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Duchu Svätý, si lásky žiar,  
čo v Božích prúdiš výšinách,  
vieme, že nám to sľúbil Pán,  
že z Božích výšin prídeš k nám. 
/:Ó, prídi, Darca vzácnych krás,  
na ceste spásy chráň si nás.:/ 
 
Duchu Svätý, daj múdrosť nám,  
aby sme Písmo čítali,  
v ňom Božiu vôľu láskavú,  
aby sme s vierou skúmali. 
/:A tvojej lásky záplavu,  
aby sme v hĺbke vnímali.:/ 
 
Duchu Svätý, buď stále v nás,  
by sme sa vrúcne zblížili. 
A svoju lásku vlievaj v nás, 
by sme ňou blížnym slúžili. 
/:A žitiu nášmu náplň daj,  
by sme svet láskou krášlili.:/ 

Ch.Holl                                                               (pieseň, archív) 
                                                                                    

Svätodušné sviatky majú svojou zvesťou rovnakú dôležitosť pre spásu človeka ako 
sviatky narodenia, ukrižovania, smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Tieto cirkevné sláv-
nosti nám približujú udalosť, ktorou vrcholí spasiteľné dielo Ježiša Krista, počnúc jeho na-
rodením cez smrť a zmŕtvychvstanie až po jeho návrat do neba a zaujatie miesta po pravici 
Boha Otca. Odtiaľ, plnosťou svojej moci na nebi aj na zemi, Ježiš zosiela na apoštolov Du-
cha Svätého, aby ich usmernil, ako majú svedectvo o Spasiteľovi sveta Ježišovi Kristovi 
šíriť všetkým národom, ako majú zvestovať, že on, Ježiš, prišiel obnoviť svet. „A ten, 
ktorý sedel na tróne, povedal: Ajhľa, všetko tvorím nové.“ (Zj 21,5) A odvtedy Duch Svätý 
skrze slovo Božie pôsobí stále. 

 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:TGVuGnK8DesJ:www.webnoviny.sk/nabozenstvo/v-nedelu-su-

turice/143276-clanok.html+tur%C3%ADce&cd=2&hl=sk&ct=clnk&source=www.google.com 
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ÚVODNÍK 
  

Významné osobnosti vplývajú na našu 
životnú orientáciu, na náš životný štýl 
a spôsob, akým realizujeme naše životné povo-
lanie. Autor listu Hebrejom  nám odporúča:     
„Pamätajte na svojich predstavených, ktorí 
vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký 
bol koniec ich života, a napodobňujte ich vie-
ru.“ (Hebr. 13,8) Zvlášť po tieto dni a týždne 
celá Cirkev si pripomína život, odkaz blaho-
slaveného pápeža Jána Pavla II. Nielen jeho 
blahorečenie, ale hlavne jeho život, svedectvo 
viery, služba neúnavného hlásateľa evanjelia 
a učiteľa Božieho ľudu sú veľkou inšpiráciou 
pre nás, ktorí pracujeme v Cirkvi na diele e-
vanjelizácie a katechizácie. Naozaj stojí za to 
vrátiť sa k jeho podnetným myšlienkam  
a činom, ktorými inšpiroval  všetkých, čo sa 
rozhodli svoj život zasvätiť dielu katechizíácie. 

Z mnohých výziev a podnetov, ktoré 
dal bl. Ján Pavol II. ako Svätý Otec, akými boli 
apoštolská exhortácia Catechesi tradendae, 
Katechizmus Katolíckej cirkvi, mnohé príhovo-
ry  k biskupom, kňazom, rehoľníkom, laickým 
katechétom, učiteľom náboženstva a veriacim 
v katechézach, predstavme si jeho myšlienky 
o vzťahu katechézy a katechétov k povolaniam 
pre Cirkev a pre občiansku spoločnosť. 

Vo svojom pápežskom posolstve k 28. 
Svetovému dňu modlitieb za povolania sa 
o význame katechézy vyjadruje takto: „Chcem 
obrátiť vašu pozornosť na základný prvok 
skúsenosti každého kresťana, akým je kateché-
za, pretože ona tvorí základ skutočného dialó-
gu s nebeským Otcom o povolaní. Katechéza 
sa javí ako skutočná cesta poznávania nielen 
všeobecného Božieho plánu spásy, ale aj ako 
škola modlitby, čiže formácie – vytvorenia 
osobného rozhovoru s Bohom; Stvoriteľom a 

Otcom, s Kristom, Učiteľom a Majstrom, 
s Duchom Svätým, Oživovateľom. Človek 
v tomto rozhovore počúva, učí sa, prijíma srd-
com a usiluje skutočne žiť. Katechéza sa ne-
môže uspokojiť len s hlásaním právd viery, ale 
musí viesť človeka k životnej odpovedi, ktorá 
mu bola určená, uskutočniť v pláne spásy 
a ktorou je ochotný obetovať svoj život pre 
povolanie v Cirkvi kňazským alebo rehoľným 
životom.“  

Je možné oceniť kladné hodnoty, ktoré 
sú vlastné katechéze. Ona je miestom formá-
cie, prehĺbenia viery, ale zároveň je miestom 
presných informácií o kňazskom a rehoľnom 
živote. Aby katechéza mala svoj vlastný cha-
rakter, a bola dobre prijatá katechizovanými, 
nemôžeme ignorovať osobu katechizujúceho. 
Jeho osoba a postoje majú rozhodujúci vplyv 
na to, čo hlása v mene Krista a jeho Cirkvi. Ján 
Pavol II. o úlohe katechétu pri raste povolania 
v srdci a živote mladého človeka uvádza: „ 
Dobrý katechéta je človek, ktorý si zamiloval 
Krista, identifikuje sa s obdržanou misiou (po-
volaním), ktorú cíti ako Božie povolanie 
v službe slova. Ona napĺňa celé jeho srdce, 
vedomie, predstavivosť, je zdrojom radosti 
a motivácie k väčšej angažovanosti. Toto po-
volanie sa stáva jeho najdôležitejšou vecou 
života.  Ak katechéta nebude človekom živej  
a pevnej viery, nedokáže  ju zapáliť v srdciach 
tých, ktorých katechizuje. Tu nestačia len jeho 
slová, ale dôležité je to, či a ako svoj život 
zveruje Bohu a ako sa na neho spolieha 
v jednotlivých životných situáciách.  Každý 
katechéta, vedomý si svojho povolania, ale aj 
svojich nedostatkov, prináša do katechézy seba 
samého s hodnotami a svedectvom živej viery 
a ako Kristov svedok musí odovzdávať jeho 
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učenie príkladom vlastného života.“ Len taký 
katechéta dokáže sa priblížiť k srdcu mladého 
človeka. Len taký katechéta dokáže ukázať 
mladému človekovi vo svete, kde sa predstavu-
jú negatívne postavy a stránky kňazského živo-
ta, pozitívny obraz súčasného kňaza a jeho 
služby v súčasnom svete a spoločnosti. 

Ján Pavol II. vyzýva katechétov. „Dra-
hí katechéti, vaša misia (povolanie) je veľmi 
dôležité a vyžaduje si veľkú jemnosť. Od vašej 
služby závisí rast a kresťanské dospievanie 
vám zverených detí a mládeže. V Cirkvi  dnes 
potrebujeme  katechézu, ktorá pomáha poznať 
Božie slovo, učenie o sviatostiach, liturgii 
a o kresťanských povinnostiach. V určitých 
chvíľach obdobia dospievania  je potrebná 
katechéza, ktorá pomáha pri voľbe životnej 
cesty. Len vo svetle viery a modlitby je možné 
pochopiť zmysel a silu Božieho volania. 

