To je hlavný zámer publikácie a práce s ňou. Lek
tori seminára P. Dr.theol. Tomáš C. Havel, CFSsS a Mgr. 
Eva Muroňová, PhD. priblížili metodický i filozofický zá
mer a tematické oblasti využitia kreatívnej práce s ob
razmi. V druhej časti nasledovalo precvičovanie náme
tov na prácu s obrazovými kartami. 
Zostrih seminára nájdete na https://www.youtube.com/
watch?v=37s2VPMItc8.

• Uskutočnilo sa: Seminár OBCHODO
VANIE S ĽUĎMI A UTEČENCI
Dňa 24. 11. 2015 sa uskutočnil seminár na tému obchodo
vania s ľuďmi a utečenci. V prvom bloku prednášok lektorka 
s. Andrea Bezáková priblížila problematiku obchodovania 
s ľuďmi. Odznelo mnoho tém, za ktorými boli konkrétni ľu
dia. Za všetky spomenieme aspoň nútené sobáše, sexuálne 
vykorisťovanie, domáce otroctvo. Z pohľadu učiteľa je dôle
žité mladých ľudí poučiť skôr ako napr. vycestujú do zahra
ničia, kde im hrozí stretnutie sa s danou problematikou. Lek
torka je zároveň manažérkou projektu Stop obchodovaniu 
s ľuďmi a v súčasnosti sa zaoberá i psychoterapiou.
V druhej časti sa lektorka Lenka Berová venovala aktuál
nej problematike utečencov. Prednášku doplnila skú
senosťami z praxe a vlastným svedectvom pri práci 
s utečencami. Zostrih seminára nájdete na https://www.
youtube.com/watch?v=M0zbvDgWl7A.

• Pracovná porada metodikov Spiš
skej diecézy
Dňa 1. februára 2016 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 diecézy. 
Prioritnou oblasťou činnosti metodikov je realizácia de
kanátnych kôl Biblickej olympiády, zorganizovanie 
katechetických dielní a duchovných obnôv, prípadne 
i duchovných cvičení v jednotlivých regiónoch. 
Metodikom ďakujeme za ich činnosť v dekanátoch. Kon
takty na jednotlivých metodikov nájdete na http://www.
dkuspis.sk/index.php?page=6&cat=4&sub=1.

• Národný týždeň manželstva
Národný týždeň manželstva sa v  tomto roku uskutoční 
v dňoch 8. - 14. februára 2016. Ústrednou témou celé
ho týždňa bude „Recept na dobré manželstvo“. Týždeň 
manželstva po prvýkrát zorganizovali vo valentínskom 
týždni v Anglicku pred 18 rokmi za podpory najvyšších 
predstaviteľov krajiny. Otcom myšlienky bol Richard 
Kane a jeho manželka Maria. Táto pozitívna kampaň si 
veľmi rýchlo získala priaznivcov v mnohých ďalších kraji
nách a dnes je organizovaná vo viac ako 20 krajinách na 
4 kontinentoch. 
Národný týždeň manželstva je iniciatíva, ktorá je vyjadre
ním ocenenia manželom, povzbudením pre ich spoločný 
život a inšpiráciou pre ďalšie obdobie. Je príležitosťou pre 
všetkých tých, ktorí sa pre manželstvo rozhodli a denne 
čelia manželským výzvam bez ohľadu na to, v akom roz
položení sa ich manželstvo práve nachádza. NTM vytvára 
priestor, aby sa manželia zastavili, pripomenuli si dôvody, 
ktoré ich viedli k rozhodnutiu pre manželstvo, obnovili ro
mantiku, rozhodli sa zdokonaliť v určitých manželských 
zručnostiach alebo jednoducho len urobili niečo milé 
jeden pre druhého. Informácie  nájdete na http://www.
ntm.sk/.

• Rámcový kalendár podujatí pre 
učiteľov náboženstva a katechétov 
v roku 2016
V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva ponúkame 
rámcový kalendár podujatí DKÚ (semináre, obnovy, súťa
že) v prepojení na prežívanie Milostivého roka.
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Mesiac Celodiecézne podujatia: Regionálne podujatia:

január 2016 školské kolá BO

február 2016 duchovné cvičenia v Roku milosrdenstva

marec 2016 dekanátne kolá BO duchovné obnovy
katechetické dielne

apríl 2016 diecézne kolo Biblickej olympiády
diecézne kolo výtvarnej súťaže 

katechetické dielne

máj 2016 seminár pre učiteľov NV

jún 2016 katechetické dielne

september 2016 Veni Sancte v Roku milosrdenstva 
metod. deň pre začínajúcich učiteľov

október 2016 literárna súťaž metodické dni v regiónoch

november 2016 metod. deň pre začínajúcich učiteľov
seminárknihy k BO

katechetické dielne

december 2016 seminárfarská katechéza duchovné obnovy

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

• Kalendár pastoračných podujatí vo farnostiach Spišskej diecézy 
v mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva
Dátum Liturgické slávenie Rok milosrdenstva

13. 12. 2015 3. adventná nedeľa Otvorenie brány milosrdenstva

27. 12. 2015 1. nedeľa po Narodení Pána –  
sviatok Svätej rodiny

Deň milosrdenstva detí

19.  21. 01. 2016 Dni púte milosrdenstva a prechod cez bránu milosrdenstva katedrálneho alebo farského chrámu
Prvou udalosťou bude púť v Ríme od 19. do 21. 01. 2016, aby bolo zrejmé, že Svätý rok je 
skutočná púť a ako taký by mal byť prežívaný. Pútnikom sa odporúča, aby vykonali úsek púte 
pešo, a tak sa pripravili na prejdenie Svätou bránou v duchu viery a nábožnosti. Toto putovanie 
veriacich sa má uskutočňovať cez celý Rok milosrdenstva.

14. 02. 2016 1. pôstna nedeľa Deň milosrdenstva k hriešnikom a zločincom

28. 02. 2016 3. pôstna nedeľa Deň milosrdenstva chudobných, hladujúcich a sociálne od
kázaných

06. 03. 2016 4. pôstna nedeľa Deň milosrdenstva bezdomovcov, vyhnancov a utečencov

03. 04. 2016 2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa 
Božieho milosrdenstva 

Deň milosrdenstva rehoľníkov 
Slávenie pre hnutia, združenia a rehoľné inštitúty,  
ktoré žijú spiritualitu milosrdenstva. 

24. 04. 2016 5. veľkonočná nedeľa Deň milosrdenstva birmovancov

01. 05. 2016 6. veľkonočná nedeľa Deň milosrdenstva robotníkov a nezamestnaných

08. 05. 2016 7. veľkonočná nedeľa Deň milosrdenstva matiek



5Katechetické ozveny 

info

29. 05. 2016 9. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva diakonov

03. 06. 2016 Slávnosť Srdca Ježišovho Deň milosrdenstva kňazov

12. 06. 2016 11. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva chorých a hendikepovaných

03. 07. 2016 15. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva otcov

17. 07. 2016 16. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva obetí násilia, zneužívania a nešťastia

31. 07. 2016 18. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva mladých

21. 08. 2016 18. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva diskriminovaných a prenasledovaných

04. 09. 2016 23. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva charitatívnych dobrovoľníkov

25. 09. 2016 26. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva katechétov

02. 10. 2016 27. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva starých, osamelých a opustených

09. 10. 2016 28. nedeľa cez rok Deň Matky milosrdenstva

16. 10. 2016 29. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva misionárov

02. 11. 2016 Spomienka verných zosnulých Deň milosrdenstva zosnulých

06.11.2016 32. nedeľa cez rok Deň milosrdenstva väzňov

20.11.2016 Slávnosť Krista Kráľa Záver Svätého roku milosrdenstva

• Pôstne duchovné obnovy
V  jednotlivých regiónoch diecézy sa v Pôstnom období 
Svätého roku milosrdenstva uskutočnia duchovné obno
vy pre učiteľov náboženstva. Aktuálne termíny nájdete na 
www.dkuspis.sk.

• Biblická olympiáda – dekanátne kolá 
V týchto týždňoch sa realizujú školské kolá. Pripomíname, 
že potvrdenie o konaní školského kola je potrebné zaslať 
na DKÚ Spišskej diecézy do 5. februára 2016. Záväzný 
termín dekanátnych kôl v našej diecéze je 9. a 10. marec 
2016. Pozvánky budú zasielane na adresy škôl.

• Biblické okienko 
O potrebe biblického okienka na našej webovej stránke 
svedčí i vysoká návštevnosť stránky, z ktorej učitelia ná
boženstva čerpajú konkrétne námety alebo sa nimi in
špirujú. Veríme, že aj naďalej prispejete svojimi nápadmi 

a konkrétnymi úlohami, ktoré ste pripravili pre žiakov. Úlo
hy zasielajte na adresu dkuspis@dkuspis.sk. Ďakujeme.  

• Noc čítania Biblie – zmena termínu 
KPKC po zvážení pripomienok mnohých učiteľov a kňa
zov, pre väčšie zefektívnenie projektu a  po spoločnej 
dohode s riaditeľkou KBD a prof. F. Trstenským rozhod
li, že biblický projekt NOC ČÍTANIA BIBLIE sa presúva 
z  mesiaca december na 3. veľkonočnú nedeľu, ktorá 
sa už dlhodobo slávi ako biblická nedeľa. Projekt začne 
v piatok podvečer, podobne ako to bolo zaužívane i pri 
adventnom termíne. 
Vyvrcholenie už VI. ročníka projektu bude v 3. veľkonoč
nú nedeľu 15.4.2016. Jeho motto v Roku milosrdenstva 
znie: „Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu 
ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboz-
kával ho.“ (Lk 15, 20) 
Na projekte spolupracuje KPKC, KBD a  rádio Lumen. 
Časový harmonogram je v štádiu príprav a podľa infor
mácií KPKC bude zverejnený na ich stránke. 
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• Výsledky súťaže: Poznáš pravdu o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi
V mesiacoch október a november 2015 boli zverejnené súťažné otázky postupne v štyroch súťažných kolách v dvojtýždňo
vých intervaloch. Podmienkou súťaže bolo, že vyhodnocovať sa budú iba tí súťažiaci, ktorí vypracovali a zaslali odpovede na 
otázky vo všetkých štyroch kolách. Celkom sa do súťaže zapojilo 16 škôl. Na otázky 1. kola odpovedalo 479 žiakov, v 2. kole 
sa zapojilo 385 žiakov, v 3. kole klesol počet na 207 žiakov a v poslednom – 4. kole odpovedalo 191 súťažiacich. Z uvede
ného počtu odpovedí však iba 100 žiakov zaslalo odpovede na otázky vo všetkých štyroch kolách.  

Prehľad zaslaných odpovedí podľa jednotlivých kôl:

Kolá Počet otázok Počet bodov Počet súťažiacich

1. kolo – Detstvo a štúdia 17 (1 nehodnotená) 17 479

2. kolo – Seminarista, kňaz 20 20 385

3. kolo – Spišský biskup 20 20 207

4. kolo – Krížová cesta biskupa Jána 24 24 191

Všetky kolá spolu 81 81 100

Všetkým žiakom zapojeným do súťaže blahoželáme. Katechétom, rodičom a  priateľom, ktorí súťažiacich povzbu
dzovali, radili im a pomáhali, ďakujeme za spoluprácu a veríme, že prežili zaujímavé chvíle pri riešení súťažných otázok 
a zamysleli sa nad hrdinským príkladom života viery Božieho služobníka Jána Vojtaššáka. 

Prehľad vyhodnotených súťažných odpovedí:  

Por.
číslo Meno Priezvisko Názov školy Sídlo školy Trieda

Kolá
Spolu

1. 2. 3. 4.

1. Anna Kokyová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 17 19 20 23 79

2. Natália Bátoryová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 17 20 18 23 78

3. Kristína Gáborová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 6.A 17 20 19 22 78

4. Timotej Jezerčák ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 16 20 20 22 78

5. Denisa Lizoňová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 6.A 17 20 19 22 78

6. Jakub Paštéka ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 17 20 20 21 78

7. Anežka Smarkoňová ZŠ s MŠ Novoť 9.B 17 20 17 24 78

8. Karolína Straková ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 17 20 20 21 78

9. Mária Vilčeková ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 6.A 17 20 19 22 78

10. Dominika Jankurová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 6.A 17 20 19 21 77

11. Matej Kušnierik ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 8.A 17 19 19 22 77

12. Terézia Marhoferová ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 9.B 17 20 20 20 77

13. Michaela Regecová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 17 20 19 21 77

14. Eliška Smarkoňová ZŠ s MŠ Novoť 7.B 17 20 17 23 77

15. Klaudia Bohunská ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 15 20 19 22 76

16. Sára Bretzová ZŠ Dr. D .Fischera Kežmarok 8.B 16 20 19 21 76

17. Michaela Mrvová ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 15 20 19 22 76
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18. Lucia Pohlodková ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 16 19 20 21 76

19. Gabriela Porubovičová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 6.A 17 20 18 21 76

20. Katka Rypáková ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 5. 15 20 19 22 76

21. Lea Štrbová ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 6.A 17 20 18 21 76

22. Patrícia  I. Toth ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 16 20 19 21 76

23. Michal Gallik ZŠ s MŠ Slov. Ves 8.A 17 20 18 20 75

24. Štefánia Horváthová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 6.A 17 20 15 23 75

25. Adam Hruška ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 5. 15 19 19 22 75

26. Barbora Knišová ZŠ Apoštola Pavla Lipt.  Mikuláš 8. 14 20 19 22 75

27. Natália Korinková ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 5. 14 20 19 22 75

28. Alžbeta Mlynčeková ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8. 14 20 19 22 75

29. Sára Papanová ZŠ s MŠ R Dilonga Trstená 6.A 16 20 18 21 75

30. Paulína Veselovská ZŠ Apoštola Pavla Lipt.  Mikuláš 8. 14 20 19 22 75

31. Františka Blaščáková ZŠ s MŠ Slov. Ves 8.A 17 20 17 20 74

32. Terka Fudalyová ZŠ s MŠ Slov. Ves 6.A 17 20 17 20 74

33. Paulína Chvalovská ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 5. 14 19 19 22 74

34. Tomáš Kossuth ZŠ Apoštola Pavla Lipt.  Mikuláš 5. 15 19 18 22 74

35. Peter Krivulčík ZŠ Apoštola Pavla Lipt.  Mikuláš 7. 15 20 18 21 74

36. Richard Mlynček ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 15 20 19 20 74

37. Barbora Smiešková ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8. 14 19 19 22 74

38. Tomáš Sokolovský ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 6.A 17 20 17 21 74

39. Peter Ševčík ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 5. 14 20 19 21 74

40. Lucia Vagačová ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 15 20 17 22 74

41. Ján Zemjanek ZŠ Kráľovnej pokoja Haligovce 6. 16 20 18 20 74

42. Ivana Callová ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8. 14 20 18 21 73

43. Adam Džadoň ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok 8.B 17 20 17 20 73

44. Dávid Kolodzej ZŠ s MŠ Sp.Hanušovce 9. 16 20 17 20 73

45. Lujza Lakoštíková Gymnázium Dolný Kubín Kvarta 16 20 16 21 73

46. Mária Paliderová ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 9.A 17 20 18 18 73

47. Vladimír Baruta ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 6.A 17 20 15 20 72

48. Dávid Gvoždiak ZŠ s MŠ Slov. Ves 6.A 16 20 16 20 72

49. Martin Matejčík Gymnázium Dolný Kubín 3.G 15 20 16 21 72

50. Matúš Matia ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 15 20 17 20 72

51. Aurel Strišovský ZŠ s MŠ Slov. Ves 8.A 15 20 17 20 72

52. Sandra Boškajová ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 5.B 17 20 16 17 71

53. Sára Mária Čičová ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 7.A 17 19 15 20 71

info
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54. Andrej Gajdoš ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 15 17 19 20 71