S vierou plniac vašu katechetickú 
službu, hľadajte pre ňu silu v modlitbe, potvr-
dzujte ju zodpovedným kresťanským životom. 
Učte sa rozprávať s mládežou, buďte skutoč-
nými a vierohodnými vychovávateľmi, ktorí 
ukazujú evanjeliový ideál ako všeobecné povo-
lanie a vysvetľujú zmysel aj hodnoty rôznych 
povolaní pre službu zasväteného života.“  

Bl. Ján Pavol II. na ceste k svojmu du-
chovnému povolaniu okrem rodičov, kňazov 
spomína vplyv laického katechétu, duchovné-
ho vodcu mladých v krakovskej farnosti, kde 
ako mladý človek vyrástol: „Nemôžem zo 
svojich spomienok vynechať jedno miesto 
a v ňom jednu osobnosť – píše v knihe 
o kňazskom povolaní  Dar a tajomstvo –  od 
ktorej som dostal mnoho. Tým miestom bola 
moja farnosť na Dębnikách v Krakove. Vo 
farnosti sa vynímala  jedna osoba: bol to Jan 
Tyranowski. Povolaním bol úradník, aj keď sa 
rozhodol pracovať v krajčírskej dielni svojho 
otca. Tvrdil, že práca krajčíra mu uľahčuje 
vnútorný život. Bol človekom mimoriadnej 
duchovnosti. V ťažkom období sa podujal na 
pastoráciu mládeže. Otcovia saleziáni mu zve-
rili úlohu nadväzovať kontakty s mladými 
v rámci takzvaného Živého ruženca. Pri plnení 
tejto služby sa neobmedzoval iba na organi-
začnú stránku, dbal aj o duchovnú formáciu 
mladých. Takto som sa naučil základným me-
tódam práce na vlastnej formácii, ktoré sa 
mi potom neskôr zišli v seminári.“ 

O úlohe kňaza – katechétu v jeho o-
rientácii na kňazstvo v spomínanej knihe píše: 
„Otec Kazimierz Figlewicz bol mojím spoved-
níkom a duchovným vodcom. Po prvý raz som 
sa s ním stretol ako primán na wadowickom 
gymnáziu. Bol kaplánom a učil nás nábožen-
stvo. Vďaka nemu som našiel cestu k farnosti, 
stal som sa miništrantom a neskôr som istým 
spôsobom organizoval skupinu miništrantov. 
Kontakty som s ním udržiaval aj potom 
v Krakove.  Prvého novembra 1946 som bol 
vysvätený za kňaza. Na druhý deň som prvú 
svätú omšu slúžil v katedrále. Otec Figlewicz 
bol pri mne ako manduktor.“ 

Drahí kňazi, katechéti,  naša kateche-
tická služba má veľký význam pre rast budú-
ceho povolania v mysliach a srdciach mladých 
ľudí. Svedčí o tom svedectvo a príklad bl. Jána 
Pavla II., ale aj mnohých mladých kňazov, 
rehoľníkov, misionárov, katechétov, ktorí 
vďaka trpezlivej a horlivej práci učiteľov ná-
boženstva v škole, katechétov vo farnostiach, 
vďaka rozličným súťažiam a katechetickým 
podujatiam postupne nachádzali cestu 
k svojmu farskému spoločenstvu, spoločenstvu 
Cirkvi a k svojmu celoživotnému povolaniu. 
Naozaj je tak dôležité využiť každý prostrie-
dok, ktorým možno vzbudiť kňazské povolania 
k osobitnému zasväteniu sa Bohu v rôznych 
formách rehoľného, apoštolského života a za-
žať v srdciach najmä mladých ľudí špeciálne 
misijné povolanie. (porov. VDK, čl.86) 

Na záver školského a katechetického 
roka sa Vám chcem poďakovať slovami dnes 
už bl. Jána Pavla II.: „Chcem sa v mene celej 
Cirkvi poďakovať vám, farským katechétom, 
laikom a ešte vo väčšom počte katechétkam, čo 
ste sa venovali a venujete náboženskej výcho-
ve mnohých generácií. Vaša často ponížená 
a skrytá činnosť, ale konaná s vrúcnou a veľ-
kodušnou horlivosťou, je vynikajúcou formou 
laického, osobitne dôležitého apoštolátu tam, 
kde pre rozličné okolnosti deti a mladí nedo-
stávajú primeranú náboženskú výchovu v rodi-
nách.“ (CT 66)  Na príhovor Panny Márie a bl. 
Jána Pavla II. nech Boh žehná vám a vašej 
katechetickej práci!   
     
               ThDr. Jozef Škantár, PhD. 
                                     riaditeľ DKÚ 
 
Spišská Nová Ves 9. mája 2011 
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INFO 
 
 Pracovný zošit pre 1. ročník stredných škôl a gymnázií 
 
 Upozorňujeme učiteľov náboženskej výchovy a katolíckeho náboženstva, že pracovný zošit 
ako i metodická príručka boli upravené na základe prehodnotenia experimentálneho vyučovania. Tlač 
zošitov pre žiakov je upravená oproti zošitom, ktoré boli v metodických príručkách pre experimentál-
ne vyučovanie. Niektoré úlohy sú upravené vzhľadom na nové poznatky, preto prosíme, aby ste aj pri 
príprave na vyučovanie využívali nový pracovný zošit.  
 
 Biblická olympiáda – diecézne kolo 
 
 V tomto školskom roku sa do súťaže Biblická olympiáda zapojilo 94 základných a 29 stred-
ných škôl našej diecézy. Súťaž má podľa organizačného poriadku 5 postupových kôl: triedne, školské, 
dekanátne (okresné), diecézne (krajské) a národné kolo. Triedne kolá boli realizované v 552 triedach 
základných škôl a v 148 triedach stredných škôl. Na najnižšej úrovni, t.j. v triednych kolách súťažilo 
celkom 8 413 žiakov ZŠ a 2 269 žiakov SŠ. Na úrovní školských kôl súťažilo 1 593 žiakov ZŠ a 470 
žiakov SŠ. Na úrovni dekanátnych kôl zastupovalo každú školu trojčlenné súťažné družstvo, t. j. 282 
žiakov ZŠ a 87 žiakov SŠ.  
   V dňoch 13. a 14. apríla 2011 sa uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády, ktoré organi-
zoval Diecézny katechetický úrad v priestoroch Seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Pod-
hradí. V tomto postupovom kole súťažilo 11 družstiev (33 žiakov) za ZŠ a 9 družstiev (27 žiakov) za 
SŠ. úťaž začínala spoločnou modlitbou. Prvý deň prebiehala súťaž pre kategóriu základných škôl 
a druhý deň pre kategóriu stredných škôl.   
 V každej kategórii bolo 6 súťažných úloh, ktoré boli zamerané na nižšie i vyššie úrovne kogni-
tívnej oblasti v prepojení na získavanie postojov a zručností. Úlohy boli formulované tak, aby boli 
merateľné a porovnateľné v jednotlivých súťažných družstvách. V tomto roku boli názvy úloh nasle-
dovné: zvedavé otázky, posolstvo biblického textu, videostop, scénka, pohľadnice, logický rebrík 
a práca s obrazom.   
 
 Umiestnenie jednotlivých družstiev udávajú nasledujúce tabuľky: 

 

 
   
  

Základné školy 
1. miesto Základná škola s MŠ sv. Kríža Kežmarok 
2. miesto Základná škola Povýšenie sv. Kríža Smižany 
2. miesto Základná škola s MŠ Liesek  
4. miesto Cirkevná základná škola sv. Gorazda Námestovo 
5. miesto Základná škola, Mierová ul. Svit 
6. miesto Základná škola Nová Ľubovňa 
6. miesto Základná škola s MŠ Ľubochňa 
8. miesto Gymnázium M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš 
9. miesto Cirkevná základná škola ap. Pavla Sihelné 
10. miesto Základná škola s MŠ A. Radlinského  Dolný Kubín 
11. miesto Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 

Stredné školy 
1. miesto Gymnázium sv. Andreja Ružomberok 
2. miesto Gymnázium Martina Hattalu Trstená 
3. miesto Gymnázium  Liptovský Hrádok 
4. miesto Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo 
5. miesto Gymnázium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa 
6. miesto Cirkevné gymnázium Š. Mišíka Spišská Nová Ves 
7. miesto Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 
8. miesto Spojená škola, Medvedzie Tvrdošín 
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Víťazom blahoželáme. Družstvá umiestnené na 1. mieste reprezentovali našu diecézu na ná-
rodnom kole súťaže v dňoch 17. – 19. mája 2011 v Spišskom Podhradí. Spoluorganizátorom tohoroč-
ného národného kola bola naša diecéza.   
 Oceňujeme snahu a prístup všetkých žiakov, ale i učiteľov a katechétov, ktorí svoj voľný čas 
venovali čítaniu, porozumeniu a vysvetľovaniu Božieho slova. Predseda poroty doc. ThDr. František 
Trstenský, PhD. pripomenul žiakom, že vek zapájania sa do rôznych olympiád postupne uplynie, no 
čítanie Svätého písma by ich malo sprevádzať počas celého života. Povzbudil ich, aby ho denne čítali 
a čerpali z neho ako z prameňa Božieho slova. 
 
 Biblická olympiáda – národné kolo 

V dňoch 17. - 19. 5. 2011 sa konalo v Spišskej Kapitule celoslovenské kolo Biblickej olym-
piády. Bol to jubilejný, desiaty ročník tejto súťaže. Obsah súťaže kladie dôraz na vedomosti, zručnosti, 
skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Celoslovenské kolo zabezpečovalo Kato-
lícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi s Komisiou pre katechizáciu a škol-
stvo KBS v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy.  
      Fotografie z Biblickej olympiády v kategórii Základné školy. (www.dkuspis.sk) 
      Fotografie z Biblickej olympiády v kategórii Stredné školy. (www.dkuspis.sk). 

Popoludní pred súťažou mali účastníci poznávací program, obhliadku historických pamiatok 
Spišskej Kapituly a okolia (katedrála, Spišský hrad a kostol v Žehre). Prvý deň pri sv. omši Mons. 
Andrej Imrich, pomocný spišský biskup, vychádzajúc z liturgických čítaní, vysvetlil pojem predsudku 
a kolektívnej viny. Druhý deň mal sv. omšu Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a predseda 
Komisie pre katechizáciu a školstvo KBS. Poďakoval všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom po-
dieľali na súťaži. Potom povzbudil súťažiacich, aby nezostali len pri vedomostiach, ale aby posolstvo 
Sv. písma prenášali do každodenného života. 
          Večer pred súťažou sa žiaci spoločne podelili o skúsenosti z prípravy na BO. Súťažiaci, peda-
gogický dozor, porota i členovia Odbornej komisie BO, ktorí pripravujú otázky, boli v dobových kos-
týmoch. V prvej kategórii sa prejavila skutočnosť, že väčšina súťažiacich sa pripravovala spoločne, v 
druhej kategórii sa viac pripravovali individuálne. Žiaci stredných škôl okrem skúseností z prípravy sa 
podelili aj o duchovné zážitky, ktoré získali pri príprave. Ich svedectvá boli veľkým povzbudením pre 
prítomných. 
         Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, pre žiakov druhého stupňa základných škôl (18. 5. 2011) 
a pre žiakov stredných škôl (19. 5. 2011). Našu diecézu reprezentovala ZŠ s MŠ sv. Kríža, ktorá sa 
umiestnila na 5. mieste. V druhej kategórii zvíťazilo Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku zo 
Spišskej diecézy. Blahoželáme za vzornú reprezentáciu našej diecézy.  
      V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže v jede-
nástich kategóriách a podkategóriach z 280 víťazných obrazov z jednotlivých diecéz. Tieto budú sláv-
nostne vyhodnotené v Spišskej Kapituli 14. 6. 2010. 
 
 Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“  - diecézne kolo 
 

Ako každý rok, i v tomto roku sa mnohí žiaci zapojili do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí 
a mládeže“, ktorú na diecéznej úrovni organizujú jednotlivé diecézne úrady a na národnej úrovni Ka-
tolícke pedagogické a katechetické centrum. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie v živote človeka 
a v dejinách ľudstva. Ako výtvarný námet možno použiť tému z kníh, ktoré sú v príslušnom roku 
predmetom Biblickej olympiády – v tomto roku to boli Prvá kniha Samuelova a Evanjelium sv. Luká-
ša.  

Zaslané výtvarné práce boli rozdelené podľa veku do 9 kategórií a podkategórii podľa propo-
zícii, ktoré sú uvedené na http://www.dkuspis.sk/index.php?page=2&cat=6&sub=2..  

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad počtov výtvarných práce podľa jednotlivých kategórií. 
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1. kategória - MŠ  
1.  Marta Pidíková, ZŠ s MŠ Novoť 315, O29 55,  Kráľ Dávid 
2. Viktória Pukajová, CZŠ s MŠ sv. Matúša, Švošov, 034 01, Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi 
3. Jakubko Pašteka, ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21 Kežmarok, 061 01, Dávid a Goliáš 
 
2. kategória  - ZŠ  
1.  Petra Banasiewiczová, II.A, ZŠ Štefana Mnoheľa, Dlhé Hony 3522 Poprad, 058 0l 
2.  Karolína Zummerová, II. Tr. ZŠ Vrbov 266, 059 72, Ježišov vstup do Jeruzalema 
3.  Zuzana Šoltýsová, II. Tr. Cirk. ZŠ Š. Mnoheľa , Poprad,  058 01, Smutný Šaul s Dávidom 
CP: Dominik Novák, II. Tr. ZŠ sv. C. a M., Markušovská cesta 8  Sp.N.Ves, 052 01, Dávid a Goliáš 
                       Kristián Mihaľák, II. A ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy,   053 61, Malý Boží Syn, 
                       Jozef Kovalčík, II. A, ZŠ s MŠ Novoť, 029 55, Zachej 
 
3.kategória - ZŠ 
1.  Vladimír Makara, IV. r. ZŠ Nižná Brána, Kežmarok, 060 01, Nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so mnou...  
2. Terézia Uhliariková, IV. A , ZŠ s MŠ Lomná 36, 029 54 ,Podobenstvo o dvoch staviteľoch 
3. Matej Pekár, III. Tr. ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa,  064 01, Utíšenie búrky na mori 
 
4. kategória ZŠ 
1.  Matej Bulvas, V. B,  ZŠ s MŠ  Novoť  315, 029 55,  Posledná večera 
2.  Nikola Mikulová, V. B, ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy 053 61, Radosť Márie a Alžbety 
3.  Veronika Jašicová,  ZŠ s MŠ Klin 122, 029 41,  Máriino videnie 
CP: Vladana Šusteková, V.A,  ZŠ s MŠ Novoť 315, 029 55 , Zázračný lov rýb 
 
5. kategória ZŠ  
l.  Kristína Zemianeková, VIII. A,  ZŠ s MŠ Poprad–Sp.Sobota, Pred očami som mal všetky jeho príkazy ....  
2. Matúš Novák, VII.A, ZŠ sv. C.a M., Markušovská cesta 8, Sp.N.Ves,  052 01, Nanebovstúpenie Pána  
3.  Jana Vojtkuľáková, IX. B, ZŠ s MŠ Novoť 315, 029 55, Zázračny lov rýb 
CP: Peter Bukovinský, VIII.B, ZŠ s MŠ Sp. Bystré, Školská 8, 05918, Dávid a Goliáš 
       Martina Mrázová, tercia, Gymnázium Fr. Asis. Kláštorská 24, Levoča, 054 01, Zvestovanie 
 
6. kategória - SŠ 
l.  neudelené 
2.  neudelené 
3.  Lenka Vyšňovská, septima, Gymnázium Fr. Asis. Kláštorská 24, Levoča, 054 01, Posledná večera 
 
7.  A. kategória ZUŠ 
1.  Anna Banasiewiczová, II. A, Cirk. ZUŠ J. Silana, Dlhé Hony 3522, Poprad, 058 01, Dávid a Goliáš 
2.  Ondrej Fedorko, II. D, Súkromná ZUŠ, Štúrova  3, Stará Ľubovňa, 064 01, Ježiš na kríži umiera 
3.  Michal Ševčík, IV. A, Cirk.ZUŠ J. Silana, Dlhé Hony 3522 Poprad,  058 01, Dávid zasiahne Goliáša 
CP: Zuzana Štefančíková, IV. Tr., Súkromná ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa, 064 01, Uzdravenie slepého 
 
7. B. kategória ZUŠ 
1.  neudelené 
2.  Barbora Franková, V., Cirk.ZUŠ J. Silana, Dlhé hony 3522 Poprad, 058 01, Dávid a Nátan 
2.  František Rybovič, V. D, Súkr. ZUŠ Štúrova 3, Stará Ľubovňa, 064 01, Ukrižovanie –  Kajúci zločinec 
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7. C.  kategória ZUŠ 
1.  Šimon Vančo, VII. D, Súkr. ZUŠ, Štúrova 3, St. Ľubovňa,  065 01, Ježiš pred Pilátom 
2.  Katarína Eliášová, VII.  Tr., Súkr. ZUŠ, Štúrova 3, Stará Ľubovňa, 064 0l, Ježiš na Olivovej hore 
3.  Nikola Kuzmiaková, VII tr., Súkr. ZUŠ Štúrova 3, Stará Ľubovňa, 064 01, Krížová cesta  
CP: Erika Kormošová, VIII. A, Cirk. ZUŠ J. Silana, Poprad, 058 01, Dávid zoči-voči Goliášovi  
 