55. Dušan Habiňák ZŠ Kráľovnej pokoja Haligovce 6. 15 20 17 19 71

56. Maroš Laštík Gymnázium Dolný Kubín 3.G 14 20 16 21 71

57. Sára Machajová Gymnázium Dolný Kubín 4.G 15 20 15 21 71

58. Lucia Orošová Gymnázium Dolný Kubín Kvarta 15 20 15 21 71

59. Peter Pazúrik ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 5. 15 20 14 22 71

60. Michal Rypák ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 14 20 16 21 71

61. Jakub Dyrčík ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8. 14 15 19 22 70

62. Martin Chebeň ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8. 14 16 19 21 70

63. Barbora Peniašková ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8. 14 15 19 22 70

64. Zuzana Šimová Gymnázium Dolný Kubín Kvarta 15 20 14 21 70

65. Matej Garaj Gymnázium Dolný Kubín 4.G 15 19 15 20 69

66. Jakub Jaško ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš  8. 12 20 15 22 69

67. Radovan Lastič Gymnázium Dolný Kubín 4.G 14 20 16 19 69

68. Barborka Antalová ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 5.A 9 18 20 21 68

69. Tadeáš Janík ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 6.B 17 19 12 20 68

70. Jessica Janíková ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 7.A 17 19 12 20 68

71. Jakub Kramár ZŠ s MŠ Dolný Kubín 8.A 16 20 12 20 68

72. Boris Krupa Gymnázium Dolný Kubín 3.G 15 19 14 20 68

73. Tatiana Pientáková ZŠ s MŠ č.130 Or. Polhora 8.B 15 20 16 17 68

74. Kamila Rypáková ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 7.B 17 19 15 16 67

75. Samuel Šoch Gymnázium Dolný Kubín Tercia 15 20 12 20 67

76. Žofia Glovaťáková ZŠ s MŠ  č. 130 Or. Polhora 8.B 15 18 16 17 66

77. Aneta Grižáková ZŠ s MŠ č. 130 Or. Polhora 6.A 14 20 16 16 66

78. Martin Chromek Gymnázium Dolný Kubín 3.G 15 19 14 18 66

79. Ferko Juričák ZŠ s MŠ č. 131 Or. Polhora 6.C 15 19 16 16 66

80. Natália Masničáková ZŠ s MŠ č. 130 Or. Polhora 6.A 14 20 15 17 66

81. Damián Mlynček ZŠ Apoštola Pavla Lipt.  Mikuláš 5. 14 19 11 22 66

82. Sebastián Šupol Gymnázium sv. F. A. Levoča Tercia 16 18 15 17 66

83. Martina Brišová ZŠ s MŠ  Or. Polhora 6.B 15 20 13 17 65

84. Agnesa Rusnáková ZŠ s MŠ Or. Polhora 6.B 15 20 15 15 65

85. Dominika Sučáková ZŠ s MŠ Or. Polhora 6.B 15 20 13 16 64

86. František Šimurdiak ZŠ s MŠ  Or. Polhora 6.C 16 20 11 17 64

87. Miroslava Boškajová ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 9.C 15 19 12 16 63
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88. Nikola Grofčíková ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 8.A 17 17 11 18 63

89. Diana Vernarecová ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 8.A 16 19 11 16 62

90. Tatiana Boškajová ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 7.A 15 19 12 14 61

91. Miriam Mlynárová ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 8.A 15 19 13 14 61

92. Kristína Náhalková ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 6.A 13 18 13 17 61

93. Alexandra Koreňová ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 6.B 13 17 11 19 60

94. Viktória Matyusová ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 5. 13 19 10 18 60

95. Mária Mezovská ZŠ S MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 6.B 13 19 10 18 60

96. Petronela Nevedelová ZŠ s MŠ č.130 Or. Polhora 6.A 14 17 13 16 60

97. Monika Vernarecová ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 6.B 13 16 11 19 59

98. Erik Benikovský ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8. 12 15 13 17 57

99. Tamara Gumuláková ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 8.A 16 20 11 9 56

100. Peter Pilarčík ZŠ Rabča 7.B 14 18 7 4 43

• Výsledky súťaže: Odhaľ krásu zasväteného života
V mesiaci október 2015 prebiehala uvedená súťaž, do ktorej sa zapojilo viac ako 100 žiakov diecézy. Nie všetci zaslali 
odpovede na všetky tri kolá, ale i tak oceňujeme ich snahu.  Odpovede na 1. kolo zaslalo 114 žiakov, 2. kolo zaslalo 
33 žiakov a 3. kolo 51 žiakov. Všetky tri kolá zaslalo 24 žiakov, ktorých odpovede sme vyhodnotili a bodové hodnotenie 
uvádzame v tabuľke. V každom kole bolo možné získať 15 bodov, teda spolu 45 bodov. Prémiovou úlohou bolo i na
písanie listu zakladateľovi rehole, ktorá žiakov oslovila. Listy zaslali traja súťažiaci.  
Vyslovujeme poďakovanie učiteľom, ktorí zapojili žiakov do tejto súťaže a i touto formou poukázali sa hodnotu zasvä
teného života. Víťazom blahoželáme. 

P. Meno Priezvisko Názov školy Sídlo školy Tr.
1.
kolo

2.
kolo

3.
kolo

SA Poradie

1. Andrej Kubas ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 7.A 13 15 11 39 1

2. Sára Bretzová ZŠ Dr D. Fischera Kežmarok 8.B 13 13 12 38 2+list

3. Sára Kováčová ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 6.B 13 15 10 38 2+list

4. Patrícia Bednárová ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 7.A 13 14 11 38 2

5. Veronika Sokolovská ZŠ s MŠ R.Dilonga Trstená 7.A 13 14 11 38 2

6. Paulína Šurinová ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 7.A 13 14 11 38 2

7. Peter Šinál ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 7.A 12 14 11 37 3

8. Peter Krivulčík ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7 12 11 12 35

9. Michaela Mrvová ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 11 11 12 34

10. Lea Polnická ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 6.B 13 11 9 33 +list

11. Klaudia Bohunská ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 11 9 13 33

12. Andrej Gajdoš ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 11 10 12 33

13. Michal Rypák ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 11 11 11 33
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14. Patrik Stromko ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 11 11 11 33

15. Matúš Matia ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7 11 10 11 32

16. Stelka Rusnáková ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 10 11 11 32

17. Richard Mlynček ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7 11 8 12 31

18. Rasťo Červeň ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7 10 8 12 30

19. Peter Jasič ZŠ Apoštola Paula Lipt. Mikuláš 7 11 7 12 30

20. Michaela Povalová CSŠ A. Radlisnkého Dolný Kubín Kvinta 8 12 9 29

21. Tatiana Fulová Gymn. sv. Andreja Ružomberok Sekunda 8 6 11 25

22. Markus Karim ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7. 9 5 11 25

23. Tomáš Veteška ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7 6 2 11 19

24. Kristián Čulaga ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8.A 7 1 3 11

• Duchovné cvičenia pre učiteľov 
náboženstva, katechétov a učiteľov 
cirkevných škôl
Ešte pred začiatkom pôstneho obdobia v  Roku milosr
denstva ponúkame duchovné cvičenia pre učiteľov nábo

ženstva a katechétov vo farnosti na tému NÁVRAT K MI
LOSRDNÉMU OTCOVI. Podrobnejšie informácie nájdete 
na http://nova.dkuspis.sk/clanky/545-Pozvanka-na-
duchovne-cvicenia-pre-ucitelov-nabozenstva-a-ka-
techetov/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/4-Du-
chovna-formacia/1-Duchovne-cvicenia.
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LITURGICKÉ OBDOBIE „PÔST A VEĽKÁ NOC“ 
V TEMATICKOM PLÁNE (TPU) 
Pred nami je liturgické obdobie Pôstu a Veľkonočné ob
dobie. Úlohou učiteľa je vedieť prepojiť dané liturgické 
obdobie s ročníkovou témou, symbolom, štandardami 
a naopak ročníkovú tému prepojiť na liturgické obdobie. 
Tému Pôstu a Veľkej noci nájdeme zapracovanú vo všet
kých ročníkoch a všetkých stupňoch náboženstva na ZŠ 
a SŠ. V niektorých ročníkoch je však rozpracovaná obšír
nejšie, v iných je potrebné nájsť kľúčové slová, ktoré úzko 

súvisia s  Veľkou nocou a  venovať prepojeniu náležitú 
pozornosť. Jedná sa napr. o pochopenie pojmov Bará
nok Boží, zmysel utrpenia z pohľadu vykúpenia, Pascha 
a mnohé ďalšie pojmy a témy, ktoré vysvetľujú, prehlbujú 
a aktualizujú postupne v každom ročníku na vyššej úrovni 
posolstvo a zmysel slávenia liturgie i liturgických sviatkov. 
V  nasledujúcej tabuľke ponúkame stručný prehľad tém 
podľa jednotlivých ročníkov.

Zaradenie témy Pôst a Veľká noc v korelácii ročníkových tém v ZŠ

Roč. Prehĺbiť v téme Ročníková téma – symbol

1

4. MOC ŽIVOTA A LÁSKY
Život a smrť
Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Krista
Nedeľa  deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania

CESTA LÁSKY
 srdce

2
5. DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE
Vyslobodenie Izraelitov

CESTA DÔVERY
 svetlo

3
3. JEŽIŠ NÁS OSLOBODZUJE
Veľká noc (Pascha), Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie

CESTA VIERY
 strom

4
3. NÁDEJ PRESAHUJÚCA SMRŤ
Smrť a nádej
Ježiš, silnejší ako smrť  vzkriesenie

POZNÁVANIE NÁDEJE
 loď

5
4. OBETA BOŽIEHO ĽUDU
Analógia baránka v SZ a Božieho Baránka v NZ

POZNÁVANIE CEZ DIALÓG
 dom

6

4. OHLASOVATELIA PRAVDY
Prorok Izaiáš – ohlasovateľ pravdy
Ježiš Kristus – učiteľ pravdy
Konať v pravde

POZNÁVANIE PRAVDY
 kameň

7
3. BOH OSLOBODZUJE ČLOVEKA
Biblický pohľad na vinu a odpustenie
Pôvod kresťanstva – zjavené náboženstvo

SLOBODA ČLOVEKA
 holubica

8
3. ĽUDSKOSŤ
Príčiny a zmysel ľudského utrpenia

DÔSTOJNOSŤ ČLOVEKA
 šaty

9
3. ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU
Dôvody kresťanského presvedčenia

ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA
 kvet
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Zaradenie témy Pôst a Veľká Noc v korelácii ročníkových tém v gymnáziách a SOŠ

Roč. Prehĺbiť v téme  Ročníková téma – symbol

1
3. BYŤ ČLOVEKOM
Tajomstvo osoby Ježiša Krista
Dôležitosť zmŕtvychvstania pre kresťanstvo

VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ  
cesta

2
5. PRAMENE PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA
Význam prvenstva Boha v osobnom živote

HODNOTY A ROZHODNUTIA  
ruky

Spracovala: Klára Soľanová

TÉMY MILOSRDENSTVA V OSNOVÁCH 
NÁBOŽENSTVA  
Svätý Otec František  bulou Misericordiae vultus vyhlásil 
mimoriadny Svätý rok milosrdenstva. Do stredu pozor
nosti kladie milosrdného Boha, ktorý pozýva všetkých, 
aby sa vrátili k nemu. Je dôležité, aby sme vyučovanie 
náboženstva obohatili o rozmer milosrdenstva a pomohli 

žiakom objavovať  tajomstvo milosrdného Boha. Tému 
milosrdenstva je potrebné prepojiť s  ročníkovou témou 
a využiť aj prepojenie s ročníkovým symbolom. Ponúka
me základný prehľad tém podľa ročníkov.

Zaradenie témy milosrdenstva v témach podľa jednotlivých ročníkov  na ZŠ

Roč. Téma Ročníková téma – symbol

1
5. Spoločenstvo lásky
Cirkev spoločenstvo viery a lásky

CESTA LÁSKY
 srdce

2
6. Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery
Sviatosť zmierenia  prejav Božieho milosrdenstva
Márnotratný syn zjavuje Boha ako milosrdného Otca

CESTA DÔVERY
 svetlo

3 3. Ježiš nám odpúšťa
Potreba vzájomné odpustenia – prijatie odpustenia

CESTA VIERY
 strom

4 3. Nádej presahujúca smrť
Postoj súcitu, sprevádzania, pomoci chorým a zomierajúcim 

POZNÁVANIE NÁDEJE
 loď

5 5. Dialóg cez službu
Etika chudoby a milosrdenstva

POZNÁVANIE CEZ DIALÓG
 dom

6 5. Konať v pravde
Ježišov príkaz lásky, skutky telesného a duchovného milosrdenstva

POZNÁVANIE PRAVDY
 kameň

7 3. Boh oslobodzuje človeka
Vina, odpustenie, mimosviatostné spôsoby – almužna

SLOBODA ČLOVEKA
 holubica

8 3. Ľudskosť
Boh ukrytý v biede sveta, nedostatok milosrdnej lásky

DÔSTOJNOSŤ ČLOVEKA
 šaty

9 4. Zodpovednosť za budovanie vzťahov
Potreba milosrdnej lásky, prejavy lásky

ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA
 kvet
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Zaradenie témy milosrdenstva v témach podľa jednotlivých ročníkov na SŠ

Roč. Téma Ročníková téma – symbol

1
5. Boh a človek
Sviatosti – prejav milujúcej lásky Boha k človeku

VZŤAHY A  ZODPOVEDNOSŤ  
cesta

2
4. Kresťanské hodnoty v spoločnosti
Sociálna náuka Cirkvi

HODNOTY A  ROZHODNUTIA  
ruky

Pri príprave  vyučovacích hodín zameraných na milosrdenstvo odporúčame využiť aktivity, ktoré sú navrhované v ďalších 
častiach Katechetických ozvien (Ako aktivizovať a Katechetické námety).

Spracovala: Božena Nemčíková

BOŽIE MILOSRDENSTVO AKO PODSTATA KATECHIZÁCIE
Poslanie Cirkvi uskutočňujú všetci, ktorí sú pokrste
ní. Každý kresťan, či je zasvätený alebo laik, má účasť 
na poslaní Cirkvi a  tým aj na poslaní Krista. Kristus je 
prítomný v Cirkvi mocou svojho Ducha, preto je Cirkev 
miestom plnej spolupráce s  Božím milosrdenstvom. 
Krstom je začlenený do tajomného Kristovho tela, svia
tosťou birmovania prijíma silu Ducha Svätého a  tým sa 
stáva vyvoleným, určeným evanjelizovať, ktorej silou je 
milosrdná láska. Prijatím sviatostí sa kresťan stáva spo
lupracovníkom Božieho milosrdenstva. Vo sviatostiach je 
obsiahnutý prameň daru, dávaný každému kresťanovi. Je 
to dar spolupráce s Božím milosrdenstvom v diele spásy 
a posvätenia človeka. Našou odpoveďou na ponúkaný 
dar by mala byť ochota stávať sa živým a aktívnym údom 
Kristovho tajomného tela a svedkom jeho vzkriesenia. 
Kresťanské povolanie k evanjelizácii je jediné svojho dru
hu. Od všetkých ostatných ľudských a  náboženských 
povolaní sa odlišuje tým, že ho charakterizuje účasť na 
živote a poslaní Krista a jeho Cirkvi. Zdrojom a počiatkom 
apoštolátu v Cirkvi je Kristus. Preto apoštolská plodnosť 
kňazov, rehoľníkov, katechétov a  laikov závisí od ich ži
votného spojenia s Kristom, čiže od ich svätosti. Svätosť 
a  apoštolát veľmi úzko súvisia. Čím je svätosť daného 

človeka väčšia, čím je hlbšie zjednotený s Bohom v láske, 
tým účinnejší je jeho apoštolát, tým väčšmi sa pričiňuje 
o spásu a posväcovanie blížnych. 
Autentická svätosť – spojenie s  Kristom v  láske – sa 
vyjadruje a  realizuje v apoštoláte, a účinný apoštolát sa 
rodí zo svätosti. Jadrom takto chápaného apoštolátu je 
činná láska k blížnym plynúca z lásky k Bohu, čiže milo
srdenstvo. Milosrdenstvo, ktoré ma na zreteli posvätenie 
blížnych nie je jedným z  druhov apoštolátu, ale je jeho 
podstatou. Slovo sa stalo telom, aby nám bolo vzorom 
milosrdenstva a svätosti. 
Ak by sme zanedbávali takto chápané milosrdenstvo, 
zanedbávali by sme svoju vlastnú spásu a  posvätenie. 
Praktizovanie autentického milosrdenstva, ktoré je účas
ťou na Kristovom milosrdenstve, má na zreteli predovšet
kým spásu a  posvätenie blížnych. Túto úlohu môžeme 
splniť len prostredníctvom spolupráce s  Božím milosr
denstvom. 

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra: I. Róžycki, Božie Milosrdenstvo.  

Základné črty úcty. Prešov 2003.
Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1088



www.dkuspis.sk14

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves
ak

o
 a

kt
iv

iz
o

va
ť LIST – MOTIVAČNÁ AKTIVITA 

Ponúkame ešte malý pohľad na súťaž Odhaľ krásu za
sväteného života. Prémiovou úlohou bolo napísať list 
zakladateľovi tej rehole, ktorá konkrétnych žiakov oslovi
la. Od troch žiakov sme dostali listy, ktoré ponúkame na 
inšpiráciu a autorom ešte raz ďakujeme.
 

Pri tejto úlohe písania listu nemôže
me nespomenúť sv. Teréziu z Lissieux, 
ktorá písala veľa listov a  v  závere 
Roka zasväteného života putovali po 
Slovensku jej relikvie. Mnohí žiaci si 
jej relikvie uctili. Je teda vhodné, aby 
sme žiakom spomenuli, že sa od nej 
zachovalo 266 listov, vrátane jej líst
kov z  detstva. Terezka žila v  čase, 
keď sa telefón ešte veľmi nepoužíval 
(vynašli ho v  roku 1876), listy hrali 
dôležitú úlohu najmä v takých súdrž

ných rodinách, akými boli rodina Terezky Martinovej. 
Krátke prázdniny na vidieku alebo pri mori, či iné príleži
tosti, boli podnetom na usilovné písanie listov. Terezka 
ich adresovala zväčša najbližším príbuzným. S ľahkosťou 
a nenútenosťou sa v nich zdôveruje so svojimi skrytými 
túžbami, očakávaniami, utrpením, no predovšetkým 
v nich vyjadruje nezlomnú odvahu a nádej. 