9. A. kategória ŠŠ 
1.  Nikolas Mižikár III. / IV. Tr., Spojená škola Partizánska 2, Poprad, 058 01, Modlitba Anny 
2.  Dávid Žiga, IV. Tr. , ZŠ s MŠ Vydrník 121, 059 14, Pastier Dávid v boji s Goliášom 
3.  Ivana Gabčová, VIII. A, ŠZŠ Richnava 189, Kluknava  053 01, Utíšenie búrky na mori 
CP: Katarína Lacková, VIII. A, Spojená škola - ŠZŠ Malé Tatry, Ružomberok, 034 01, Návšteva pastierov 
                      Adrián Antaš, III. Tr., Spojená škola, Partizánska 2, Poprad, 058 01, Annina obeta Bohu 
                      Klaudia Libaková,  III. Tr., Spojená škola, Partizánska 2, Poprad, 058 01, Elkán a jeho rodina 
 
9. C. kategória  ŠŠ 
1.  Andrea Bangová,  IX. Tr., SŠJVI, Kláštorská 24/9 Levoča, 054 01,  Ukrižovanie 
2.  Margaréta Gabčová,  IV. Tr, SŠJVI,  Kláštorská  24/9 Levoča, 054 01, Zdravas Mária 
3.  Patrik Čonka,  V. tr, SŠJVI, Kláštorská 24/9 Levoča, 054 01, Dávid a Goliáš 
 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame zoznam škôl, ktoré boli v školskom roku 2010/11 prihláse-
né do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“. 
     
P.č. Región Názov školy Miesto Počet 

prác 
1. DS ZŠ Komenského 6 Sp. Vlachy 8 
2. DS ZŠ Školská 3 Sp. Podhradie 7 
3. DS Spojená škola J. Vojtaššáka internátna Levoča 6 
4. DS ZŠ  Dravce 4 
5. DS ZŠ  Sp. Štvrtok 10 
6. DS ŠZŠ Richnava 3 
7. DS Cirkevná ZŠ sv. Cyrila a Metoda Sp. Nová Ves 11 
8. DS ZŠ Z. Nejedlého 2 Sp. Nová Ves 4 
9. DS SZŠ Štefana Kluberta Levoča 3 
10. DS ZŠ s MŠ  Harichovce 7 
11. HS ZŠ s MŠ  Klin 2 
12. HS ZŚ S MŠ Rabča 5 
13. HS ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 5 
14. HS ZŠ Ľubica 6 
15. HS ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa 4 
16. HS ZŠ Nižná brána 8 Kežmarok 13 
17. HS Súkromná ZUŠ Štúrova Stará Ľubovňa 9 
18. HS ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metóda Stará Ľubovňa 4 
19. Liptov ZŠ  Lúčky 20 
20. Liptov ŠZŠ Malé Tatry 3 Ružomberok 14 
21. Liptov Cirkevná ZŠ Svošov 9 
22. Liptov ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 8 
23. Orava Cirkevná ZŠ  Sihelné 11 
24. Orava ZUŠ Rabča 7 
25. Orava ZŠ s MŠ Zakamenné 13 
26. Orava Spojená škola M. Urbana Námestovo 4 
27. Orava ZŠ stred Zázriva 1 
28. Orava ZŠ Komenského Námestovo 3 
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29. Orava ZŠ s MŠ Novoť 14 
30. Orava ZŠ s MŠ  Lokca 14 
31. Orava ZŠ  Suchá Hora 13 
32. Orava ZŠ  Zubrohlava 7 
33. Orava ZŠ s MŠ  Lomná 7 
34. Orava SUŠ Nižná 1 
35. Orava ZŠ Krušetnica 3 
36. PP ZŠ Štefana Mnoheľa, Dlhé Hony  Poprad 3 
37. PP ZUŠ J. Silana Poprad 7 
38. PP ZŠ s MŠ Poprad Sp.Sobota 1 
39. PP ZŠ s MŠ  Vydrník 6 
40. PP ZŠ Vrbov 10 
41. PP ZŠ s MŠ Tajovského Poprad 4 
42. PP Spojená škola, Partizánska 2 Poprad 3 
43. PP ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 19 
44. PP ZŠ dr. Fishera Kežmarok 12 
45. PP ZŠ s MŠ  Spišské Bystré 1 

 Spolu Všetkých škôl / všetkých prác           45 326 
 
 

                 
KATECHÉZA – ZÁKLADNÁ ÚLOHA A POSLANIE  
DIECÉZNEHO OTCA BISKUPA 
 

Jedným z dôležitých poslaní každého cirkevného spoločenstva je katechéza. Aj keď za toto 
poslanie sú zodpovední všetci jeho členovia, predsa hlavné postavenie a poslanie v tejto oblasti má 
diecézny otec biskup. On je povolaný byť vierozvestom, ktorý zverenému ľudu odovzdáva vieru. 
Z tohto hľadiska diecézny biskup je katechéta „par excellence“.1 On je ten, kto sa stará, aby v miestnej 
cirkvi – diecéze a vo všetkých jej farnostiach bola zabezpečená prirorita katechetickej služby. Na za-
čiatku slobodného účinkovania Cirkvi a následnom vytvorení možností vyučovať náboženstvo 
v školách diecézny biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra poskytol  kňazom podrobné pedago-
gicko-organizačné pokyny.2 Zároveň v tomto roku sa ako predseda Konferencie biskupov Slovenska 
postaral o to, aby vyšli v Spolku svätého Vojtecha učebnice rímskokatolíckeho náboženstva, ktoré 
v časoch totality vytvorili aktívni kňazi Spišskej diecézy a používali sa vo vyučovaní náboženstva 
v školách ako didaktické materiály vydávané Rímskokatolíckym biskupským úradom v Spišskom 
Podhradí. Neskôr sa vytvorili novšie učebnice rímskokatolíckeho náboženstva, metodické príručky pre 
katechétov a pracovné zošity pre žiakov navštevujúcich 1. - 6. ročník základnej školy. Takto sa splnila 
základná úloha diecézneho biskupa v starostlivosti o materiálne zabezpečenie školského vyučovania 
náboženstva nielen v partikulárnej cirkvi na Spiši, Orave a Liptove, ale aj na celom Slovensku. 
 Medzi ďalšie základné povinnosti diecézneho biskupa je starať sa o personálne zabezpečenie 
katechizácie vo svojej diecéze.  Rokoch 1990 – 1993 diecézny otec biskup Mons. prof. ThDr. Franti-
šek Tondra sa v zmysle kán. 780 Kódexu kánonického práva postaral o to, aby boli teologicky a peda-
gogicky vzdelávaní a duchovne formovaní katechéti a učitelia náboženstva v školách. Od akademic-
kého roka 1992/1993 mnohí z týchto katechétov mali možnosť pokračovať štúdiom v odbore učiteľ-
stvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, špecializácia náboženská výchova a etická výchova ale-
bo v odbore katolícka teológia (5-ročné externé štúdium) na RKCMBF UK Teologickom inštitúte 
v Spišskom Podhradí. Absolvovaním uvedeného magisterského štúdia získali a v súčasnosti získavajú 
kňazi a diakoni odbornú a pedagogickú spôsobilosť vyučovať katolícke náboženstvo na základných 

                                                
1 Porov.: KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV: Všeobecné direktórium pre katechizáciu, Trnava : SSV, 1999 
(ďalej VDK), bod. 222. 
2 Porov.: ACTA CURIAE EPISCOPALIS SCEPUSIENSIS (ďalej ACES). In: Partikulárne právo Spišskej die-
cézy. Manuál pastoračného kňaza. Spišské Podhradie : Rímskokatolícky biskupský úrad, 2004, s. 98. 

ODBORNÝ PORADCA 
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a stredných školách. Tu sa spišský diecézny otec biskup podieľal a v súčasnosti podieľa priamo na 
formácii ako profesor morálnej teológie na teologickom inštitúte Spišské Podhradie. 
 Od počiatku usporiadania pomerov umožňujúcich pravidelné a primerané školské vyučovanie 
náboženstva, ale najmä po ratifikácii Zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní medzi Slovenskou 
republikou a Svätou stolicou diecézny otec biskup sa stará o to, aby každý  učiteľ predmetu katolícke-
ho náboženstva spĺňal túto dôležitú misiu v školskom prostredí na základe jeho poverenia, t. j. káno-
nickej misie. Kánonickú misiu udeľuje na základe žiadosti farára/farského administrátora miesta sídla 
školy a po odbornom vyjadrení riaditeľa Diecézneho katechetického úradu. V súčasnosti vyučuje rím-
skokatolícke náboženstvo na základných a stredných školách 249 laických učiteľov, 35 rehoľníčok 
a 199 kňazov. Počet žiakov a študentov navštevujúcich rímskokatolíckej náboženstvo v školách na 
území Spišskej diecézy je podľa zaslaných štatistických údajov k 31.12.2010 celkom 54 019, t.j. 80 % 
z celkového počtu žiakov.   

Reformou v školstve sa každý vyučovací predmet začlenil do určitej vzdelávacej oblasti. Ná-
boženská výchova patrí do vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty. Vyučuje sa ako povinne voliteľný 
predmet v rozsahu ½ hod. alebo hodinovej týždennej dotácie tak, ako to umožňuje Štátny vzdelávací 
program a jednotlivé Školské vzdelávacie programy. Vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne 
voliteľný predmet je súčasťou i vzdelávacích programov na špeciálnych školách podľa vyhlášok a ich 
novelizácií, ktoré sú v súčasnosti platné. Starostlivosť otca biskupa Mons. Prof. ThDr. Františka Ton-
dru o vyučovanie náboženstva v škole sa prejavuje aj v tom, že mu záleží na kvalite výchovnovzde-
lávcieho procesu. V roku 2000 schválil diecézny projekt hospitácií na hodinách vyučovania nábožen-
stva v zmysle čl. II. b. 8 Zmluvy o katolíckej výchove a vzdelávaní. V roku 2006 bola spracovaná a 
Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom v Spišskej Novej Vsi vydaná Metodická príručka 
hospitácie katolíckeho náboženstva, ktorá sa stala metodickým vzorom pre celé Slovensko.  
  Okrem vyučovania náboženstva v školách sa v ostatných rokoch venuje veľká pozornosť 
pastoračnej katechéze vo farnostiach. Otec biskup Mons. Prof. ThDr. František Tondra rozšíril činnosť 
Diecézneho katechetického úradu tým, že od 01.09.2009 zriadil oddelenie pastoračnej e a špeciálnej 
katechézy. Činnosť oddelenia naväzuje na existujúce formy pasto-račnej katechézy vo farnostich, kto-
rých dominujúcimi sú hlavne liturgická a predsviatostná katechéza. Zvlášť vo svätých omšiach za 
účasti detí kňazi katechizujú dialogickými homília-mi, komentármi. Mimo svätej omše sú to akadé-
mie, pobožnosti, kresťanské umelecké pred-stavenia a hudobné podujatia. Pre miništrantov a ďalších 
členov liturgickej služby sa konajú liturgické a biblické katechézy. Príprava ku sviatostiam má kate-
chetický charakter. Najmä príprava na sviatosti kresťanskej iniciácie: krstu, birmovania a Eucharistie. 
Do birmovnej ka-techézy sa zapája aj sám diecézny otec biskup s pomocnými biskupmi. Dôležité sú 
katechézy mládeže, ktoré sa uskutočňujú v cirkevných spoločenstvách a hnutiach alebo v rámci dní 
mlá-deže. Pre dospelých sa v niektorých farnostiach permanentne organizujú vzdelávacie (náukové) 
katechézy, prednášky, akadémie náboženského vzdelávania, krúžky štúdia Svätého písma. Príležitost-
né katechézy sa organizujú v rámci farských misií, pútí, jubilejných rokov a podujatí pri príležitosti 
významných udalostí života partikulárnej (diecéznej alebo farskej) a všeobecnej Cirkvi. Pre mládež v 
školách a vo farnostiach sa uplatňujú diecézne projekty záujmovej katechézy: biblický krúžok, krúžok 
náboženskej skúsenosti. Pre katechetické pomôcky formy záujmovej katechézy diecézny otec biskup 
dáva cirkevné schválenie. Zvláštna pozornosť v našej diecéze sa venuje integrácii Rómov do farského 
spoločenstva formami skú-senostnej a zážitkovej katechézy. Dôležitým katechetickým počinom die-
cézneho otca biskupa bolo zabezpečenie výchovnej katechézy pre školskú dospievajúcu mládež, ktorej 
cieľom bolo viesť mladých ľudí k mravnej čistote a ochrane proti drogám a HIV. Túto výchovnú kate-
ché-zu vykonávala metodička pre zvláštne pastoračné formy Diecézneho katechetického úradu v ško-
lách a vo farnostiach v rámci prípravy birmovancov.  

Oddelenie pastoračnej a špeciálnej katechézy organizuje aj vzdelávanie pre farských kateché-
tov, animátorov a členov pastoračných rád farností. Taktiež organizuje diecéznu korešpondenčnú sú-
ťaž, v tomto roku je zameraná na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Me-
todik pastoračnej a špeciálnej katechézy má na starosti aj administráciu webovej stránky 
www.dkuspis.sk, kde je možné nájsť videoprednášky zo seminárov, katechézy na rôzne témy, meto-
dické a pedagogické odporúčania pre školskú, pastoračnú a špeciálnu katechézu.  
 Rozsiahla katechetická činnosť si vyžaduje organizačné inštitucionálne a metodické zázemie. 
Podľa Všeobecného direktória pre katechizáciu túto úlohu spĺňa v rámci diecézy katechetický úrad. 
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Podľa tohto základného cirkevného dokumentu nijaká diecéza nemôže byť bez tohto úradu. Túto sku-
točnosť potvrdila prax. Aj keď sa od roku 1990 až do roku 1997 v našej diecéze riadila katechéza na-
riadeniami diecézneho otca biskupa a činnosťou diecéznej katechetickej komisie, ukázala sa nutnosť, 
aby ju riadili skúsení, odborne spôsobilí a kompetentní veriaci ľudia. Aby si takých diecézne spolo-
čenstvo primeraným teologickým, pedagogickým a katechetickým štúdiom a formáciou pripravilo, 
diecézny otec biskup zriadil dňa 17.09.1997 najprv Diecézne katechetické stredisko a od 10.10.2004 
Diecézny katechetický úrad (Officium catechisticum). Poslaním Diecézneho katechetického úradu, 
ktorý má sídlo v Spišskej Novej Vsi, je v menej diecézneho otca biskupa metodicky a organizačne 
usmerňovať všetky katechetické činnosti tak, aby sa podľa možností členom všetkých vekových kate-
górií, povolaní, životných situácií, mentality a organizačných štruktúr diecézneho spoločenstva dostá-
vala primeraná náboženská výchova a vzdelávanie. Toto poslanie sa uskutočňuje v oblasti školského 
vyučovania náboženstva, pastoračnej katechézy v škole, vo farnostiach, v rodinách a v cirkevných 
spoločenstvách, hnutiach, špeciálnej katechézy. Piati katechetickí pracovníci (riaditeľ, pracovníčka 
s úväzkom tajomníčky a ekonomickej pracovníčky, metodička školského vyučovania náboženstva na 
ZŠ, metodička školského vyučovania náboženstva na SŠ a metodik pre farskú a pastoračnú katechézu) 
v spolupráci s dobrovoľnými spolupracovníkmi, ktorých menoval diecézny otec biskup v oblastiach 
dekanátov (metodici školského vyučovania náboženstva a katechetickí inšpektori, technickí pracovní-
ci) v zmysle VDK a Štatútu DKÚ vykonávajú nasledujúce katechetické služby: analyzujú katechetickú 
a náboženskú situáciu v diecéze, vypracúvajú programy činnosti pre školské vyučovanie náboženstva 
a pastoračnú katechézu, uskutočňujú permanentnú formáciu katechétov formou celodiecézneho kate-
chetického dňa s otcom biskupom, metodických dní, seminárov, dní katechetického vzdelávania 
a formácie, tvorivých dielní, duchovných obnôv a cvičení. Uskutočňujú metodické poradenstvo, vy-
pracúvajú katechetické a didaktické pomôcky, vydávajú Katechetické ozveny – metodického informá-
tora a poradcu cez vlastnú internetovú stránku, vykonávajú hospitácie a inšpekcie na hodinách nábo-
ženstva a katecheticke vizitácie vo farnostiach, organizujú záujmovú katechézu, rôzne typy súťaží: 
Biblickú olympiádu, výtvarnú súťaž Biblia očami detí a mládeže a korešpondenčné súťaže od školskej 
až po diecéznu úroveň. K tejto činnosti majú ako účelové zariadenie Cirkvi veľkú nielen morálnu, 
duchovnú podporu diecézneho otca biskupa ale aj finančnú (raz do roka zvonček vo farnostiach na 
DKÚ) a 100 % pokrytie finančných nákladov na prevádzku a činnosť. 
 Mons. Prof. ThDr. František Tondra ako predseda KBS sa značnou mierou pričinil o zriadenie 
Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Spišskej Novej Vsi. 
 Úlohou diecézneho biskupa je postarať sa o tvorbu základného katechetického projektu. Táto 
úloha bola súčasťou práce diecéznej synody. 
 Jubilujúci diecézny biskup celou svojou učiteľskou, pastierskou službou a starostlivosťou 
duchovného otca Božieho ľudu spĺňa výzvu bl. Jána Pavla II. z apoštolskej exhortácie Catechesi tra-
dendae, aby zvlášť biskupi neľutovali čas, námahu a finančné prostriedky na dielo katechizácie, čiže 
výchovy a vzdelávania vo viere. Boží ľud Oravy, Liptova a Spiša vďačí nášmu Učiteľovi a Pastierovi 
Ježišovi a jeho vernému služobníkovi diecéznemu otcovi biskupovi a všetkým, ktorí pracujú na diele 
katechizácie v našej diecéze.   
 