Ako motiváciu možno prečítať niektorý list sv. Terezky 
(Sv. Terézia z Lisieux, Listy, vyd. Lúč 1999), prípadne listy, 
ktoré písali žiaci v rámci súťaže a využiť kľúčové slovo z listu 
na prepojenie s konkrétnou témou. Môže to byť: modlitba, 
vďačnosť, priateľstvo, chudoba, misia, deň otcov a pod.

List sv. Terezky z detstva (mala 12 rokov)
25. 8. 1885

Môj milovaný otecko!
Keby si bol v Lisieux, dnes by sme Ti blahoželali k sviatku, 
no keďže tu nie si, aj tak Ti chcem väčšmi ako inokedy 
zablahoželať, prajem Ti veľa šťastia a najmä radosti na 
Tvojej ceste (pozn. bol na turistickej ceste na Balkáne). 
Dúfam, milovaný otecko, že Ťa cesta veľmi teší a  že si 
s ňou spokojný. Ustavične na Teba myslím a prosím Pána 
Boha, aby Ti dal veľa potešenia a aby si sa čoskoro vrátil 
v dobrom zdraví. Drahý môj otecko, Paulína mi pripravila 
pekné verše, aby som Ti ich zarecitovala v deň Tvojich 
menín (25.8. – sv. Ľudovít), ale keďže to nemôžem urobiť, 
tak Ti ich aspoň napíšem:

Želanie malej Kráľovnej k sviatku jej otecka – Kráľa.

Keby som holubicou bola,
vieš, otecko, kam by som šla?
V tvojom srdci by som sa usídlila,
a na večnosť tam zostala.

Keby som lastovičkou bola,
často počas krásnych dní
k tebe by som zaletela,
pod ochranu tvojej lásky.

A keby zas sýkorkou som bola,
v záhrade u teba by som zostala.
Z tvojej ruky iba jedno zrnko
hostina by pre mňa skvelá bola.

A keby som hviezdičkou zas bola,
navečer vždy chcela by som svietiť,
V tej hodine, keď sa už zotmieva,
aby som ti nádej mohla nosiť.

A keby som archanjelom bola,
s krídlami ozdobenými zlatom,
keby som tak anjelikom bola,
k tebe by som letela s rozmachom.

Nemám však svietiace krídla
a nie som nijaký Serafín, 
som iba maličké dievča,
a treba držať ma za ruku.

Som iba nesmelý úsvit,
maličký púčik kvetu.
Lúč, čo ma otvára, otecko,
je v tvojom srdci skrytý!

Vidím tvoju dušu jasne,
Božej lásky je plná,
chcem ťa nasledovať, otecko,
tvoj príklad žehná ma, volá.

Na zemi chcem byť pre teba
útechou a radosťou,
chcem ťa nasledovať, otecko,
si taký tichý a nežný a dobrý.

Mám toho na srdci toľko,
treba však napokon skončiť.
Daruj mi svoj úsmev, otecko,
na čelo pobozkaj ma.

Do videnia, milovaný otecko, Tvoja Kráľovná, ktorá Ťa 
ľúbi z celého srdca.

Terézia
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Listy žiakov, ktorí ich písali v  rámci súťaže Spoznaj 
krásu zasväteného života. 

Milý sv. František!
Počas celého svojho života si urobil veľa dobrých vecí. 
Stál si za vznikom viacerých reholí. Ďakujem Ti za všetko, 
čo si urobil a ctím si Tvoju pamiatku. Každú nedeľu sa 
k Tebe s babkou modlíme. Videla som aj viacero filmov 
o Tebe v televízii LUX.
Ešte raz Ti chcem poďakovať za všetko, čo si v  živote 
dokázal. Bol si jedným z tých, čo veľa nemajú, ale aj tak 
pomáhajú iným. Bol si dobrosrdečný a milý ku každému.

Ďakujem!!!
Lea Polnická – 6.B

Čau don Bosco!
Viem, že sa nehneváš, že Ťa tak zdravím, lebo Ty si bol 
a stále si priateľom mladých. V tomto Roku zasväteného 
života  som o Tebe videla film. Veľmi ma zaujal a páčil sa 
aj mojím spolužiakom. Si pre nás mladých vzorom dobré-
ho otca, priateľa, kňaza....   
S láskou si sa staral o  výchovu chudobných chlapcov 
z ulice. Hoci si to nemal s nimi ľahké, nevzdával  si sa 
a vytváral si im domov. Prejavoval si im dôveru a dal si 

im pocítiť, že sú Bohom milovaní. Naučil si ich remeslám, 
ale aj ako byť dobrými ľuďmi. Chcel si im zabezpečiť 
budúcnosť, preto si sa rozhodol založiť Spoločnosť, kto-
rej patrónom sa stal sv. František Saleský. Tvoje dielo sa 
rozšírilo po celom svete.
Som rada, že Tvoji synovia - saleziáni sú aj na Slovensku 
a aj v našej Spišskej diecéze - v Poprade Veľkej. 
Drahý don Bosco, ďakujem Ti, že si bol taký odvážny, 
vynaliezavý, obetavý, že si svojím príkladom pritiahol na-
sledovníkov pre službu mladým.   
Oroduj za nás mladých, aby sme nestrácali radosť, dôve-
ru v Boha, nádej v lepšiu budúcnosť.

Tvoja obdivovateľka Sára

Sv. František z Assisi!
Ďakujem Ti za založenie alebo aj za impulz pre vznik via-
cerých reholí. Tvoji nasledovníci v týchto spoločenstvách 
pomáhajú ľuďom, ktorí pomoc naozaj potrebujú. A vďaka 
týmto Tvojim duchovným bratom ľudia často opäť získa-
vajú radosť a šťastie. Svojim životom a príkladom si urobil 
dobrý a správny krok pre pomoc iným. Za tieto Tvoje činy 
Ťa veľmi chválim. Ďakujem Ti za to všetko. Dúfam, že aj 
v  budúcnosti sa nájdu ľudia, ktorí Ťa budú nasledovať 
a budú žiť a konať podľa Tvojho príkladu.

Sára Kováčová – 6.B
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POMÁHA BYŤ MILOSRDNÝM
Prežívanie Pôstu so žiakmi v Roku milosrdenstva

Aktivita spojená s katechézou 
pre žiakov 1.stupňa ZŠ 

CIEĽ
kognitívny:  
• vysvetliť pojem milosrdenstva 
• uvedomiť si príležitosti ku konaniu skutkom milosrden

stva
• vytvárať pravdivý obraz Boha ako milosrdného Otca
• zdôvodniť potrebu byť milosrdným
afektívny:  
• prehĺbiť túžbu a vôľu konať skutky milosrdenstva

Pomôcky: prezentácia, obraz Božieho milosrdenstva, 
pracovný list 
Metódy: vnímanie obrazu, výklad, praktické činnosti 
v prepojení na zakresľovanie do vitráže 

ÚVODNÁ MOTIVÁCIA
Milí žiaci, predstavte si, že dnes, hoci budeme mať 
vyučovanie tu v triede, zároveň sa budeme presúvať, bu
deme cestovať a pozrieme si zaujímavé miesto.  
 Kam by ste chceli ísť? – žiaci hovoria.
 Čo myslíte, čo máme pripravené, kam pôjdeme vďaka 
technike, ktorá nám v tom pomôže?

Pozrieme si zábery, ktoré nás našou cestou povedú. 
Nakoniec je to aj dobre, že nemusíme cestovať, vonku 
je zima a my môžeme sedieť v  teplej triede, „cestovať“ 
a nemrznúť. 

Učiteľ má zostavenú prezentáciu zo záberov miest (45 
záberov) tvoriacich trasu z  miesta školy do svätyne 
Božieho milosrdenstva v Sp. Novej Vsi, sídlisko Západ. 
Žiaci sledujú jednotlivé zábery miest, prírody, hádajú 
názvy miest a môžu k záberom povedať svoje komentáre.
Pri zábere vonkajšieho pohľadu na svätyňu Božieho milo
srdenstva sa učiteľ pýta: 
 Kam sme docestovali? 
 Čo vidíme na obraze?
 Čo je to za kostol? 

 Kde je to miesto?
 Prečo sme sa vybrali na toto miesto? 
 Boli ste už tam niekedy naozaj?

DEFINOVANIE PROBLÉMU
Toto miesto sa volá Svätyňa Božieho milosrdenstva. Tu 
ľudia neprichádzajú tak ako sa chodí na výlet. Prichádza
jú tu predovšetkým preto, aby sa modlili. Hovoríme tomu, 
že prichádzajú na púť. 
Aj my teda teraz aspoň pomocou obrazu – vojdeme 
do Svätyne (učiteľ ukáže žiakom ďalší obraz prezentá
cie – interiér. Zároveň pustí spev alebo recitáciu korunky 
k Božie mu milosrdenstvu.)
Žiaci chvíľu pozerajú a počúvajú. 
Potom učiteľ poznamená: Tak by to bolo v skutočnosti, 
keby sme tam šli. 
Potom sa pýta:
 Komu za zasvätený kostol – svätyňa – do ktorej sme 
práve „vošli“?
 Čo nás zaujalo, čo môžeme vo vnútri vidieť? Čo sme 
zároveň počuli? 
 Aké slová sa stále opakujú v modlitbe? (Maj milosrden
stvo s nami i s celým svetom.)
 O čo prosia ľudia Pána Boha v modlitbe?
 Kto väčšinou prosí o milosrdenstvo, o milosť? (ten, čo 
sa cíti vinný)
 Viete povedať nejaký príklad, že niekto prosil o milosr
denstvo? (deti môžu povedať...)
 Čo to znamená, keď ľudia prosia Pána Boha o milosr
denstvo? (prosia, aby Pán Boh mal s nami milosrdenstvo, 
aby nám odpustil; prosia za seba, ale i za iných...). 
 Prečo ľudia v modlitbe prosia o Božie milosrden
stvo? (Vedia, že sa previnili proti jeho láske a dobrote a to 
môže odpustiť Pán Boh, ktorý je milosrdný.)

RIEŠENIE PROBLÉMU
Pozrime si teraz obraz Pána Ježiša. (ukážeme obraz). 
Tento obraz má názov Božie milosrdenstvo. 
 Prečo sa tak volá? 
 Ako je namaľovaný Ježiš?
Ježiš je oblečený do bieleho odevu, jednu ruku má po
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zdvihnutú a žehná, druhá ruka sa dotýka šiat na hrudi. 
Z jedného miesta, presne tam, kde sa pod odevom na
chádza srdce, vychádzajú dva pramene lúčov: jeden čer
vený a  druhý biely. Znamenajú krv a  vodu. Biely alebo 
svetlomodrý prameň znamená vodu, ktorá dušu očisťu
je, červený prameň lúčov znamená krv, ktorá je životom 
duše (D.299). V takej podobe sa Pán Ježiš ukázal svätej 
sestre Faustíne a prosil ju, aby ho takto namaľovala. Ježiš 
jej povedal niečo dôležité.
Prostredníctvom tohto obrazu Ježiš chce udeliť ľu
ďom svoje milosti. Túži nám odpúšťať hriechy, to 
znamená preukazovať milosrdenstvo. Chce tiež, 
aby sme dôverovali jeho milosrdenstvu a s veľkou 
dôverou sa modlili slovami, ktoré sú pod obrazom: 
Ježišu, dôverujem ti.

 Vieme, čo znamená dôverovať?
 Komu máme dôverovať? 
 Keď prichádzame do kostola na sv. omšu, počúvame 
Evanjelium, v ktorom k nám hovorí Pán Ježiš. Vždy tam 
počujeme niečo dôležité a  slová sú adresované nám. 
Preto ich pozorne počúvame. 

Čítanie Svätého písma – Mt 5,12.7
Aj teraz si prečítame krátky úryvok zo Svätého písma. 
Učiteľ sa postaví pred žiakov, vezme Sväté písmo a po
maly prečíta Mt 5,12.7.
Po prečítaní zatvorí Sväté písmo a  zopakuje poslednú 
vetu:
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
 Čo znamená blahoslavení? – žiaci môžu odpovedať.
Učiteľ doplní „blahoslavení“ znamená „šťastní“. Teda 
šťastní sú milosrdní ľudia, lebo vedia odpúšťať, vedia 
pomôcť, vedia robiť dobro druhým práve vtedy, keď to 
iní potrebujú.
 Komu hovoril Ježiš tieto slová? – učeníkom.
Od chvíle krstu my sme tiež učeníkmi Ježiša. Tieto slová 
teda hovorí Pán Ježiš i nám.

Pán Ježiš sľúbil, že odmenou za naše milosrden
stvo bude Božie milosrdenstvo pre nás.

PREDSTAVENIE ČINNOSTI NA PÔSTNE 
OBDOBIE V ROKU MILOSRDENSTVA
Teraz sa „vrátime z našej cesty – púte“ do Svätyne Božie
ho milosrdenstva opäť do triedy.
Keďže sme sa veľa dozvedeli, povzbudili sme sa, že Pán 
Ježiš je milosrdný aj k nám, práve v tomto Pôstnom ob
dobí skúsime i my preukazovať milosrdenstvo iným.
Prvou odmenou za to, že budeme milosrdní a budeme 
preukazovať ochotne svoje milosrdenstvo bude to, že 
budeme šťastní – blahoslavení, že to robíme;  druhou 
odmenou bude to, že iní budú šťastní, pretože im pomô
žeme. To však nie je všetko, ostáva ešte tretia odmena, 
že aj Pán Boh bude k nám milosrdný, odpustí nám, keď 
uvidí ako nám je ľúto, že sme ho urazili.
Preto teraz môžeme zvolať: Ježišu, dôverujem ti. Ježišu, 
dôverujem ti.
Každý z nás by teraz Ježišovi chcel určite povedať: Pane 
Ježišu, ty chceš, aby som bol milosrdný.

Našimi skutkami milosrdenstva budeme „maľovať obraz 
milosrdného Ježiša“. Každý dostane čiernobiely obraz 
a postup bude nasledovný:
• svojimi skutkami milosrdenstva – vymaľujem pozadie 

obrazu
• svojimi modlitbami – vymaľujem postavu Pána Ježiša, 

ktorý nás učí byť milosrdnými 
• svojou účasťou na sv. omšiach – vymaľujem sväto žiaru
• svojim odriekaním – vymaľujem červený prameň lúčov 
• každým sv. prijímaním – vymaľujem svetlomodrý pra

meň lúčov
Keď nebudeme mať silu konať skutky milosrdenstva, mô
žeme poprosiť Ježiša: Ježišu, dôverujem ti, pomôž mi.

Spracovala: Klára Soľanová
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Pracovný list pre žiakov

      

Ježišu, dôverujem ti.
Maľujem obraz Ježiša
• Svojimi skutkami milosrdenstva – vymaľujem pozadie obrazu
• Svojimi modlitbami – vymaľujem postavu Pána Ježiša, ktorý nás učí byť milosrdnými 
• Svojou účasťou na sv. omšiach – vymaľujem svätožiaru  
• Svojim odriekaním – vymaľujem červený prameň lúčov 
• Každým sv. prijímaním – vymaľujem svetlomodrý prameň lúčov
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MILOSRDNÝ JEŽIŠ  
POMÁHA BYŤ MILOSRDNÝM
Prežívanie Pôstu so žiakmi v Roku milosrdenstva

Aktivita spojená s katechézou 
pre žiakov 2.6. ročníka ZŠ 

CIEĽ 
kognitívny:  
• vysvetliť pojem milosrdenstva 
• uvedomiť si príležitosti ku konaniu skutkov 

milosrdenstva
• vytvárať pravdivý obraz Boha ako milosrdného Otca 

a Ježiša ako odblesk Otca
• zdôvodniť potrebu byť milosrdným 
afektívny: 
• prehĺbiť túžbu a vôľu konať skutky milosrdenstva

Pomôcky: pracovný list – cvičenie, obrázok milosrdné
ho Ježiša
Metódy: výklad, rozprávanie, čítanie s porozumením, 
vytvoriť symboly, praktické činnosti  

ÚVOD – MOTIVAČNÝ ROZHOVOR
Učiteľ postupne ukáže žiakom obrázky, na ktorých sú 
rôzne situácie (viď príloha 1.) a kladie nasledujúce otázky: 
 Čo vidíme na obraze?
 Čo potrebujú ľudia na obraze?
 Ako môžeme pomôcť týmto ľuďom?
 Stačí to, že máme iba súcit s ľuďmi, ktorí sú na obrázkoch?
 Stačí to, že máme iba súcit s ľuďmi, o ktorých počuje
me na televíznych obrazovkách? 
 Prečo to nestačí? 
 Čo máme robiť?

V  mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva nás Svätý 
Otec vyzýva, aby sme obnovili svoj život milosrdenstva 
a priblížili sa ku Kristovi. Aby sa uvedený rok aspoň trochu 
odlišoval od ostatných, je dôležité, aby sme sa snažili byť 
milosrdní viac ako inokedy a konať skutky milosrdenstva. 
Najprv si však vysvetlíme, ako rozumieme pojmu „milo
srdenstvo“.