 
ALTERNATÍVNE KONCEPCIE VYUČOVACEJ HODINY  
NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY 
(príspevok PaedDr. Emílie Bockovej, PhD., ktorý odznel na konferencii:  Dosah školskej reformy na 
vyučovanie náboženstva, ktorá sa uskutočnila 8.3.2011  na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku.) 
 

Učiteľstvo je mimoriadne povolanie. Neustále žasneme ako môže obohacovať naše životy 
a životy druhých. Každý učiteľ má vlastný štýl a v súčasnosti sú niektoré prezentované v literatúre 
našich či zahraničných autorov. V posledných rokoch sa často zdôrazňuje problematika zdokonaľova-
nia a inovácie výchovno-vzdelávacieho procesu. Zdôrazňuje sa úloha učiteľa, ktorý v tomto procese 
zastáva rozhodujúcu pozíciu. Našim úmyslom je poskytnúť zamyslenie nad výsledkami jeho práce a to 
„výsledného produktu“, ktorým je žiak.  
Aké sú teda požiadavky na žiakov, ktoré v minulosti neboli také samozrejmé? 
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J. Kozlík hovorí o týchto:3 
1. požiadavka reality – vyjadruje, aby žiaci poznávali všetko, čo ich obklopuje v skutočnej realite, 
bezprostredne a pravdivo. Aby ich poznanie nevychádzalo len z výkladu učiteľa, ale pokiaľ je to mož-
né, „aby boli pri tom“, aby sa učili z reality 
2. požiadavka globality – vyjadruje, aby žiaci poznávali svet a aj seba samých v komplexnosti 
a jednote, v súvislostiach a podmienenostiach, aby chápali, že všetko so všetkým súvisí 
3. požiadavka sociability – vyjadruje, aby žiaci všetko, čo poznávajú, prežívajú a tvoria, bolo z ich 
strany premyslené, zdôvodnené, aby slúžilo nielen im, ale perspektívne aj spoločnosti 
4. požiadavka finality – vyjadruje, aby sa žiaci naučili dôslednosti, aby všetko, čo robia „dotiahli“ do 
konca, aby sa učenie pre nich stalo návykom 
5. požiadavka kritickosti – vyjadruje, aby sa žiaci naučili reálne pozerať na svet a dianie okolo seba, 
aby vedeli správne hodnotiť nielen iných, ale aj svoju snahu na seba rozvoji 
6. požiadavka racionality a efektívnosti – vyjadruje, aby žiaci pri učení nemrhali časom, silami 
a prostriedkami 

V súvislosti s týmto sa v súčasnej pedagogickej a didaktickej terminológii čoraz častejšie ho-
vorí o modernizácii, efektívnosti, racionalizácii a optimalizácii vyučovania. K týmto pojmom sa 
v krátkosti môžeme vyjadriť takto:  

Modernizácia obsahu vzdelávania je najzložitejším riešením, v efektívnosti ide o premyslený 
výber vyučovacích metód  a  činností učiteľa a žiakov. Optimalizácia veľmi úzko súvisí 
s efektívnosťou. Či učitelia svoje prístupy k triedam a žiakom diferencujú, a tak vlastne aj optimalizu-
jú výchovno-vzdelávací proces, nechávame na úvahu...Naše pozorovania vyučovacích hodín 
a rozhovory so žiakmi sa prihovárajú skôr za to, že v praxi prevládajú nediferencované prístupy.4 

Tieto pojmy uvádzame z dôvodu komparácie s programom školskej reformy v predmete Ná-
boženská výchova. Podstatou výrazu reforma je podľa Ivanovej – Šalingovej M. „úprava, oprava, 
zmena, prebudovávanie, prebudovanie dačoho v oblasti politickej, spoločenskej, štátnej a pod“.5 
V čom konkrétne sa táto zmena prejavuje, resp. prejavila? 
Jana Hurajtová, koordinátor KKaPC n. o . v prezentáciách o kurikule prednesené na školeniach pre 
učiteľov náboženskej výchovy zdôrazňuje, že v OBSAHU VZDELÁVANIA, ktorý sleduje dve úrov-
ne: 
1. centrálna úroveň predstavuje 70% z rámcového vzdelávacieho programu, ktorý garantuje KBS 

a MŠ SR,  

2. školská úroveň predstavuje 30% z rámcového vzdelávacieho programu a jeho garantom je samot-
ný učiteľ. 

Učiteľa zaväzuje rámcový vzdelávací program, schválený KBS (osnovy, zostavenie tém 
v ročníku, základná časová dotácia tém, ciele, obsahový štandard, výkonový štandard, kľúčové pojmy) 
a školský vzdelávací program, ktorého súčasťou má byť aj proces t. j. postupy, metódy = cesta ku 
kompetenciám žiaka.6 Pre človeka z praxe je zvlášť povzbudzujúce konštatovanie, že „učiteľ môže 
zostaviť vlastné postupy, ktorými bude rozvíjať stanovené kompetencie žiakov v danom predmete.“ 
Pokiaľ by sme ostali pri tomto poznatku, mohli by sme celkom spokojne povedať, že konečne sa uči-
teľ môže realizovať ako osobnosť vzdelaná, kreatívna, vedomá si svojich kompetencií a hodnoty. Čo 
však učiteľ pred samotným vyučovaním zvažuje, ako sa na samotné vyučovanie pripravuje je predme-
tom prebiehajúceho výskumu v rámci rozličných druhov pedagogickej praxe. 

Z uvedeného vyplýva, že učiteľ môže na žiaka optimálne pôsobiť iba vtedy, keď ho dôkladne po-
zná. Pre úplnosť treba dodať, že učiteľ pracuje so žiakmi, ktorých možno rozdeliť do viacerých sku-
pín. Nie sú len žiaci „dobrí a zlí“, ale aj pohodlní, pasívno – demotivujúci, nekľudní, nekoncentrovaní 
(na vyučovanie), vyrušujúci, rušivo nápadní, provokujúco agresívni, arogantní (vyvyšujúci sa), pokry-
teckí, neúprimní, karieristi...a nudiaci sa! 

                                                
3 KOZLÍK, J.: Pojetí vzdělávacího procesu. In: KOZLÍK, J. a kol. Směrování k základní škole zítřka. Praha : 
Fortuna, 1998, s. 64. 
4 Porov. PETLÁK, E.: Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. Bratislava : IRIS,  2000, s. 9 – 10. 
5 IVANOVÁ  - ŠALINGOVÁ, M.: Slovník cudzích slov pre školu a prax. Bratislava : SPN, 1988, s. 426. 
6 HURAJTOVÁ, J.: Čo prináša reforma? Prezentácia na www.kpkc.sk 2009 
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Práve pre dôkladnejšie poznanie, pre správnu interakciu, musí učiteľ využívať výskumné metódy. 
Jeho skúmanie má viesť k: dôkladnejšiemu poznávaniu žiakov, prehlbovaniu interakčných vzťahov 
medzi učiteľom a žiakom, ale i medzi žiakmi navzájom a k zdokonaľovaniu  priebehu a výsledkov 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre objektívne posúdenie skúmaného javu sa odporúča využiť via-
cero metód a to v dostatočnom časovom priestore. 

Pozorovanie je základná, pomerne jednoduchá, ale veľmi významná výskumná metóda. Aby pozo-
rovanie bolo úspešné, musí mať stanovený cieľ, plán a metódu pozorovania. Z hľadiska časového tr-
vania môže byť pozorovanie príležitostné, dlhodobé, krátkodobé. Učiteľ môže pozorovať prístupy žia-
kov k učeniu, spôsob reakcie na hodnotenie, sústredenosť na vyučovanie atď. Na základe pozorovania 
upravuje svoj prístup k žiakom. 

Rozhovor je založený na priamom kladení otázok. Je to verbálna komunikácia výskumného pra-
covníka a respondenta. Môže byť vopred pripravený alebo improvizovaný. Učiteľ môže rozhovorom 
zisťovať postoje žiakov k učeniu, ich názory na učivo, metódy práce, názory na druhy skúšania a pod. 

Experiment je náročnejšia vedeckovýskumná metóda. Pri experimente sa skúmajú zámerne navo-
dené pedagogické javy vo vopred pripravených a presne kontrolovaných podmienkach. Z toho vyplý-
va, že použitie experimentu si vyžaduje plánovanie experimentu, vytýčenie cieľa, stanovenie hypotézy, 
voľbu metód, realizáciu experimentu a vyvodenie záverov. (potvrdenie alebo popretie hypotézy) Expe-
riment môže byť prirodzený – žiaci si neuvedomujú priebeh výskumu, uskutočňuje sa  v prirodzených 
podmienkach. Laboratórny sa uskutočňuje v upravených podmienkach. Pri experimente sa pracuje 
obvykle s dvoma skupinami (triedami). Jedna je experimentálna (v nej sa overujú nové vyučovacie 
metódy, nové pomôcky a pod.), druhá je kontrolná (v nej sa pracuje tradičným postupom).7 

Experimentálne overovanie je v našich podmienkach upravené zákonom č. 425/2008 § 14, kde sa 
hovorí, čo je predmetom experimentálneho overovania (1.a – h), čo je cieľom (2), a kto môže podať 
návrh aby ho schválilo MŠ (10 – 11). Konkrétne to znamená, že predmetom experimentálneho overo-
vania sú predovšetkým ciele, metódy a prostriedky vzdelávania, jeho cieľom je získať alebo overovať 
v praxi poznatky, skúsenosti, podnety, implementáciu poznatkov, a skúseností na zmeny a obnovu 
pedagogických dokumentov, na vytvorenie alternatívnych vzdelávacích programov alebo výchovných 
programov... 

Garantom experimentálneho overovania môže byť vysoká škola s akreditovaným študijným prog-
ramom pedagogického zamerania. (10)8 Preto je našim snažením poskytnúť v prvom rade študentom, 
budúcim učiteľom predmetu Náboženská výchova dostatok podnetov na tvorivosť a to tak v samotnej 
príprave ako aj v jednotlivých činnostiach aplikovaných vo vyučovacom procese. Učiteľom, ktorí sa 
boria s nedostatkom didaktických a metodických pomôcok ponúknuť okrem metodických materiálov, 
ktoré vydalo KPKC a pracovných zošitov priamo nadväzujúcich na ne alternatívne pomôcky, ktoré sa 
v súčasnosti overujú. Obsah vzdelávania sa nesmie vyprázdniť, reforma nesmie degradovať výchovný 
predmet zásadného významu na „voľnú hodinu“ podľa žiakov, či „iba náboženstvo“ podľa manažérov 
v školách.  

Je na každom z nás, ako sa reforma podpíše na dobe, v ktorej sme aktívnymi činiteľmi, či možnos-
ti, ktoré ponúka využijeme, alebo len pasívne a s nevôľou prijmeme skutočnosti nariadené „zhora“. 
 
VÝZNAM SPOLOČENSTVA PRE KRESŤANA  
 

Život Najsvätejšej Trojice je „vzorom, prameňom a cieľom spoločenstva kresťanov s Ježi-
šom“. Zo spoločenstva kresťanov s Kristom vyplýva ich vzájomné spoločenstvo: všetci sú ratolesťami 
jedného viniča, ktorým je Kristus. Cirkev chápeme ako spoločenstvo kresťanov s Kristom a spoločen-
stvo kresťanov navzájom. 

Farnosť je miesto, kde sa uskutočňuje Cirkev. Tu sa odohráva praktický každodenný život ve-
riaceho človeka, jeho stretnutia s Kristom, s ostatnými veriacimi. Problémom väčších niekoľkotisíco-
vých farností je, že veriaci žijú vo veľkej anonymnej mase. V žiadnom prípade nemôžu vytvoriť osob-
né vzťahy každého s každým. Dá sa to však vytvoriť v malej skupinke – v malom spoločenstve. Pápež 
Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris missio definuje malé spoločenstvo ako skupinu kresťanov, ktorí 
sa stretajú na úrovni rodiny alebo v obmedzenom kruhu, aby sa modlili, čítali Sväté písmo, prehlbovali 

                                                
7 Porov. PETLÁK, E.: Pedagogicko-didaktická práca učiteľa. Bratislava : IRIS, 2000, s. 21 – 22. 
8 Porov.: Z.z. č . 245/2008, § 14 
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si náboženské vedomosti a prejednávali ľudské i cirkevné problémy z hľadiska spoločenskej angažo-
vanosti.  Takéto malé spoločenstvá rozčleňujú veľké farské spoločenstvo, kde môžu veriaci navzájom 
lepšie komunikovať, prežívať hlbšie osobné vzťahy a cez tieto živé spoločenstvá postupne prekvasiť 
celú farnosť. Aby nejaké skupina ľudí bola spoločenstvom je potrebné, aby vzťahy medzi členmi sku-
piny boli založené na dvoch podmienkach: 
1. Láska 
2. Vzájomná dôvera 
Vzťahy prežívané v spoločenstve sú omnoho hlbšie, dôvernejšie a živšie. 
 
Prečo budovať malé spoločenstvá? 

Dekrét II. vatikánskeho koncilu Apostolicam actuositatem o laickom apoštoláte z r. 1965 hovo-
rí, aby veriaci konali svoj apoštolát v duchu svornej spolupráce. Od takejto formy apoštolátu sa dá 
očakávať omnoho hojnejšie ovocie, ako keby ich uskutočňovali jednotlivci, každý zvlášť. Apoštolské 
povzbudenie pápeža Pavla VI. Evangelii nuntiandi o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete z r. 1975 
venuje problematike malých spoločenstiev pomerne veľký priestor. „Vznikajú preto, že chcú plnšie 
prežívať život Cirkvi, alebo si prajú a hľadajú vhodnejšie spôsoby prejavu ľudskej prirodzenosti, ktoré 
by im ťažko mohli poskytnúť väčšie cirkevné spoločenstvá.“ Aj pápež Ján Pavol II. v apoštolskom 
liste Novo millennio ineunte píše: „Treba podporiť spiritualitu spoločenstva a umožniť jej, aby sa uká-
zala ako výchovný princíp všade tam, kde sa formuje človek a kresťan. Spoločenstvo je ovocím a pre-
javom lásky Najsvätejšej Trojice, aby z nás všetkých urobila jedno srdce a jednu dušu“. 

1. Miesto spoznávania Boha a duchovného rastu. Cez modlitbu, Sväté  písmo, osobné svedectvo 
a prijatie druhými sa prehlbuje náš osobný vzťah k Bohu, spoznávame Boha ako lásku, Boha živého, 
ktorý koná v celých dejinách spásy a ktorý koná aj v našich životoch.  

2. Miesto spoznávania seba a osobného rastu. Porovnávame svoj život s druhými, ktorí nám 
môžu pomôcť objaviť naše kvality a zároveň objavovať naše nedostatky a napomáhať ich odstrániť. 
Život v spoločenstve vedľa druhých ľudí veľmi rýchlo vyplaví naše zranenia, slabosti, ohraničenia, 
frustrácie, zlé povahové rysy. Taká je naša skutočná tvár. Darmo si budeme dávať masku a skrývať 
svoje obmedzenia, druhí ľudia ich veľmi dobre vidia. Ak však človek prijme spoznanú pravdu o se-
be, keď cíti, že ho druhí prijímajú aj s jeho ohraničeniami a súčasne aj s jeho kvalitami, vtedy sa pre 
neho stáva miestom rastu a oslobodenia. Ďalší krok je, že ho nielen prijímajú takého aký je, ale mu 
pomáhajú odstraňovať nedostatky a objavovať jeho kvality. To skutočne posobí uzdravujúco.  

3. Miesto realizácie. Každý človek je stvorený pre lásku. Túži milovať a zároveň byť milovaný. 
V rámci malého spoločenstva môžem rozdávať lásku, zapojiť sa do služby pre iných, mať pocit, že 
som užitočný, že môj život má zmysel.  