Učiteľ kladie nasledujúce otázky:
• Ktoré slová sa skrývajú v tomto zloženom slove? 
• Čo tieto slová znamenajú?
• Čo je to milosrdenstvo?  
• Čo je pôst?  
(Vypočujeme viac odpovedí, napr.: Milosrdenstvo je dob
ro, ktoré urobíme iným, lebo to potrebujú. Pôst konáme 
vtedy, keď si odoprieme to, čo máme radi.)
• Čo by ste doplnili k ich odpovediam? 
• Ako súvisí pôst a milosrdenstvo? 
(Necháme priestor viacerým žiakom. Výpovede žiakov 
môžeme doplniť: pôstom posilňujeme svoju vôľu a po
tom máme ochotu konať skutky milosrdenstva a naopak, 
milosrdenstvo preukazujeme vtedy, keď je to potrebné 
a to sa ani veľakrát nedá naplánovať, lebo konáme vtedy, 
keď je to potrebné.) 

Pôst nám pomáha chrániť sa zlých skutkov. Skutky milo
srdenstva nám pomáhajú uprednostniť dôležitejšie dobro 
pred menej dôležitým. Nie všetko čo je dobré, môžeme 
súčasne konať. Sú činnosti, ktoré potrebujeme upred
nostniť pred inými. Napísať si úlohy, pomôcť rodičom, ve
čer si spoločne sadnúť a poďakovať Pánu Bohu za deň, 
pozerať niečo hodnotné v televízii, pri únave si ľahnúť, 
čítať si knihu – to sú všetko dobré činnosti, ale máme im 
dať správny priestor a čas, aby sme niečo lepšie nevyne
chali na úkor menej dobrého.
Byť milosrdným znamená, aby sme robili to, čo je práve 
najdôležitejšie, a menej dôležité urobili až neskôr. 
Ak sa tým budeme riadiť, určite sa nám bude dariť pre
ukazovať milosrdenstvo.

PRÁCA S PRACOVNÝM LISTOM – 
ČO V TEJ CHVÍLI MÔŽEM UROBIŤ
Učiteľ má pre žiakov pripravené pracovné listy, ktoré 
môže rozšíriť o ďalšie situácie.
Žiaci pracujú vo dvojiciach a dopisujú odpoveď na otáz
ku. Po ukončení činnosti si porovnajú odpovede na jed
notlivé otázky.
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Pozerám televíziu a pojedám  čipsy. Myslím na milióny detí, ktoré denne umierajú 
hladom, pretože nemajú čo jesť. 

Čo v tej chvíli môžem urobiť?

Za usporené peniaze si idem kúpiť lego. Uvedomujem si, že v našej rodine nemá
me Sväté písmo ani inú dobrú knihu, z ktorej sme čítali na náboženstve.  

Čo v tej chvíli môžem urobiť?

Sedím v  mestskej doprave. Uvedomujem si, že vedľa mňa stoja starší ľudia, 
ktorých však vôbec nepoznám. 

Čo v tej chvíli môžem urobiť?

V škole si pochutnávam na dobrej desiate. Všímam si ostatných, kto si čo doniesol.  Čo v tej chvíli môžem urobiť?

Stojím v rade pri pokladni aby som zaplatil vec, ktorú ani tak nepotrebujem. Predo 
mnou platí známy človek, ktorému chýba 20 centov, aby zaplatil bežný nákup. 

Čo v tej chvíli môžem urobiť?

PRÁCA SO SVÄTÝM PÍSMOM

Prečítame text Svätého písma, ktorý je v Lk 10,30-37.

Ježiš povedal: 
„Istý človek zos
tupoval z  Je
ruzalema do 
Jericha a  pa
d o l  d o  r ú k 
zbojníkov. Tí 
ho ozbíjali, do
ráňali, nechali 
ho polo mŕtve

ho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz, a keď ho 
uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto 
a  uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel k  nemu istý cestujúci 
Samaritán, a  keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil 
k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; 
vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca 
a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich 
hostinskému a  povedal: »Staraj sa oň, a  ak vynaložíš 
viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.« Čo myslíš, 

ktorý z  tých troch bol blížnym tomu, čo padol do 
rúk zbojníkov?“ On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal mi-
losrdenstvo.“ A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty po-
dobne!“

Rozbor textu v pohľadu milosrdenstva
 Čo bolo dôležitejšie pre kňaza a pre levitu? – ponáhľať 
sa za povinnosťami a nepoškvrniť sa krvou
 Čo mohlo byť dôležitejšie pre Samaritána? – ponáhľať 
sa za povinnosťami....
 Aké milosrdenstvo preukázal Samaritán? – ujal sa po
cestného, ošetril zraneného...  
 Aké milosrdenstvo môžeme konať my?
 
Výklad
Ako sme si všimli, ľudia niekedy potrebujú pomoc po 
telesnej stránke (jedlo, lieky), ale niekedy po duchovnej 
stránke (útechu, radu, odpustenie). Práve podľa toho vi
eme naše skutky rozdeliť na dve skupiny. Už starozákon
ný prorok Izaiáš hovorí o tom, aké je dôležité konať tieto 
skutky a on ich aj vymenúva. 
Učiteľ ukáže žiakom plagát, ktorý má pripravený a žiaci 
si môžu text opísať na kartičku, do zošita alebo každý 
dostane text na samostatnom papieri.  

Skutky telesného milosrdenstva
• Hladných kŕmiť
• Smädných napájať
• Nahých odievať
• Pocestných sa ujať
• Väzňov vykupovať
• Chorých navštevovať
• Mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva
• Hriešnikov napomínať
• Nevedomých vyučovať
• Pochybujúcim dobre radiť
• Zarmútených tešiť
• Krivdu trpezlivo znášať
• Ubližujúcim odpúšťať
• Za živých a mŕtvych sa modliť
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PRÁCA ŽIAKOV
Úlohou žiakov je ku každému skutku milosrdenstva vy
myslieť konkrétny symbol a nakresliť ho (napr. chlieb, po
hár s vodou, kabát, dom, väzenské okno, posteľ, hrob, 
tabule Desatora, kniha, otáznik, darček, srdce, podanie 
rúk, zapálená svieca). 
Potom sa vrátia k  úlohe s  pracovným listom Čo v  tej 
chvíli môžem urobiť a pomenujú jednotlivé skutky pomo
cou formulácie skutkov telesného a duchovného milosr
denstva. 

FORMÁCIA A AKTIVITA 
NA NASTÁVAJÚCE OBDOBIE
Katechéta opäť pripomenie dôležitosť konania skutkov 
a  tiež to, že nemožno všetko naplánovať ráno, pretože 
situácie počas dňa nám ukážu, čo treba práve urobiť. 
Ráno je pre nás dôležité vedieť poprosiť Pána Ježiša, aby 
nám vložil do srdca vždy túžbu konať také dobro, ktoré 
je práve najdôležitejšie a aby nám posilňoval našu vôľu – 
chcieť robiť skutky milosrdenstva.  
K uskutočneniu našich úmyslov nám môže pomôcť i ob
rázok (viď príloha č. 2).

Učiteľ rozdá žiakom obrázky. 
Na obrázku je milosrdný Ježiš. Žiakom vysvetlíme výz
nam obrazu, biele a červené lúče (viď predchádzajúci ná
met). Pod obrázok môžu žiaci dopísať: „Milosrdný Ježiš, 
pomôž mi byť milosrdným.“
To nás bude sprevádzať a každá chvíľa sa tak stane prí
ležitosťou, aby sme boli milosrdní. Každé ráno si to zno
va pripomenieme a každý večer sa nad svojim konaním 
zamyslíme.
Po prežitom dni si môžeme večer kľaknúť a poďakovať 
milosrdnému Ježišovi  že nám pomáha byť milosrdnými 
k iným, lebo nám počas dňa ponúkol veľa príležitosti ko
nať skutky telesného a duchovného milosrdenstva a že je 
milosrdný aj k nám.  
Môžeme si prečítať Ježišov odkaz v Matúšovom evanjeliu 
(Mt 25,40): „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste urobili.“  
Naša večerná modlitba nás naplní dôverou, že milosrdný 
Ježiš nám zajtra znova pomôže byť ešte viac milosrdný
mi. Každý večer si to môžeme napísať okolo obrázku: 
JEŽIŠU, DÔVERUJEM TI. 

 Spracovala: 
Klára Soľanová

Príloha č. 1

  

  

Zdroj: internet
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Príloha č. 2

Zdroj: internet
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BOŽIE MILOSRDENSTVO MENÍ SRDCIA
Prežívanie Pôstu so žiakmi v Roku milosrdenstva

Aktivita pre žiakov 2.6. roč. ZŠ 
Prežívame Pôstne obdobie vo Svätom roku milosrden-
stva, kedy si viac uvedomujeme odpúšťajúcu lásku ne-
beského Otca, ktorá sa najviac prejavila v utrpení, smrti 
a  zmŕtvychvstaní Božieho Syna Pána Ježiša. Pôstna 
doba je dobrou príležitosťou nielen na zmenu nášho srd-
ca, ale aj zmenu nášho uvažovania. Prorok Ezechiel ho-
voril o zmluve medzi Bohom a jeho ľuďom, ktorá spočíva 
v prijatí Božej lásky a tým i zmene ľudských sŕdc. (porov. 
Ez 36, 26) Prežívame milostivý čas, kedy nebeský Otec 
chce vstúpiť do nášho života, do nášho srdca, aby nám 
daroval svoju lásku. 

Cieľom pôstnej aktivity je prežiť vo farskom spoločenstve, 
pri sv. omšiach, v rodinách i v škole Svätý rok milosrden
stva ako čas premeny sŕdc, aby sme dokázali viac milo
vať a prinášať ovocie pravdy a spravodlivosti, byť svetlom 
a soľou pre tento svet.

Motívom a symbolom práce so žiakmi je srdce: „Dám vám 
nové srdce a  nového ducha vložím do vás; odstrá nim 
z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. 
Svojho ducha vložím do vášho vnútra a  spôsobím, že 
budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje 
výroky a plniť ich.“ (Ez 36, 26)

SPÔSOB REALIZÁCIE

Na veľkú nástenku nakreslíme obrys srdca, ktoré je roz
delené na 6 častí (viď obrázok). Obrys symbolu môžeme 

„obaliť, olemovať, ozdobiť“. Nad srdce napíšeme nápis 
Božie milosrdenstvo mení srdcia. 

Na začiatku aktivity predstaví kňaz alebo katechéta Rok 
milosrdenstva ako čas našej odpovede na Božiu milo
srdnú lásku, ktorá by mala spočívať v zmene nášho srd
ca. Taktiež priblíži každú pôstnu nedeľu, ktorá sa bude 
najbližšie sláviť a Božie slovo, ktoré budeme v najbližšiu 
nedeľu počuť. Zároveň ukáže symbol, ktorý nám dané 
evanjelium pripomína a ktorý budeme celý týždeň apliko
vať vo svojom živote. 

Pred každou pôstnou nedeľou (napr. na svätej omši za 
účasti detí) dáme deťom kartičku s modlitbou a úlohou na 
konkrétny týždeň. Dieťa po splnení úlohy o týždeň pripev
ní symbol na nástenku do príslušnej časti srdca. Deti by 
mali byť vedené k aplikácii skutkov milosrdenstva vo svo
jom živote. Odporúčame, aby deti boli povzbudzované 
k čítaniu Svätého písma v rodine.

Prvá pôstna nedeľa, prvý pôstny týždeň: Lk 4, 1-13

Pokúšanie Ježiša na púšti. Pán Je
žiš sa na púšti postil a modlil štyrid
sať dní. Bol pokúšaný diablom a v 
pokušení obstál.

Úloha: Zamyslím sa, čo je pre mňa 
najväčšie pokušenie. Budem sa 
snažiť s  Božou pomocou odolávať 

pokušeniu každý deň. Z  lásky k Bohu vykonám skutok 
milosrdenstva.

Modlitba: Pane Ježišu, ty si prekonal veľké pokušenie 
na púšti. Daj mi silu, aby som aj ja každý deň dokázal 
prekonávať pokušenia.

Druhá pôstna nedeľa, druhý pôstny týždeň: Lk 9, 28b-36

Premenenie Pána na vrchu Tábor. 
Ježiš vzal Petra, Jakuba a  Jána na 
vrch, aby sa osamote modlili. Pán 
Ježiš sa pred nimi premenil.
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Úloha: Každý večer si prečítam malý úryvok z evanjelia, 
najlepšie spoločne s  celou rodinou. Nezabudnem na 
modlitbu. Z lásky k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.

Modlitba: Pane Ježišu, nauč ma počúvať a chápať tvojim 
slovám vo Svätom písme. Nauč ma žiť tak, aby tvoje slo
vo menilo moje srdce. 

Tretia pôstna nedeľa, tretí pôstny týždeň: Jn 4, 5-42

Pán Ježiš sa stretol pri studni so Sama
ritánkou. Povedal jej, že kto prichádza 
k nemu, dá mu „živú vodu“. Ona uveri
la, že ten, kto s ňou hovorí, je Mesiáš.

Úloha: Zistím, kedy som bol pokrste
ný/á. Tento deň špeciálne oslávim. Uvedomím si, že voda 
ako zdroj života predstavuje aj Božiu milosť ako zdroj po
svätenia a posily. Urobím skutok lásky. 

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem za môj krst, v ktorom si 
mi odpustil hriechy a prijal do Cirkvi. Priateľstvo s tebou 
je ako živá voda pre moju dušu a život.

Štvrtá pôstna nedeľa, štvrtý pôstny týždeň: Lk 15, 1-3. 11-32

Pán Ježiš povedal podobenstvo 
o milosrdnom Otcovi, ktorý nám od
púšťa naše hriechy a prijíma nás s ot
vorenou náručou takých, akí sme.    

Úloha: Dôkladne sa pripravím 
na svätú spoveď. Poďakujem sa 

Nebeskému  Otcovi za jeho veľké milosrdenstvo. Z lásky 
k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem za dar svätej spovede, 
pri ktorej mi odpúšťaš a prijímaš za svojho syna/dcéru. 

Ďakujem za nové srdce a nový život s tebou.             

Piata pôstna nedeľa, piaty pôstny týždeň: Jn 8, 1-11

Pán Ježiš sa zastal verejnej hriešnice. 
„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí 
do nej kameň.“ A povedal jej: „Ani ja ťa 
neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 

Úloha: Budem sa usilovať odpustiť spo
lužiakom, kamarátom, príbuzným, ktorí 

sa akýmkoľvek spôsobom voči mne prehrešili. Z  lásky 
k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.

Modlitba: Ďakujem ti, Pane Ježišu, za príklad, ako sa 
mám správať k  človeku, ktorý zraňuje, uráža, ponižuje. 
Verím, že v odpustení vždy nájdem teba a nové srdce. 

Šiesta pôstna nedeľa, šiesty pôstny týždeň: Lk 22, 14 – 23, 56

Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema 
ako kráľ. Čakalo ho však utrpenie. Ta
kého kráľa si ľudia nepredstavovali. 

Úloha: Pán Ježiš kraľoval službou. 
Budem sa snažiť byť nápomocný 
svojim rodičom, spolužiakom, pria
teľom. Z  lásky k  Bohu vykonám 
skutok milosrdenstva.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si z  lásky 
k  nám podstúpil utrpenie a  smrť, aby si nás zachránil. 
Buď vždy mojím kráľom a nedovoľ, aby moje srdce patri
lo niekomu inému.

Spracoval: Marián Majzel
Prílohy budú uvedené i samostatne  

na www.dkuspis.sk

Symboly k jednotlivým nedeliam 

Lukáš 4,1-13 Lukáš 9, 28b-36 Ján 4, 5-42 Lukáš 15,1-3. 11-32 Ján 8,1-11 Lukáš 4, 1-13
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Modlitby k jednotlivým nedeliam

1. pôstna nedeľa Lk 4,113

Úloha: Zamyslím sa, čo je pre mňa 
najväčšie pokušenie. 
Budem  sa snažiť s  Božou pomocou 
odolávať pokušeniu každý deň. Z lásky 
k Bohu vykonám skutok milosrdenstva.

Modlitba: Pane Ježišu, ty si prekonal 
veľké pokušenie na púšti. Daj mi silu, 
aby som aj ja každý deň dokázal pre
konávať pokušenia.

2. pôstna nedeľa Lk 9, 28b36

Úloha: Každý večer si prečítam malý 
úryvok z evanjelia, najlepšie spoloč
ne s celou rodinou. Nezabudnem na 
modlitbu. Z  lásky k  Bohu vykonám 
skutok milosrdenstva.

Modlitba: Pane Ježišu, nauč ma 
počúvať a chápať tvojim slovám vo 
Svätom písme. Nauč ma žiť tak, aby 
tvoje slovo menilo moje srdce.

3. pôstna nedeľa Jn 4,542

Úloha: Zistím, kedy som bol pokrs
tený/á. Tento deň špeciálne oslávim. 
Uvedomím si, že voda ako zdroj života 
predstavuje aj Božiu milosť ako zdroj po
svätenia a posily. Urobím skutok lásky. 

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem za 
môj krst, v ktorom si mi odpustil hriechy 
a prijal do Cirkvi. Priateľstvo s tebou je 
ako živá voda pre moju dušu a život.

4. pôstna nedeľa Lk 15,13. 1132

Úloha: Dôkladne sa pripravím na 
svätú spoveď. Poďakujem sa Nebes
kému  Otcovi za jeho veľké milosrden
stvo. Z lásky k Bohu vykonám skutok 
milosrdenstva.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem 
za dar svätej spovede, pri ktorej mi 
odpúšťaš a  prijímaš za svojho syna/
dcéru. Ďakujem za nové srdce a nový 
život s tebou.

5. pôstna nedeľa Jn 8,111

Úloha: Budem sa usilovať odpustiť 
spolužiakom, kamarátom, príbuz
ným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom 
voči mne prehrešili. Z  lásky k Bohu 
vykonám skutok milosrdenstva.

Modlitba: Ďakujem ti, Pane Ježi
šu, za príklad, ako sa mám správať 
k človeku, ktorý zraňuje, uráža, po
nižuje. Verím, že v  odpustení vždy 
nájdem teba a nové srdce.

6. pôstna nedeľa Lk 4,113

Úloha: Pán Ježiš kraľoval službou. 
Budem sa snažiť byť nápomocný 
svojim rodičom, spolužiakom, pria
teľom. Z lásky k Bohu vykonám sku
tok milosrdenstva.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujem ti za 
to, že si z lásky k nám podstúpil utrpe
nie a smrť, aby si nás zachránil. Buď 
vždy mojím kráľom a  nedovoľ, aby 
moje srdce patrilo niekomu inému.

ako aktivizovať
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MOJE SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA
Pracovný list pre žiakov 1. stupňa

Hladných kŕmiť, smädných napájať
Je medzi nami niekto, kto ráno nemal čo jesť? Na zemi 
je však v  súčasnosti asi 795 miliónov ľudí, ktorí ne
majú dostatok jedla a ktorí hladujú. My si tento pocit 
trvalého nedostatku jedla nevieme ani predstaviť. Naj
viac hladujúcich žije v Afrike a južnej Ázii. Viac ako 2,5 
milióna detí do 5 rokov ročne umiera v dôsledku pod
výživy. Na Slovensku podľa štatistík každé piate dieťa 
trpí nadváhou.

Aktivita: Zo skutkov telesného milosrdenstva si dnes 
uvedomíme zvlášť dva a to: hladných kŕmiť a smädných 
napájať. Ako môžeme konať takéto skutky, pokiaľ okolo 
seba nemáme ľudí hladných a smädných? Jednou mož
nosťou je prispieť na zbierky pre chudobných, ale druhou 
možnosťou je aj to, že si jedlo budeme vážiť a nebude
me.......................... (Spoj vždy dve časti jedla k  sebe. 
Dvojice písmen dopíš podľa čísel do tajničky. Chýbajúce 
dvojice písmen doplň podľa významu vety.) 

TAJNIČKA .............................................................................................................
..............................................................................................................................

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroje: http://brno.biskupstvi.cz/kc/Milosrdenstvi.html
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SKUTKY MILOSRDENSTVA VO SVÄTOM PÍSME
Vo Svätom písme nájdeme veľa odkazov na Božie milosrdenstvo. Prehľad udalostí a citácií môžeme  využiť 
pri práci so staršími žiakmi ZŠ a stredoškolákmi. Môžu pracovať v skupinách a postupne sa zoznamovať 
s obsahom jednotlivých skutkov milosrdenstva  na pozadí biblických udalostí; môžu vybrať jednu biblickú 
udalosť, s ktorou pracujú; môžu udalosť aktualizovať na dnešnú dobu; aplikovať do svojho života. Inou 
možnosťou je využiť texty Svätého písma a otázky v konkrétnych témach jednotlivých ročníkov ZŠ a SŠ 
a nájsť súvis vzhľadom na Rok milosrdenstva. Otázky možno využiť i pri  duchovných obnovách a spytovaní 
svedomia dospelých. Konkrétne podnety možno využiť pri formulácii predsavzatia. 

ako aktivizovať

Božie milosrdenstvo je bez hraníc
Sväté písmo 
• Ž 25,6–22   Bože, pamätaj na mňa vo svojom 

 milosrdenstve, veď si, Pane, dobrotivý. 
• Ž 36,1–13    Bože, aké vzácne je tvoje milosr den  

 stvo!
• Mt  9,9–13   Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.
• Mt 25,31–46  Čokoľvek ste urobili jednému z týchto  

 mojich najmenších bratov, ...
• Rim 12,1–21   Pre Božie milosrdenstvo vás prosím,  

 aby ste svoje telá prinášali ako ... 
Otázky 
• Božie milosrdenstvo je bez hraníc. Ako rozumiem hriechu 

opovážlivého spoliehania sa na Božie milosrdenstvo? 
• Aké môžu byť prejavy Božieho milosrdenstva v našom 

živote? 
• Dokážem vnímať prejavy Božieho milosrdenstva vo 

svojom živote? 
• Ako možno spojiť spravodlivosť a  milosrdenstvo 

v našom ľudskom konaní? 
Konkrétne podnety
• Pri večernej modlitbe poďakujem za okamihy, v ktorých 

som vnímal Božiu lásku. Spytujem svedomie, či som žil 
skutky milosrdenstva. 

• Naučím sa vymenovať skutky telesného a duchovného 
milosrdenstva. 

1. Hladných kŕmiť a smädných napájať 
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ............... keď lámeš 
chudobným svoj chlieb?“ (Iz 58, 6–7)

Sväté písmo 
• 1 Kr 17,10–16  Eliáš u vdovy zo Sarepty.
• Rút 2,1–23   Rút zbiera klásky na poli Bóza.
• Sir 29,1–13   Pre zákon ujmi sa chudobného, ukla  

 daj si poklad v príkazoch...

• Mk 6,34–44   Vy im dajte jesť. 
• 1 Kor 11,17–22 Nezahanbujte tých, čo nič nemajú.
• Mt 10,42  Kto by dal piť jednému...., nepríde  

 o svo ju odmenu. 
Otázky 
• Uvedomuješ si svoju zodpovednosť za nedostatok jedla 

a pitia vo svete?
• Vieš žiť skromne, v jednoduchosti stravy?
• Ako môžeš nasýtiť hladných a smädných dnes, vo svo

jom okolí a vo svete? 
• Nespoliehaš sa na to, že smädného a hladného sa ujme 

niekto iný? (Charita a pod.)
• Pamätáš na ľudskú dôstojnosť tých, ktorých obdaro

vávaš?  
Konkrétne podnety
• Popremýšľam o možnostiach svojej konkrétnej pomoci. 
• Zamyslím sa nad (ne)skromnosťou svojho života.
• Všimnem si viac potreby druhých. 

2. Prijať pocestných 
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ............... keď potul-
ných bedárov zavedieš do domu?“ (Iz 58, 6–7)

Sväté písmo 
• Gn 18,1–16   Traja muži u Abraháma. 
• Ex 2,16–20   Mojžiš je hosťom u Raguela. 
• 1 Pt 4,8–11  Buďte pohostinní, bez šomrania. 
• 2 Kor 5,1–9   Od Boha máme príbytok nie rukou  

 zhotovený, ale večný dom v nebi. 
• 3 Jn 5–8    Sme povinní podporovať pocestných... 
• Sk 16,14–15   Pohostinnosť Lýdie. 
Otázky 
• Zakúsil si radosť s prijatím, kedy, pri akej príležitosti? 
• Kto je pre teba „pocestný“?
• Skús popísať rôzne formy prijatia. 
• Aký je tvoj postoj k prijatiu migrantov? 
• Čo znamená, že sme všetci na ceste? 
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Konkrétne podnety
• Snažím sa zvládnuť neočakávane situácie, požiadavky, 

stretnutia a uvedomiť si, že sú príležitosťou k chápaniu 
neočakávaného príchodu Krista. 

3. Nahých (chudobných) odievať 
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ............... ak vidíš na-
hého, zaodeješ ho?“ (Iz 58, 6–7)

Sväté písmo 
• Ex 22,25–26  Plášť je jediný majetok chudobného,  

 vrátiš mu ho do západu slnka. 
• Sk. 9,36–43   Tabita konala mnoho dobrých skutkov.
• Jak 2,13–26 Viera bez skutkov je mŕtva. Milosrden  

 stvo sa vyvyšuje nad súdom. 
• Jak 5,1–6 Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo  

 rozožrali mole.
• Mt 6,28–34   Čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite  

 sa na poľné ľalie...
• Zach 3,4  Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa  

 do skvostného rúcha (milosti).
Otázky 
• Ako chápeš výrok: Je to pravda odveká, šaty robia člo

veka? 
• Prečo je potrebné neposudzovať iba podľa vonkajšiu? 
• Čo znamená mať v  úcte ľudské telo a  chrániť ľudskú 

dôstojnosť? 
• Akú veľkú rolu má pre teba móda? 
• Staráš sa o  svoj vonkajšok? Vieš rozlišovať vhodné 

oblečenie pre rôzne príležitosti? 
• Uvedomuješ si symboliku šiat vo vzťahu k milosti posvä

cujúcej? 
Konkrétne podnety
• Skontrolujem svoj šatník, vyradím nepoužívané veci 

a odovzdám ich do charity a pod. 

4. Navštevovať chorých a väzňov
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ............... ak rozlámete 
každé jarmo?“ (Iz 58, 6–7)

Sväté písmo 
• Sir 7,32–6   Nenechávaj ľudí opustených. 
• Mt 10,7–8   Chorých uzdravujte. 
• Lk 10,25–37  Milosrdný Samaritán.
• Jak 5,13–15  Ak je niekto chorý, nech si zavolá star  

 ších Cirkvi. 
• Sk 9,10–20   Ananiáš uzdravuje Pavla. 
• 2 Tim 4,9–18  Pavol vo väzení.

Otázky 
• Kto je podľa teba chorý? 
• Ako je potrebné prežiť návštevu pri nemocnom? Čo je 

dôležité? 
• Poznáš pozitívne príklady vplyvu chorých? 
• Máš čas na chorých?
• Akú skúsenosť máš z návštev chorých? 
• Dbáš o sprostredkovanie sviatosti pomazania chorých 

vo svojej rodine a okolí? 
• Aké sú iné formy väzenia? 
• Bol si už niekedy navštíviť niekoho vo väzení? Ako si to 

prežíval? 
Konkrétne podnety
• Zastavím sa a  popremýšľam, kto je v  mojom okolí, 

rodine chorý alebo niečím spútaný a  čo môžem pre 
neho urobiť. 

• Nájdem si čas na návštevu tých, ktorí to potrebujú. 

5. Väzňov vykupovať
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ............... ak rozviažete 
zväzky zločinné, roztvoríte zvierajúce putá, prepustíte zlo-
mených na slobodu a rozlámete každé jarmo?“ (Iz 58, 6–7)

Sväté písmo 
• Gen 14,8–24  Abrahám oslobodí Lóta, Melchizedech.
• Mk 9,17–29   Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba  

 modlitbou. 
• Sk 16,26–39  Pavol vo väzení vo Filipách.
• Rim 8, 14–15  Neprijali ste ducha otroctva.
• Flm 1,1–25   Onezimus – prijmi ho ako brata. 
• Hebr 11,23–31   Vierou sa oslobodiť. 
Otázky 
• Čím môže byť ohrozená tvoja sloboda? 
• Ktoré názory sú dnes zvlášť zavádzajúce? 
• Ako môžeš dnes oslobodzovať zajatých? 
• Je ľahké priznať si vlastné „zajatie“ alebo zaujatosť? 
• Ako možno rozpoznať hranicu medzi ľahostajnosťou 

a angažovanosťou pre druhého? 
Konkrétne podnety
• Odopriem si to, na čom som najviac závislý. 
• Pokúsim sa v  konkrétnom skutku oslobodiť blížneho, 

napr. od námahy, starosti, núdze, závislosti a pod. 

6. Pochovávať mŕtvych
„Na druhý deň vyšli Júdovi ľudia, aby odniesli telá pad-
lých, lebo už bolo nanajvýš treba, a uložili ich vedľa ich 
príbuzných do otcovských hrobov.“ (2 Mach 12,39)
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Sväté písmo 
• 2 Sam 2,4–6  Muži z Jábesu pochovali Šaula. 
• Tob 2,1–8  Tobiáš pochovával mŕtvych. 
• Tob 12,6–12   Milosrdenstvo vyslobodzuje zo smrti   

 a očisťuje od každého hriechu. 
• Gn 50,1–14   Jakubov pohreb. 
• Mt 8,18–23  Nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú   

 mŕtvych.  (alebo Lk 9, 60).
• Mk 15,37–47  Ježiš skonal, Jozef z Arimatie ho   

 pochoval. 
• 1 Kor 15,35–54  Porušiteľné si musí obliecť    

 neporušiteľnosť. 
Otázky 
• Chápeš smrť ako nevyhnutný okamih svojho života alebo 

sa snažíš vytlačiť túto myšlienku zo svojho vedomia? 
• Prečo chodíme na pohreb?
• Ako vnímaš zmysel kresťanského pohrebu? 
• Je pohreb skutkom milosrdenstva iba pre zomrelého 

alebo i pre pozostalých? 
• Je účasť na pohrebe príležitosťou k odpusteniu a zmie

reniu? 
• Vnímame, že sme povolaní ku vzkrieseniu tela? 
• O čom svedčí premena „kultúry“ pohrebov dnes? 
Konkrétne podnety
• Popremýšľam, ako by som napísal svoj testament i akú 

mám predstavu o poslednej rozlúčke.
• Navštívim hroby blízkych zosnulých. 
• Popremýšľam, či by som mohol upraviť nejaký zaned

baný hrob.  

7. Napomínať hriešnikov – 
nevedomých vyučovať – 
pochybujúcim dobre radiť 
„Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. 
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť 
a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 32–33).

Sväté písmo 
• 2 Tim 4,1–5  Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod,   

 usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so   
 všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. 

• Jud 1–25  Napomenutie apoštola – majte   
 zľutovanie s pochybujúcimi. 

• Mt 5,17–19 Kto by zrušil čo i len jedno prikázanie   
 a bude tak učiť....

• 1 Tim 6,10–21 Svedči svojim životom, napomínaj   
 bohatých. 

• Tit 3,2–11  Snažte sa vynikať v dobrých skutkoch,  

 bludárov napomínať...
• Mt 18,11–17  Ak hreší tvoj brat, napomeň ho. 
• Mk 6,17–20  Ján Krstiteľ napomínal Herodesa. 
• Mk 6,34   Ježišovi bolo ľúto zástupu – začal ich   

 učiť. 
• Mt 28,19–20 Iďte a učte. 
• Lk 3,10–15  Zástupy sa pýtali Jána, čo majú robiť. 
• 2 Sol 3,1–16   Neochabujte v konaní dobra, nepriateľa  

 napomínajte ako brata. 
• 2 Jn 1,1–11   Žiť v pravde, milosrdenstve a pokoji.  
Otázky 
• Ako znášaš napomínania a kritiku? 
• Premýšľaš, ako by si mal napomenúť? Čo by malo tomu 

predchádzať? 
• Čo patrí k schopnosti priznať chybu? 
• Ako možno prekonávať strach a  obavy pred 

preukazovaním týchto skutkov milosrdenstva? 
• Ako sa staráš o svoje vzdelávanie v katolíckej viere? 
• Aké príležitosti môžeš využiť k  preukazovaniu týchto 

skutkov milosrdenstva? Si v roli rodiča, učiteľa a pod. 
Konkrétne podnety
• Snažím sa niečo zmeniť na svojom spôsobe kritiky voči 

najbližším.
• Každý deň si prečítam článok z Kompendia KKC, príp. 

z Youcatu  katechizmu pre mladých.

8. Tešiť zarmútených
„Pán ma pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obvia-
zať zlomených srdcom... na potešenie všetkých zarmúte-
ných.“ (Iz 61,1–2)

• Nár 3 Jeremiáš opisuje svoj údel ako príklad  
 nádeje. 

• Jn 11,17–26   Tvoj brat vstane. Ja som vzkriesenie   
 a život. 

• Sk 16,25–34   Strážca väzenia v beznádejnej situácii  
 prijal vieru.     

• 2 Kor 1,2–6  On nás potešuje v každom našom   
 súžení, aby sme mohli potešovať iných. 

• 2 Kor 7,6–7     Boh skrze nás potešuje druhých. 
• 1 Sol 5,14   Tešte malomyseľných.
• Rim 15,12–16  Radujte sa s radujúcimi, plačte   

 s plačúcimi. 
• 2 Tim 1,16–18   Príchod Onezifora potešil Pavla. 
Otázky 
• Zažil si už niekedy tragickú udalosť, potešil ťa niekto? 
• Koho zavoláš, keď sa ti niečo stane?  
• Máš spôsob na to, ako spracuješ vlastný smútok? 
• Ako rozumieš pojmu duchovná útecha?
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• Akým spôsobom môžeme potešiť druhých? 
• Čo spôsobuje ľahostajnosť, nezáujem o blížneho? 
• Ako možno rozlíšiť smútok a  stav vyžadujúci pomoc 

lekára? 
Konkrétne podnety
• Premeditujem 4., 6. a 8. zastavenie krížovej cesty.  
• Budem si spytovať svedomie v  oblasti vnímavého 

spôsobu správania k najbližším. 

9. Krivdy trpezlivo znášať – 
ubližujúcim odpúšťať
„Nebude kričať ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj 
hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí.“ 
(Iz 42, 2–3).

Sväté písmo 
• Jn 18,19–23   Ježiš sluhovi: Prečo ma biješ? 
• Mt 5,38–48   Nastaviť druhé líce...
• Mt 18,21–35   Koľkokrát mám odpustiť svojmu bratovi? 
• Mt 20,1–16   Priateľu, nekrivdím ti. Nezjednal si sa   

 so mnou na denár? 
• 1 Kor 6,7–8    Prečo radšej nestrpíte krivdu   

 a neznesiete škodu? 
• 1 Kor 13    Veľpieseň lásky. 
Otázky 
• Ako sa zachováš vo chvíli krivdy? Ako rozprávaš 

o pocitoch ukrivdenia? 
• Čo možno chápať ako krivdu?
• Prečo by sme mali znášať krivdy?
• Ako sa máme pozerať na krivdy spôsobené v  rámci 

Cirkvi? 
• Čo znamená odpustiť? 
• Poznáš nejaký konkrétny príklad odpustenia, nesenia krivdy? 
• Kde je hranica medzi znášaním krivdy a spravodlivou 

obhajobou seba? 

Konkrétne podnety
• Prečítam si Desať rád pápeža Františka pre dobrý život 

(http://www.vira.cz/Texty/Clanky/10-rad-papeze-
Frantiska-pro-dobry-zivot.html)

• Dám si pozor a budem opatrný pri posudzovaní druhých. 

10. Za živých a mŕtvych sa modliť 
„Ak niekto vidí, že jeho brat pácha hriech, ktorý nevedie 
k smrti, nech prosí a Boh mu dá život.“ (1 Jn 5,16)

Sväté písmo 
• Gn 18,16–33  Abrahám prosí za Sodomu a Gomoru.
• 2 Mach 12,38–45 Je dobré modliť sa za mŕtvych. 
• Jn 17   Ježiš sa modlí za svojich učeníkov. 
• 2 Sol 3,1–3   Modlite sa za nás, aby sa šírilo Pá   

  novo slovo.  
• Jak 5,14–16     Veľa zmôže modlitba spravodlivého. 
• 1 Jan 5,15–17   Modlitba za hriešnika. 
Otázky 
• Prečo sa máme modliť za živých a mŕtvych? 
• Čo rozumieš pod pojmom modlitba príhovoru? Poznáš 

aj iné formy modlitby? Aké?  
• Má cenu modliť sa za hriešnika?  
• Máš problém s vyslyšaním modlitieb?
• Máš skúsenosť s modlitbou za iných?
• Túžiš po tom, aby sa niekto za teba modlil? 
• Ako často sa modlíš za zomrelých? 
Konkrétne podnety
• Premyslím si, kto moju modlitbu najviac potrebuje.
• Pomodlím sa častejšie modlitbu za zomrelých.

Spracované a upravené podľa: 
Život z víry, Skutky milosrdenství,  

vyd. Biskupstvo Ostravskoopavské, 2015
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NÁMETY NA PREHĹBENIE POSOLSTVA 
ROKU MILOSRDENSTVA
Ponúkame jednoduché námety, ako možno v žia
koch prebudiť túžbu hlbšie prežívať Svätý rok mi
losrdenstva. 

Modlitba  
• Počas modlitby na hodine položiť na viditeľné miesto 

obraz Božieho milosrdenstva.
• Na modlitbu využiť i žalmy, ktorých obsahom je Božie 

milosrdenstvo.
• Vytlačiť pre žiakov modlitbu k  Roku milosrdenstva 

a modliť sa ju.
 
Katechézy k príprave na SDM

Využiť List Svätého Otca k  31. svetovému dňu mlá
deže 2016, katechézy na Milosrdný rok a  iné vhodné 
katechézy.

Hymna k SDM v Roku milosrdenstva
Vypočuť si pieseň a urobiť so žiakmi rozbor textu hymny 
Poklad a hymny Blahoslavení milosrdní, prípadne iných 
vhodných piesní (žalmov), v ktorých sa hovorí o Božom 
milosrdenstve. 
Hymna „Poklad“ – hudba a  text: Sima Martausová 
http://www.narodnestretnutiemladeze.sk/p15/hymna

Najpevnejším mostom –  to sú srdcia čisté,
bijú z lásky k hosťom,  sú pokladom v liste.
Najsilnejšou mašľou –  to je srdce verné,
svoj poklad už našlo,  hľa,  blahoslavené...
R: Voláš nás po mene, za Tebou pôjdeme,
    do Tvojich rúk srdcia nesieme.

Tiež chcem spoznať Krista,  nech velí našim nohám,
keď je duša čistá, uzrie svojho Boha.
Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tiene,
srdce poklad stretlo, hľa, blahoslavené...
R: Voláš nás po mene, za Tebou pôjdeme,
    do Tvojich rúk srdcia nesieme.

Hymna SDM 2016 „Blahoslavení milosrdní“
http://www.svetovednimladeze.sk/o-sdm/hymna 

Svoj pohľad dvíhame k výšinám,   
príde na pomoc nám;  
príde nám Záchranca z Božích brán, 
milosrdný Pán.           

Zblúdených nájde a v náručí 
túli a tíši strach. 
Z kríža nás prúdmi riek vylieči, 
vdýchne nádej nám. 
R: Milosrdní sú blahoslavení, 
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu. 

Ak by nám Pán neodpustil hriech, 
nik z nás neobstojí.   
Blížneho prijmi a kráčaj s ním,   
v láske buď podobný! 
R: Milosrdní sú blahoslavení, 
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu. 
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Pán naše úpisy splatil sám,  
živý Syn z hrobu vstal.  
Duch volá: „Ježiš je slávny Pán!“  
Pred svetom ho chváľ! 
R: Milosrdní sú blahoslavení, 
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu. 

Pred Pána prines trápenia 
a pri ňom slobodne dýchaj! 
Žiť v úžase ti Vzkriesený dá,   
živý Boh, tvoj Pán.   
R: Milosrdní sú blahoslavení, 
lebo len tí milosrdenstvo dosiahnu.

Využívanie symbolov
Pripraviť so žiakmi veľkonočnú sviecu – paškál pomocou 
farebného vosku alebo aspoň nálepky. Využiť pritom logo 
Milostivého roku. Prepojiť so spomienkou na vlastný krst.
Pri práci so žiakmi využívať listy papiera, na ktorých môže 
byť vytlačené logo Roku milosrdenstva. Logo možno vyu
žiť aj ako nálepku na zošite v roku 2016. Nálepky môžete 
objednať na DKÚ Spišskej diecézy.

Skutky milosrdenstva 
Práca s  obrázkami – v  jednotlivých týždňoch žrebovať 
konkrétne skutky milosrdenstva, o  konanie ktorých sa 
žiaci budú snažiť. 

Využívanie obrazu a symbolov
Vytvárať postupne obraz milosrdenstva medzi nami 
formou plagátu. V strede môže byť obraz Božieho milo
srdenstva a okolo môžu žiaci dolepovať symboly milosr
denstva, ktoré vykonali, alebo prijali od iných – uvedomili 
si skutok milosrdenstva, ktorý niekto prejavil im. Farebne 
ich môžu rozlíšiť. Žiakov tak učíme konať skutky milosr
denstva, ale aj byť vďační za to, čo iní konajú voči nám 
a čo nemožno považovať za samozrejmosť.  

Výroba záložky

Vyrobiť vlastnú záložku, napísať na ňu skutky telesného 
a  duchovného milosrdenstva, citát zo Svätého písma, 
prípadne možno využiť iný vlastný námet žiakov.

Krížová cesta so sv. Faustínou  Božie milosrdenstvo

   

Každá trojica žiakov si vyberie jeden obrázok krížovej ces
ty a k tomu si nájde príslušný text, ktorý má tri časti – text 
Svätého písma, dialóg Ježiš a s. Faustína. Po prečítaní sa 
snažia nájsť posolstvo textu pre nás, ktoré po ukončení 
činnosti zreferujú. Z uvedenej činnosti vyplýva, že nejde 
o všetky zastavenia krížovej cesty na jednej vyučovacej 
hodine. Učiteľ vyberie iba tie, ktoré súvisia s preberanou 
témou. Žiaci môžu na záver hodiny príslušné zastavenia 
krížovej cesty vložiť do modlitby. Krížovú cestu nájdete na
http://www.kapky.eu/sk/texty/krizove-cesty/krizova-
cesta-so-sv-sestrou-faustinou-bozie-milosrdenstvo/

Spracovala: 
Klára Soľanová 
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MILOSRDNÍ AKO OTEC
Metodický materiál k aktuálnej téme

Ciele:
• Žiaci majú počuť (pripomenúť si), že kresťan má byť 

milosrdný, pretože sám prijíma milosrdenstvo od Boha.
• Pomocou konkrétnych situácií dnešného sveta sa žiaci 

učia rozpoznávať situácie, v  ktorých je milosrdenstvo 
potrebné a  aktualizujú tému milosrdenstva do svojho 
života.

• Žiaci sa majú zoznámiť s  aktuálnym dianím v  Cirkvi, 
ktoré sa k  téme Svätého roka milosrdenstva vzťahuje 
a ktorý vyhlásil pápež František.

• Žiaci majú prijať výzvy Svätého otca Františka 
ako možnosť pre konkrétne skutky milosrdenstva 
v každodennom živote.  

Veková kategória: žiaci 2. stupňa ZŠ, prípadne žiaci SŠ
Časový rozsah: jedna vyučovacia hodina (45 minút); ak 
je v skupine viac ako 10 žiakov, treba rátať až 60 minút.

Pomôcky:
Súbor fotografií (príloha), fólia s obrazom Ježišovej tvá
re, reprodukcia obrazu S. Ködera „Dali ste mi jesť“, 
obraz loga Svätého roku milosrdenstva, biblické texty 
(Mt 25,3540; Mt 15,3237; Lk 7,1115; Mk 5,1819)

METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná aktivita

Cieľ: Prostredníctvom konkrétnych životných situácií si 
žiaci uvedomia význam pojmu „milosrdenstvo“ a vlastný
mi slovami ho popíšu.
Pomôcky: súbor fotografií, papierová karta s  nápisom 
„milosrdenstvo“  

Vyučujúci rozloží pred žiakov súbor fotografií, na ktorých 
sú zachytené situácie, kde si ľudia medzi sebou preuka
zujú súcit alebo si pomáhajú.

• Ďalšou možnosťou je, že fotografie môžu ležať na 
stole pri príchode žiakov. Vyučujúci ich rozloží tak, aby 
uprostred plochy zostalo prázdne miesto pre ukladanie 
ďalších obrazov.

Každý žiak si očami vyberie fotografiu, ktorá ho neja
ko zaujala alebo naopak jej veľmi nerozumie a chcel by 
s ňou ďalej pracovať.

Vyučujúci položí otázku, prečo si vybrali práve túto fo
tografiu. Nechá žiakov odpovedať a  potom pokračuje 
ďalšou otázkou: „Čo môžu mať tieto fotografie spo
ločné?“ Žiaci odpovedajú.
V závere vyučujúci konštatuje (pokiaľ to nezaznelo v od
povediach žiakov): „Okrem toho, čo ste vymenovali, nám 
dnes budú tieto fotografie ukazovať na tému nášho stret
nutia a tým je milosrdenstvo.“  
(Položí k  fotografiám kartu s  nápisom „MILOSRDEN
STVO“).

Potom položí žiakom ďalšiu otázku:
„Čo podľa vás znamená slovo milosrdenstvo?“
Nasledujúcu aktivitu (vyberie jednu z  ponúkaných) zvolí 
vyučujúci podľa veku žiakov.
• U  mladších žiakov (do 1314 rokov veku) môže 

navrhnúť, aby sa každý pokúsil na chvíľu stať učiteľom 
a  vysvetlil ostatným, čo je to milosrdenstvo. Žiaci sa 
môžu striedať na „učiteľskej stoličke“. Pokiaľ si žiaci 
nebudú vedieť rady, môže vyučujúci pomôcť rozložením 
slova milosrdenstvo na „milé“ „srdce“.

• Skupina vedie debatu „za okrúhlym stolom“ a  každý 
účastník bude mať určitý čas (½ minúty), počas ktorej 
bude hovoriť na tému milosrdenstva.

• Starší žiaci môžu svoju „definíciu milosrdenstva“ napísať 
na kartičku a bez prečítania ostatným si túto kartičku 
odložiť. Skupina sa k tomu vráti v reflexii na konci hodiny. 

2. Práca s obrazom S. Ködera „Dali ste mi jesť“
Cieľ: Žiaci si majú uvedomiť, že milosrdenstvo je základ
ným prejavom Božej lásky k človeku a že Boh nás pozýva 
konať milosrdne, tak ako on.     
Metóda: práca s obrazom
Pomôcky: biblické texty (Mt 25,3540; Mt 15,3237;  
Lk 7,1115; Mk 5,1819), farebná kópia obrazu S. Ködera

Pred chvíľou sme si vysvetlili, aký je význam slova milo
srdenstvo. Teraz si odpovieme na otázky: „Je milosrdné 
konanie ťažké alebo ľahké? Prečo? Mali by sme konať 
milosrdne?“
Kresťanský pohľad na milosrdenstvo ukazuje nasledujú
ci obraz, ktorý namaľoval nemecký maliar Sieger Köder. 
Ako námet si zobral 25. kapitolu Matúšovho evanjelia:

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: »Poďte, 
požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre 
vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný 
a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol 
som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli 
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ste ma; bol som chorý a  navštívili ste ma; bol som vo 
väzení a prišli ste ku mne.« Vtedy mu spravodliví povedia: 
»Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, 
alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako 
pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme 
ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli 
sme k tebe?« Kráľ im odpovie: »Veru, hovorím vám: Čo-
koľvek ste urobili jednému z  týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili.«

Vyučujúci položí obraz do prázdneho priestoru, ktorý je 
vytvorený (alebo si ho vytvorí) medzi rozloženými fotogra
fiami a môže prečítať biblický text.

Žiaci dostanú úlohu obraz popísať (farby, tvary, situácie, 
osoby a  ich činnosť, čo je na obraze veľmi nápadné, 
podľa ich názoru najdôležitejšie).

Vyučujúci položí žiakom otázky:

• Ako by mohol tento obraz   
súvisieť s našou témou?
• Dokážete na obraze nájsť 
situácie, v  ktorých je zachytené 
milosrdenstvo?
• Kto komu preukazuje 
milosrdenstvo?
• Čo je zvláštne na tvárach, 
ktoré sú na obraze?
• Čia tvár je zachytená na 
všetkých mužských postavách?

• Ktoré biblické texty hovoria o tom, že Ježiš preukazoval 
milosrdenstvo? (napr. nasýtenie zástupov, vzkriesenie 
Naimského mládenca, uzdravovanie a  odpúšťanie 
hriechov)

Vyučujúci môže výpovede žiakov doplniť a okolo obrazu 
rozložiť niektoré biblické texty, ktoré pripomínajú Ježišovo 
milosrdenstvo (príloha č. 2).1

Na obraze sú namaľované skutky milosrden
stva tak, ako ich uvádza biblický text Mt 25,2540 
(hladných kŕmiť, smädných napájať, nahých odievať, 
pocestných sa ujať, väzňov vykupovať, chorých 
navštevovať, mŕtvych pochovávať. Posledný skutok 
telesného milosrdenstva nie je súčasťou uvedeného 
biblického textu). Obraz sa nazýva „Dali ste mi jesť“. 
Smerom zdola nahor sa v perspektíve jednotlivé vý
javy zmenšujú a mužská tvár v nich je stále rovnaká. 
1 Vybrané biblické texty sú podľa buly Misericordiae Vultus.

Je to tvár Ježiša Krista, ktorý sa stotožňuje s tými, 
ktorým je preukazované milosrdenstvo. Zároveň na 
dole zobrazených rukách nevieme rozpoznať, ktoré 
sú „naše“ a ktoré Ježišove. Ježiša môžeme vidieť 
ako toho, kto prostredníctvom našich rúk milosr
denstvo preukazuje, alebo ako toho, kto prostred
níctvom rúk našich blížnych milosrdenstvo prijíma. 

3. Tematická práca

Cieľ: Žiaci majú počuť pozvanie k milosrdnému konaniu 
a navrhnúť jeho konkrétne podoby.
Metóda: diskusia, práca s fotografiami
Pomôcky: súbor fotografií z úvodu hodiny

Vyučujúci položí žiakom otázky:
• Zažili ste niekedy „milosrdenstvo“?
• Viete opísať danú situáciu?
• Boli ste na strane prijímajúceho alebo dávajúceho?

Biblické texty tiež opisujú situácie, v ktorých ľudia 
nezištne pomáhajú druhým (priatelia, ktorí priniesli 
ochrnutého k Ježišovi; Panna Mária, ktorá bežala 
k  príbuznej Alžbete aby jej pomohla; Samaritán, 
ktorý ošetruje raneného...). V prípade Samaritána je 
ten, kto pomáha dokonca neznámy okoloidúci člo
vek. Milosrdenstvo totiž nie je naplánovaný výkon, 
ktorým sa Bohu „zavďačujeme“, ale obdarovanie, 
ktoré môžeme prežiť spoločne s blížnymi.

• Ďalšie možné otázky k diskusii: Je to skutočne tak, že 
ruky bieleho Európana obdarovávajú čierneho Afričana?  
Nie je to iba prežitý stereotyp? Má Božie milosrdenstvo 
nejaké hranice? Má mať naše milosrdenstvo v dnešnom 
svete nejaké hranice?

Vyučujúci nechá žiakov vyjadriť názor (postoj) a  potom 
ich výpovede zovšeobecní. Je dôležité, aby žiaci počuli:

Kresťania sú pozvaní k  uskutočňovaniu Božieho 
milosrdenstva, k  nasledovaniu Boha, ktorý preja
vuje milosrdenstvo vo vzťahu k  stvoreniu, zvlášť 
k človeku. Tvárou Otcovho milosrdenstva je Ježiš 
Kristus, ktorý svojim slovom, svojimi gestami a ce
lou svojou osobou zjavuje Božie milosrdenstvo.2 On 
sám vyzýva svojich nasledovníkov: „Buďte milosrd
ní, ako je milosrdný váš Otec.“ (Lk 6, 36) Každý kres
ťan je pozývaný k tomu, aby podobne ako Ježiš ko

2 Misericordiae Vultus, čl. 1.
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nal milosrdne (môžeme znovu pripomenúť situácie, 
o ktorých sme hovorili v predchádzajúcej aktivite). 

4. Symbolika loga Svätého roku milosrdenstva
Cieľ: Žiaci sa zoznámia s vyhlásením Svätého roku mi
losrdenstva ako konkrétnym pozvaním pre celú Cirkev.
Metóda: práca s obrazom
Pomôcky: kópia obrazu M. I. Rupnika – logo Svätého 
roku milosrdenstva

Od 8. decembra minulého roka plynie Svätý rok milosr
denstva, ktorý vyhlásil pápež František. Je to príležitosť 
k  tomu, aby sme spoločne s  celou Cirkvou premýšľali 
o Božom milosrdenstve a ako kresťania ho uskutočňovali 
a sprítomňovali vo svete, ktorý ho dnes veľmi potrebuje. 
Tento rok milosrdenstva má tiež svoje logo, s ktorým sa 
budeme často stretávať.

Vyučujúci položí doprostred stola obrázok loga (vymení 
ho za obraz S. Ködera alebo tento obraz prekryje obra
zom loga) a pomaly popisuje jeho symboliku:
Logo znázorňuje Dobrého pastiera, ktorý berie na 
ramená človeka. Grafika nadväzuje na fresky Dob
rého pastiera z  prvých storočí kresťanstva a  zná
zorňuje Ježiša Krista, ktorý berie na ramená stra
teného človeka (Adama). Kresba je vytvorená tak, 
aby poukazovala na skutočnosť, že Dobrý pastier sa 
dotýka tela človeka nie iba navonok – ako to vidí
me, ale hlavne vo vnútri, v jeho hĺbke a robí to s lás
kou, ktorá mení život človeka. Kristove oči sú potom 
prepojené s očami človeka. Kristus vidí Adamovými 
očami a Adam zase Kristovými očami. Každý človek 
objaví v Kristovi svoje ľudstvo a budúcnosť, ktorá ho 
čaká. Pozadie loga tvorené modrými oválmi rôznej 
farebnej sýtosti poukazuje na pohyb, ktorým Kristus 
vyvádza človeka z temnoty hriechu a smrti. Tmavo
modrá farba môže tiež pripomínať nekonečnosť Ot
covej lásky. Vedľa kresby sa nachádza ešte motto 
jubilea: „Milosrdní ako Otec“. 
Autorom loga jubilea je slovinský umelec Marko Ivan 
Rupnik SJ. 

5. Záver, modlitba

Pomôcky: fólia s obrazom Ježišovej tváre, súbor foto
grafií z úvodu hodiny

Svätý Otec na začiatku sprievodného listu k  Sväté
mu roku milosrdenstva (bula Misericordiae Vultus) píše: 
„Ježiš Kristus je tvárou Otcovho milosrdenstva.“ 
V tomto duchu sa bude niesť naša záverečná modlitba.
Žiaci si očami vyberú jednu z fotografií, ktorá leží na stole.

Vyučujúci popíše priebeh modlitby.

Ukáže žiakom fóliu, na ktorej je zachyte
ný obraz tváre Ježiša Krista. Potom túto 
fóliu prekryje situáciou zobrazenou na 
fotografii (ktorú si vopred vybral) a  vy
sloví príhovor za ľudí, ktorí túto situáciu 
prežívajú, za tých, ktorí potrebujú milo
srdenstvo, alebo za tých, ktorí milosr
denstvo preukazujú. Žiakov potom vyz

ve, aby pokračovali v  modlitbe podobným spôsobom 
– vezmú do ruky fóliu, prekryjú vybranú fotografiu a vyslo
via modlitbu.
 
Modlitbu môže vyučujúci uviesť slovami: „Pane Ježi
šu, ukázal si nám, aké veľké je Božie milosrdenstvo. 
Si prítomný v  každej situácii nášho života, všade 
tam, kde podľa tvojho príkladu my tiež milosrden
stvo prijímame a  preukazujeme. Do tvojho milosr
denstva chceme ponoriť celý svet a prosíme...“

Príklad modlitieb: „Pane Ježišu, prosím ťa, pomáhaj mat
kám, ktoré majú starosti o svoje deti. “ „Pane Ježišu, po
máhaj nám, aby sme videli, kto v našom okolí potrebu
je pomoc.“ „Pane Ježišu, žehnaj ľuďom, ktorí prinášajú 
druhým radosť.“

6. Reflexia

V závere stretnutia môže vyučujúci urobiť so žiakmi re
flexiu; postupuje podľa zvolenej aktivity z úvodu hodiny. 
Mladší žiaci sa môžu vrátiť k významu slova milosrden
stvo, ako ho popísali na začiatku hodiny a svoje výroky 
si potvrdiť, príp. zmeniť a opraviť. Starší žiaci, ktorí chcú, 
môžu prečítať to, čo si zapísali na lístky, prípadne sa 
i vyjadriť.

Preklad podľa: 
http://kpc.doo.cz/katecheze/svaty-rok-milosrdenstvi/
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PÁNOVO MILOSRDENSTVO NECH JE NAD NAMI 
Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a žiaci SŠ

Cieľ
kognitívny: 
• porozumieť biblickému posolstvu o Božom milosrden stve 
• identifikovať svoj život s postavami biblického textu 
• zdôvodniť potrebu dôvery v Božie milosrdenstvo                                                                                                                
afektívny:
• oceniť Božie milosrdenstvo a odpustenie vo vzťahu Bo

ha a ľudí 
• oceniť Božie milosrdenstvo a odpustenie medzi ľuďmi 

navzájom  

Obsahová línia /model/: kerygmatický                                                                                               
Metódy: práca s obrazom, čítanie Svätého písma, roz
bor textu, pozorovanie umeleckého obrazu, doplňovanie 
viet  formulovanie vlastných modlitieb
Pomôcky: obrazy rôznych životných situácií – objatie, 
pohoda, odpustenie, osamelosť, smútok, radosť, isto
ta), Sväté písmo, audionahrávku Bibliaživot Ježiša (CD 
3, časť 10), obrus, obraz Návrat márnotratného syna od 
Rembrandta van Rijna, dataprojektor, prezentácia k ob
razu (samostatne na www.dkuspis.sk), skutky telesného 
a duchovného milosrdenstva na kartičkách, text na kar
tičkách – pomôcka k práci v skupinách pri formácii, tichá 
nerušivá hudba, kartičky k modlitbe (prvá časť vety)  

ÚVOD
1. Motivácia
Učiteľ rozloží obrazy pred žiakov a  ich úlohou je vybrať 
si jeden obraz. Aspoň niektorí zo žiakov môžu povedať, 
prečo si tento obraz vybrali a čo im pripomína. Po tejto 
činnosti si každý žiak vezme čistý papier (napr. A6) 
a napíše jedným slovom názov obrazu v súvislosti s tým, 
čo sa odohráva i vo vnútri ľudí, ktorí sú na obraze, napr. 
súcit, láska, objatie, pohoda, odpustenie, osamelosť, 
neistota, smútok, radosť, istota (nepomenovať obrazy 
napr. dom, syn, rodina).
Učiteľ položí žiakom otázku:
• Vedeli by sme teraz tieto názvy spojiť do jedného 

príbehu? Žiakov rozdelíme do skupín najviac po 67 
a  uvedené názvy spoja do príbehu. Potom si svoje 
poradie v jednotlivých skupinách porovnajú a zdôvodnia 
svoj postup.

Učiteľ reaguje na aktuálne výsledky práce (napr. príbeh má 
i napriek mnohým úskaliam dobrý koniec; príbeh sved

čí o  tom, že človek potrebuje v  osamelosti a  smútku 
niekoho, kto mu pomôže; a pod.). 

HLAVNÁ ČASŤ
1. Čítanie biblického textu 
Pred chvíľou sme sami vytvorili istý model, ako to môže 
byť v  živote človeka. Vychádzali sme z  obrazov, na 
ktorých boli konkrétne situácie. 
Vo Svätom písme nájdeme veľa príbehov ľudí, ktorí preží
vali podobné situácie, ako sme to opísali my. Vyberieme 
si jedno podobenstvo a teraz si ho pozorne vypočujeme.

Učiteľ využije audionahrávku Bibliaživot Ježiša (CD 3, 
časť 10), ktorú žiaci počúvajú.
Jedná sa o Podobenstvo o márnotratnom synovi Lk 15, 1132.                                                                                                             
Po vypočutí príbehu žiakom rozdá text. Ak majú žiaci 
svoje Sväté písmo, tak si text nájdu a znova si ho potichu 
prečítajú.  

2. Rozbor textu 
Učiteľ dáva otázky:
• Čo je to podobenstvo?
• Ktoré postavy vystupuje v podobenstve?
• Na pripravený pracovný list si napíšeme uvedené 

postavy pod seba
• Do ďalších dvoch stĺpcov budeme dopisovať: Čo robí.... 

a čo prežíva (uvedená postava) – v skupinách dopisujú 
všetky činnosti (Napr. Čo robí otec: rozdelil majetok, 
zazrel syna, bolo mu ho ľúto, pribehol k  nemu, hodil 
sa mu okolo krku, vybozkával ho....). Najprv vypíšeme 
z  textu, podľa toho, či ide o  činnosť vonkajšiu alebo 
vnútorné prežívanie. Potom ku každej vonkajšej činnosti 
pripíšeme (inou farbou) vnútorné prežívanie a opačne.  

• Po ukončení činnosti žiaci môžu povedať, čo ich 
prekvapilo pri uvedenej práci. (napr. že nie syn sa hodil 
otcovi okolo krku, ale otec synovi a  čo v  tejto chvíli 
prežíval otec a čo syn, atď.)  Môžeme diskutovať, hľadať 
súvislosti, porovnávať rozdiely v prežívaní, zamýšľať sa 
nad tým, aká je dynamika deja od začiatku príbehu až 
do konca.  

Po ukončení diskusie učiteľ zhrnie dôležité objavy žiakov. 

3. Pozorovanie obrazu
Učiteľ plynule pokračuje: Uvedené podobenstvo nezau
jalo iba nás, ono nenechalo bez odozvy ani umelcov, 
hlavne maliarov. Jedným z  nich je i  holandský maliar 
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Rembrandt van Rijn, ktorý podobenstvo o  márnotrat
nom synovi namaľoval (ukážeme obraz). Na obraze je 
zachytená situácia, kde sú prítomné všetky tri postavy, 
nad ktorými sme pred chvíľou uvažovali. Originál obra
zu je umiestnený v Štátnom múzeu Ermitáž v Petrohrade 
a dennodenne k nemu prichádzajú ľudia z celého sveta, 
pretože ich fascinuje svojou výpoveďou.

My sa teraz prenesme do slávnej petrohradskej Ermitáže 
a prezrime si obraz. Nebudeme k tomu nič hovoriť, pre
tože všetko potrebné uvidíme. 
Učiteľ môže pustiť prezentáciu obrazu (prezentácia nie je 
súčasťou Katechetických ozvien, tvorí samostatnú prílo
hu na www.dkuspis.sk). 

Po ukončení prezentácie môžu žiaci odpovedať na otázky 
učiteľa: 
• Ktorá postava na obraze ma najviac zaujala?
• Ktorá vlastnosť mladšieho syna je pre mňa dôležitá?
• Ktorá vlastnosť otca ma napĺňa úžasom? 

4. Práca v skupinách  formácia
Počas tejto diskusie sme si určite uvedomili, že biblický 
text, nad ktorým uvažujeme, sa dotýka aj našich životov. 
Zamysleli sme sa nad našim životom, našim pokáním a ... 
nad veľkým Božím milosrdenstvom.

• Ktorej postave z podobenstva je podobný môj život?
• Dokážem odpustiť a prijať tých, ktorí mi ukrivdili? 
• Ktorá z postáv podobenstva to dokázala a ktorá nie? 
• Mám túžbu po milosrdnom objatí?
• Ktorá z postáv túžila po milosrdnom objatí? 

Žiakov rozdelíme do troch skupín a každá z nich dostane 
na kartičke skutky telesného a  duchovného milosrden
stva a krátky príbeh jednej z postáv podobenstva.

• Ktoré skutky milosrdenstva môžeme nájsť v  podo
benstve o  márnotratnom synovi? (účastníci majú na 
kartičkách skutky telesného a duchovného milosrdenstva 
a  ako pomôcku im môžeme dať i  krátky opis činnosti 
a prežívania jednotlivých postáv – ak si to žiaci nerobili 
sami v predchádzajúcej časti).

MLADŠÍ SYN

Odišiel z domu plný pýchy a rozhodnutý žiť svoj život 
ďaleko od otca a spoločenstva, do ktorého patril. Pri
šiel o všetko: o peniaze, zdravie, česť, sebaúctu a dob
rú povesť. Všetko premárnil. Jedno si však uchoval. 
Bolo to vedomie, že niekde má ešte jedno a to je jeho 
otec. Keď prišiel o všetko vydrancované bohatstvo, 
„priatelia“ ho už nepotrebovali, pretože im nemal čo 
dať. Všetci ho opustili. Otec ho však neopustil, hoci te
raz pri ňom nemohol byť, pretože on sám sa od neho 
dobrovoľne vzdialil. Keď si to v hĺbke srdca uvedomil, 
zistil, že jedinou záchranou je jeho návrat domov – k ot
covi, jedinou záchranou je prijať otcovo milosrdenstvo.  

OTEC

Otec má obavy o  svojho milovaného syna. Čaká ho 
a  verí v  jeho návrat. A oplatilo sa mu to. Prišiel keď, 
kedy ho v diaľke zbadal, že prichádza. Bežal mu oproti. 
On – otec ho objíma okolo krku, bozkáva ho skôr, ako 
si stihne vypočuť jeho pripravenú reč. Otec tak milu
je syna, že neberie ohľad na to, ako je jeho syn ne
čistý (tak fyzicky ako i rituálne). V židovskej tradícií bol 
nečistý každý, kto sa dotkol nečistých zvierat, medzi 
ktoré patrili i svine. Zároveň ale i ten, kto sa dotkol tých, 
ktorí boli nečistí, stával sa nečistým. To platilo i v tomto 
prípade. Pre otca to však v danej chvíli nie je dôležité, 
pretože jemu sa vrátil stratený a milovaný syn. Otcova 
lás ka nie je iba odpoveďou na synovu ľútosť. Otcova 
láska je bez hraníc a bez podmienok. Otcovo srdce je 
plné milosrdenstva a zľutovania. 

STARŠÍ SYN

Pracoval na poli. Jeho „pokoj“ narušila nezvyčajná si
tuácia. Keď sa dozvie, že jeho brat sa vrátil, nevie to 
prijať. Nahneval sa. Otec ho začal prosiť. O čo? Aby 
sa nehneval, aby prijal brata, aby sa tešil. Odpoveďou 
na otcove prosby sú jeho výčitky, ktoré adresuje otco
vi. Nosí v sebe pocit krivdy, nenávisti, sklamania, nevie 
odpúšťať. Starší syn nevie byť milosrdný. 

Po ukončení činnosti žiaci referujú svoje výsledky.

Vo Svätom roku milosrdenstva sú to aj pre nás veľké vý
zvy, aby sme celý rok ale i celý ďalší život prežívali v po
stoji milosrdných ľudí a  aby sme spolu som žalmistom 
mohli zvolať:
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako 
dúfame v teba. /Ž 33/
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ZÁVER
1. Modlitba
Učiteľ rozloží na viditeľné miesto kartičky s  nižšie 
uvedenými nedokončenými vetami. Žiaci si vyberú jednu 
kartičku a  doplnia vetu v  súvislosti s  prejavmi Božieho 
milosrdenstva a žalmu 33. 

Nebeský Otče, nech tvoja nekonečná a nepod
mienená láska je milosrdenstvom pre ........ 

Nebeský Otče, ty prichádzaš v ústrety každému 
jednému z nás...........

Bože, ty na nás čakáš a nikdy sa tým neunavíš, 
daj mi silu....................

Nebeský Otče, ty nechceš, aby sme lipli na 
veciach tohto sveta na úkor lásky, dobroty, 
štedrosti, odpúšťania a hlavne milosrdenstva, po
môž.................

Bože, ty si nám dávaš život bohatý na potrebné 
dary, ....................... 

Nebeský Otče, ty uzdravuješ zo zranení, pro
sím....................... 

Bože, dal si nám slobodu a  nechávaš nám ju, 
..............................

Bože, si stále pri nás, ďakujem že.........................

Bože, veľkosť tvojej lásky nie je daná našou od
poveďou na ňu, žehnaj nám, aby.......................
........... 

Bože, ty nás vyzývaš, aby sme milovali rovnakou 
láskou ako ty a aby .............................

Milosrdný Bože, ty prejavuješ milosrdenstvo i tým, 
ku ktorým sme my nemilosrdní, pomôž nám ........
...........................

Bože, tvoja láska je bez podmienok, chválim ťa 
a zvelebujem, že ............................

Po ukončení prípravy žiaci si sadnú do kruhu. V strede 
máme položený obraz Návrat márnotratného syna a text: 
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dú
fame v teba.  
Každý postupne prednesie svoju modlitbu, potom položí 
kartičku do kruhu. Ostatní na modlitbu odpovedajú:  
Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako 
dúfame v teba.
Po ukončení modlitby učiteľ poukáže na dôležitosť dôve
ry v Božie milosrdenstvo a popraje žiakom, aby ich v na
stávajúcich dňoch a po celý rok hnala túžba byť milosrd
nými a prijímať milosrdenstvo.

Spracovala: 
Klára Soľanová
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MÁRNOTRATNÝ SYN – Lk 15, 1132 
Katechéza s prvkami Lectio divina je určená pre farské spoločenstvá,  
školskú a rodinnú katechézu.

Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ

Ciele
kognitívny:  
• porozumieť biblickému posolstvu o Božom milosrden

stve 
• porozumieť biblickému posolstvu o  odpustení podľa 

biblického textu Lk 15,1132
afektívny:  
• oceniť Božie milosrdenstvo ako základnú vlastnosť 

a identitu Nebeského Otca 
• oceniť Boha ako prameň milosrdenstva pre náš život 

Obsahová línia /model/: kerygmatický                                                                                               
Metódy:  Lectio  divina,  slávnosť  Svätého písma,  práca 
s obrazom                                     
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obraz Návrat márnotrat
ného syna od Rembrandta van Rijna, dataprojektor

Úvod
Privítanie, krátka modlitba.
1. Čítanie biblického textu – čítanie evanjeliového textu 
Lk 15,1132. Každý účastník má pred sebou text, ktorý 
si najprv prečíta potichu. Po chvíli ticha sa text môže pre-
čítať ešte raz nahlas. Touto metódou si uvedený text viac 
uvedomia. 

Ježiš povedal: „Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich 
povedal otcovi: „Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.“ 
A on im rozdelil majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko 
zobral, odcestoval do ďalekého kraja a tam svoj majetok 
hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej 
krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchy
til sa u istého obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje 
hospodárstvo svine pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, 
čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. Vstúpil teda  do seba 
a povedal si: „Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba 
nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi 
a poviem mu: Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už 
nie som hoden volať sa tvojím synom. Prijmi ma ako jed
ného zo svojich nádenníkov.“ I vstal a šiel k svojmu otcovi.
 Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho 
ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával 

ho. Syn mu povedal: „Otče, zhrešil som proti nebu i voči 
tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.“ Ale otec 
povedal svojim sluhom: „Rýchlo prineste najlepšie šaty a 
oblečte ho! Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! 23 
Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. Jedzme a veselo ho
dujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, 
a našiel sa.“ A začali hodovať.
Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a pribli
žoval sa k domu, počul hudbu a tanec. Zavolal si jedného 
zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: „Prišiel 
tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil 
zdravý.“ On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda 
otec a začal ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: „Už toľko 
rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne 
si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil so svojimi 
priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril maje
tok s neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa.“ On mu 
na to povedal: „Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo 
ja mám, je tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo 
tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.“

2. Meditácia – práca s obrazom
Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásad-
né myšlienky celého biblického textu formou meditácie.

Podobenstvo o márnotratnom synovi je jedným z naj
známejších podobenstiev, ktoré vo svojom evanjeliu 
uvádza evanjelista Lukáš (Lk 15, 1130). Otec, symbo
lizujúci Boha a jeho bezpodmienečnú lásku k nám, s ot
voreným náručím prijíma svojho syna, ktorý sa rozhodol 
vrátiť domov zo svojej cesty životom. Toto podobenstvo 
sa bezprostredne dotýka každého z nás, keďže aj my sa 
v rôznych životných situáciách podobáme postave már
notratného syna alebo jeho staršieho brata, ktorý sa cíti 
nedocenený a podobne ako jeho mladší brat potrebuje 
uveriť prijatiu svojho otca. 

Pozrime sa teraz na umelecké dielo (obraz – viď príloha, 
prezentácia obrazu  viď www.dkuspis.sk)
Katechéta predstaví obraz Návrat márnotratného syna 
(1636), ktorý pochádza od holandského barokového au
tora Rembrandta van Rijna a v súčasnosti sa nachádza 
v Štátnom múzeu Ermitáž v Petrohrade.
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3. Aplikácia
Každý z nás by si mal uvedomiť, že podobenstvo, nad 
ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu 
a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta 
požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôle-
žitosťou pokánia v živote - obrátenia srdca k Bohu.

Dnes Nebeský Otec kráča v ústrety každému jednému 
z nás. Túži nás objať a povedať: „Aj ty si môj milovaný 
syn, dcéra!“ Boh nás hľadá a neoddýchne si, kým nás 
nenájde. Naliehavo a úpenlivo nás žiada a prosí, aby sme 
prestali lipnúť na veciach tohto sveta. Chce nám darovať 
život v hojnosti a šťastí. Chce nás uzdraviť zo zranení, no 
ponecháva nám slobodu, či sa otvoríme jeho láske. Boh 
je stále pri nás, ochotne nám dáva svoju lásku a odpúšťa 
nám. Veľkosť jeho lásky nie je daná našou odozvou, no 
od nás závisí, koľko z nej prijmeme do svojho života.
Boh nás vyzýva, aby sme milovali rovnakou láskou 
a  prejavovali voči druhým rovnaké milosrdenstvo ako 
prejavuje on voči nám. Sme povolaní milovať láskou, kto
rá si nekladie podmienky.

Aktivita: (môže ju predchádzať motivácia, napr. sve
dectvo o Božom milosrdenstve v živote katechétu alebo 
niektorého svätého, alebo pieseň, napr. https://www.
youtube.com/watch?v=rlFYDg19-UU )                           

Úlohou účastníkov katechézy je nájsť vo Svätom písme 
dve zmienky o  Božom milosrdenstve v  Knihe žalmov, 
v Evanjeliách a Listoch apoštola Pavla. Katechéta môže 
vytvoriť tri skupiny a každej určí jednu  knihu. 

Aktivita by mala vyústiť do spoločnej otázky: AKÁ JE 
MOJA ODPOVEĎ NA BOŽIE MILOSRDENSTVO  OTVO
RENÚ NÁRUČ NEBESKÉHO OTCA? 
Nájdené citáty môžu poslúžiť ako úvod do spoločnej 
modlitby.                                                

4. Modlitba
Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. 
Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť 
ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí 
v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby 
v modlitbe zazneli slová: Božia láska, milosrdenstvo, od-
pustenie, prijatie, poďakovanie za dar viery, spoločenstva 
Cirkvi, Rok milosrdenstva... 

5. Kontemplácia
Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto 
časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na 
tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo 
nás premieňať. Na základe jeho posolstva sa usilujeme 
o nový pohľad na život, na udalosti, históriu, skúsenosti 
a iné ďalšie situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, 
ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou 
vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomo-
cou dataprojektora znova ukázať obraz Návrat márnotrat-
ného syna. 

Záver
Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k pra
videlnému sviatostnému životu, úprimnej svätej spovedi, 
častému prijímaniu Eucharistie, k živej viere prostred
níctvom skutkov  konaných s čistým úmyslom a  z  lás
ky k Bohu, k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej 
i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slo
va, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku 
lásky v rodine, škole a farnosti. Na záver môže nasledo
vať vhodná pieseň.

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra: 

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

Príloha: Návrat márnotratného syna, zdroj internet
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Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Informátor a metodIcký pomocník pre učIteľov 

náboženstva a  katechétov spIšskej dIecézy

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.  

školský rok

N

2012 / 2013

A Ω

Tento obraz môže poslúžiť ako putovný obraz pri 

predvianočnom deviatniku s názvom „Hľadanie 

prístrešia pre Svätú rodinu“.

Betlehem-Efrata, Wasseralfinger Altar, 

z knihy Die Bilder der Bibel von Sieger Köder

A Ω

DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD 
SPIŠSKEJ DIECÉZY

+421 53 446 25 71 • dkuspis@dkuspis.sk

www.dkuspis.sk

• ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA 
• PRÍPRAVA METODICKÝCH POMÔCOK 

• KATECHETICKÉ OZVENY 
• BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 
• FARSKÁ KATECHÉZA 

• SÚŤAŽE 

Podporte 

nás 2 %
Ďakujeme!



A Ω
DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD 
SPIŠSKEJ DIECÉZY

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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SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA – BIBLIA

Ponúkame nové vydanie Svätého písma, ktoré vydal SSV v roku 2014. Jeho výho
dou je praktická väzba, poznámky pod čiarou na príslušných stranách a optimálna 
veľkosť písma. Preklad a poznámky sú podľa vydaní SSV: Starý Zákon z roku 
1955 a Nový Zákon z roku 1986.  Katolícky preklad s úvodmi k jednotlivým spisom 
a poznámkami prof. Jozefa Heribana SDB. Nové vydanie Svätého písma v praktic
kom formáte ponúka ako prílohu farebné biblické mapy. Stredný formát s väčším 
typom písma je vhodný na každodenné čítanie Svätého písma v rodine, na ktoré 
nás opakovane pozýva aj pápež František. Väzba je šitá, rozmer 130 x 200 mm.

Cena: 17,00 €

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA 

Kniha je duchovným sprievodcom po celý Svätý rok milosrdenstva. Ponúka prí
ležitosť každý deň krátko kontemplovať tajomstvo kresťanskej viery, ktorým je ta
jomstvo milosrdenstva. Je zdrojom radosti, vyrovnanosti a pokoja. Je podmienkou 
našej spásy. Milosrdenstvo je cesta, ktorá spája Boha s človekom, lebo otvára 
srdce nádeji, že napriek našej ohraničenosti spôsobenej hriechom môžeme byť 
navždy milovaní.  

Cena: 5,00 €

BOŽIE MILOSRDENSTVO – NAŠA ZÁCHRANA

Fragmenty z denníčka bl. S. M. Faustíny Kowalskej. V úvodnej časti je krátky živo
topis a päť prostriedkov Božieho milosrdenstva pre nás. V ďalšej časti sú uvedené 
niektoré fragmenty z jednotlivých zošitkov, ktoré je možné v jednotlivých liturgic
kých obdobiach Roku milosrdenstva zapracovať i do vyučovacích hodín.  

Cena: 2,00 €

BOŽIE MILOSRDENSTVO – NAŠA ZÁCHRANA

Fragmenty z denníčka sv. sestry M. Faustíny Kowalskej. V úvodnej časti je krátky 
životopis, duchovný profil s. Faustíny a päť prostriedkov Božieho milosrdenstva pre 
nás. Brožúrka pozostáva zo 16 strán formátu A6.   

Cena: 1,00 €
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Bernhard Häring : OBJAVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO

Autor ponúka sériu užitočných zamyslení o sviatosti zmierenia, ktoré sú určené tak 
pre spovedníkov ako i pre kajúcnikov. Prostredníctvom úryvkov zo Svätého písma 
vovádza čitateľa do chápania tejto sviatosti, ktorá presahuje len obyčajný výpočet 
hriechov. 

Cena: 3,00 €

Marcin Kobierski : FAUSTÍNA

Tento komiks rozpráva príbeh najväčšej kresťanskej mystičky 20. storočia, svätej 
sestry Faustíny Kowalskej. Ukazuje jej život od chvíle krstu, až do momentu smrti. 
Vykresľuje srdce naplnené mocou Ducha Svätého, ktoré neodradili ani tie najťažšie 
prekážky v naplnení Kristovej misie lásky a milosrdenstva. 

Cena: 2,50 €

JEŽISU, DÔVERUJEM TI

Brožúrka obsahuje vybrané modlitby sv. sestry Faustíny. Jej obsahom je krát
ky životopis sestry Faustíny a opis úcty k Božiemu milosrdenstvu. Brožúrka má 
56 strán, formát A6. 

Cena: 1,00 €

CD – MILOSRDENSTVO BOŽIE

Na motívy knihy Milosrdenstvo Božie, denníka sestry Márie Faustíny Kowalskej, 
ktorú vydalo Slovo a.s. Košice, napísala Jarmila Homolová. Celkový čas 61 minút.

Cena: 5,00 €

OBRAZ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA – 
záložka, samolepky

Cena: 0,25 € Cena: 1,00 €
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ČISTÝ ROK

Desať katechéz, ktoré vznikli počas Čistého roka (20142015) a teraz vychádzajú 
v uvedenej knihe. Každá katechéza približuje čnosť čistoty z rôznych aspektov. 
Prílohu knihy tvoria životné príbehy svätcov  patrónov čistoty, ktoré sú blízke 
mladým ľuďom, žalm 139 z pohľadu spytovania svedomia a iné texty. Vyše 200 
strán publikácie je vhodné využiť pri práci so žiakmi vyšších ročníkov v škole a pri 
práci s mladými vo farnosti.    

Cena: 7,00 €

Marián Sivoň: MODERNÝ SVÄTÝ

Ďalšia publikácia autora je ponukou 50 rozjímaní nad kresťanskými čnosťami pre 
mladých, ale určite nie iba pre nich. Namiesto úvodu autor ponúka čitateľovi návod 
na rozjímanie. Z názvov rozjímaní vyberáme: Po ceste múdrosti, Brzda miernosti ťa 
chráni, Prepych „mať čas“, Bohatý chudák, Hovoríš aj „ďakujem“?  V závere je 40 
charakteristík moderného svätého, ktoré môžu poslúžiť i na „moderné“ spytovanie 
svedomia.
 
Cena: 3,00 €

Anton Lauček: ANJELOM SVOJIM PRIKÁŽEM O TEBE

Beletristický spracovaný životopisný príbeh Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. 
Kniha je rozdelená do ôsmich kapitol, ktoré zachytávajú postupne jednotlivé ob
dobia života. S jednotlivými kapitolami života je potrebné oboznámiť žiakov počas 
1. stupňa ZŠ. Na 2. stupni ZŠ možno využiť poznatky v témach pri oboznamovaní 
sa s dejinami Cirkvi.

Cena: 2,50 €

MODLITEBNÍK PRE MLADÝCH

Modlitebná kniha, ktorá môže byť sprievodcom a pomocníkom v náročnom čase 
dospievania, v prijímaní evanjeliových hodnôt za svoje a pri budovaní hlbokého 
vzťahu s Ježišom. 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 oso
bami opačného pohlavia.

Cena: 3,30 €
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Jill Johnstonová : MÔŽEŠ ZMENIŤ SVET

Kniha zoznamuje s 26 krajinami a 26 skupinami ľudí na svete, ktorí vedia len veľmi 
málo o Božej láske zjavenej v Ježišovi Kristovi. Informuje textom, obrazom, mapou 
a pozýva ku konkrétnej modlitbe za to, aby sa o dobrej zvesti dozvedeli aj na uve
dených miestach. Učí modlitbe za celý svet. Na tvorbe knihy sa podieľali hlavne 
ľudia z misijných spoločností.  

Cena: 5,00 €

HRDINOVIA BIBLIE

Biblická spoločenská, zábavnovedomostná hra.
Obsahuje 50 ilustrovaných kariet (rozličné biblické osobnosti), 10 špeciálnych ka
riet, kocku, presýpacie hodiny a pravidlá hry. 
Je určená pre dvoch až ôsmich hráčov vo veku od 10 rokov. 
Predpokladaná hracia doba je 30 minút.

Cena: 10,00 €

BIBLICKÉ PEXESO

Pozostáva zo 48 kariet, na ktorých je znázornených 12 biblických povolaní, napr. 
pastier, rybár, obchodník, hrnčiar, tesár, vojak a iné. Možno hrať podľa pravidiel hry 
pexesa – zbieranie štvoríc kariet, alebo formou puzzlí – vyhľadávať niektoré biblic
ké povolania. Inou možnosťou zážitkového učenia je vypísať na podobné kartičky 
biblické postavy a priraďovať k ním príslušné povolanie.

Cena: 5,00 €

DVD – LEKÁR ZÁZRAKOV – svätý Giuseppe Moscati

Životopisný príbeh lekára, profesora, vedca, ktorý mal  mimoriadny prístup k chu
dobným. Po výbuchu sopky Vezuv r. 1906 zachraňuje obete, dozerá na evakuáciu 
nemocnice. Počas cholery v Neapole (r. 1911) je poverený  vládou dohliadať na 
stav hygieny v meste. Ako prvý experimentoval s inzulínom v boji s cukrovkou. Po
čas 1. svetovej vojny viedol nemocnicu pre ranených vojakov. Zomrel ako 47ročný. 
Vhodná pomôcka k témam v 8., 9. roč. ZŠ a všetkých ročníkoch gymnázií a SOŠ. 

Cena: 6,50 €
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