4. Miesto istoty. V našom živote sa striedajú chvíle pohody s chvíľami, keď' prežívame krízy. 
Navzájom sa môžeme podržať, aj v kríze mať istotu, že nie som sám, že je vedľa mňa brat.  

5. Miesto radosti. Spoločné prežívanie spoločenstva a spoločná oslava Boha znásobuje radosť 
jednotlivca, uzdravuje od vnútorných zranení.  

6. Miesto na ohlasovanie evanjelia. Podľa Evangelii nuntiandi "príkaz ohlasovať evanjelium 
všetkým ľuďom je prvotnou a prirodzenou povinnosťou Cirkvi." (EN 14) Je to teda aj prvotnou a 
prirodzenou povinnosťou každého kresťana. Spoločenstvo napomáha ohlasovať evanjelium s odva-
hou a efektívne. Napr. pri spoločenstve, ktoré sa skladá z ôsmich členov, môže byť efektívnosť ohla-
sovania nielen 8-násobná, ale aj omnoho väčšia (n-násobná).  

Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris missio píše: "Pretože Cirkev je spoločenstvo, sú aj nové 
základňové spoločenstvá, ktoré žijú skutočne v jednote s Cirkvou, pravým výrazom spoločenstva a 
prostriedkom k vytvoreniu ešte hlbšieho spoločenstva. Z tohto dôvodu predstavujú veľkú nádej pre 
život Cirkvi" (RM 51)  

Spracoval na základe rôznych prameňov: Marián Majzel 
 
 
LAICI A HNUTIA V CIRKVI 

 
Pápež Ján Pavol II. napísal vo svojej apoštolskej exhortácii Christifideles laici: „Spolu s 

kňazmi a rehoľníkmi vytvárajú laici jeden Boží ľud a Kristovo telo.“ A dopĺňa o laikoch: „Každý laik 
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si musí vždy byť vedomý, že je "členom Cirkvi", ktorému bola zverená originálna, nenahraditeľná a 
neprenosná úloha, ktorú musí spĺňať pre dobro všetkých.“ 

Dôležitou kapitolou v dejinách Cirkvi počas pontifikátu Jána Pavla II. bol rozmach hnutí a 
spoločenstiev v Cirkvi. V roku 1998 sa uskutočnilo prvé stretnutie hnutí a nových spoločenstiev 
s pápežom. Počtom vzrástlo Hnutie focoláre, Neokatechumenátna cesta, Comunione e Liberazione, 
Viera a Svetlo.  

Medzi hnutiami a inštitucionálnou cirkvou dochádzalo k rôznym nezrovnalostiam. Podľa Sv. 
Otca, napätie, ktoré vzniká je napätím prirodzeným. „Všetko, čo je nové a nečakané… prináša niekedy 
rozvrat, vedie k „predsudkom a výhradám“ zo strany niektorých inštitucionálnych predstaviteľov a k 
„dohadom a excesom“ v niektorých hnutiach.“ Ján Pavol II. však toto všetko chápal ako „skúšobné 
obdobie“, v ktorom biskupi v spojení s pápežom rozlišujú, či ide skutočne o dary Ducha Svätého. Pod-
ľa neho však už teraz začína „nové obdobie“, v ktorom hnutia obnovy dajú Cirkvi „zrelé plody spoje-
nia a horlivosti“ a inštitucionálna cirkev sa obnoví naozajstným kresťanským životom týchto hnutí. 
Tieto hnutia a spoločenstvá nie sú tradičnými rehoľami ani náboženskými spoločnosťami. Sú v nich 
totiž často muži aj ženy, ktorí hoci zložili sľub celibátu, naďalej navštevujú svoje civilné zamestnania.  

V rámci Cirkvi sa ponúkajú rôzne služby, funkcie, úrady a formy privádzania ku kresťanské-
mu životu. V poslednej dobe badať veľký rozvoj cirkevných hnutí. „Keď sa pokorne zapoja do života 
miestnych cirkví a sú biskupmi a kňazmi srdečne prijaté do diecéznych a farských štruktúr, predstavu-
jú tieto hnutia ozajstný Boží dar pre novú evanjelizáciu a pre misijnú prácu vo vlastnom zmysle slo-
va.“ V apoštolskom liste Christifideles laici rozoberá pápež aj kritéria cirkevnosti pre laické združenia. 
Jedným z rozlišovacích kritérií je: „Zosúladenie s apoštolským zameraním Cirkvi, na ktorom sa po-
dieľajú, totiž "evanjelizovanie a posvätenie ľudí..., kresťanské formovanie ich svedomia ako aj preni-
kanie rozličných spoločenstiev a prostredí Duchom Evanjelia".“  

V tomto zmysle sa musí od všetkých foriem laických zoskupení a od každého jedného z nich 
požadovať misionársky elán, ktorý z nich robí stále viac subjekty novej evanjelizácie. Ázijská synoda 
uznala úlohu hnutí obnovy pri budovaní vzájomnosti, keď ponúkajú hlbšiu skúsenosť Boha prostred-
níctvom viery a sviatostí, ako aj podnecovaním životného obrátenia. Počas príhovoru na Anjel Pána 
pápež v novej evanjelizácii dospelých vydvihol cirkevné hnutie Cursillos de Cristiandad, ktoré začalo 
svoju činnosť pred päťdesiatimi rokmi v Španielsku. Tento Kristov odkaz je prezentovaný intenzívnou 
duchovnou skúsenosťou, ktorá im umožňuje znovuobjaviť krásu stretnutia Krista a príslušnosti v Cir-
kvi. Pri inej príležitosti poďakoval kňazom, seminaristom a laickým veriacim z Neokatechumenátnej 
cesty za ich veľkorysý záväzok novej evanjelizácii.  
            Hnutia nie je možné nariaďovať alebo zavádzať podľa nejakej úradnej moci. Hnutia by mali 
byť darom a prínosom pre Cirkev v dnešnej dobe.  

- mm-  
 
DARY DUCHA SVÄTÉHO – ICH VÝZNAM PRE KRESŤANA 
 

Dary Ducha Svätého dávajú duši jemnocit pre Boha, vnímavosť pre jeho hlas a jeho vôľu. Da-
ry Ducha Svätého sú dispozície, trvalé vlastnosti, ktoré Boh vlieva do duše, a tie ju pozdvihujú, aby 
ľahšie a ochotnejšie poslúchala vnuknutia a podnety Ducha Svätého. Dary sú vlastne len prejavmi, 
lúčmi Ducha Svätého, lebo on sám je Darom. 
 
Dar múdrosti a rozumu 
„Modlil som sa a dostal som dar rozumu, vzýval som Boha a vošiel do mňa duch múdrosti a dal 
som jej prednosť pred kráľovstvami.“ 

Otvára sa nám pravý zmysle Písma, pôvodcom Písma je Duch Svätý, a preto on nám ho môže 
darom rozumu pomôcť chápať. Keď sa k Emauzským učeníkom pripojil Ježiš a všetko im vysvetlil, 
pochopili. Vraveli si: Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami rozprával a vysvetľoval nám Písmo? To 
bol oheň a svetlo Ježišovho Ducha. Pomocou daru rozumu lepšie chápeme zmysel liturgických obra-
dov, ktoré nám sprítomňujú tajomstvá spásy. Osvietení týmto darom lepšie chápeme a poznávame 
život, utrpenie a účinkovanie Ježiša Krista. 
Dar rady a sily 
„Moja je rada a rozumnosť, moja je rozumnosť, moja je sila.“ 
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Dar poznania a nábožnosti 
„Večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša 
Krista.“ 

Tieto dary v nás vzbudzujú cit synovskej úcty a dôvery k nebeskému Otcovi a vedú nás 
k nábožnému plneniu Božích a cirkevných prikázaní. Zároveň nás povzbudzujú a dôvernej modlitbe. 
Kto spolupracuje s týmto darom, rád sa modlí, s radosťou sa zúčastňuje na svätej omši a pobožnos-
tiach, rád sa zdržiava pri svätostánku v tichej adorácii. 

Vzbudzujú v nás lásku a úctu ku všetkému, čo je v úzkej spojitosti s Bohom: lásku a úctu k 
Cirkvi, pápežovi, biskupom, kňazom, k posvätným veciam a miestam. Dar nábožnosti je nám veľmi 
potrebný v duchovnom živote, lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a 
má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 
Dar bázne pred Bohom 
„Bázeň pred Pánom bude jeho pokladom.“ 
 
Pozrime sa na jednotlivé dary, ako ich môžeme charakterizovať z katechetického pohľadu. 
 
1. Dar múdrosti 
Je to nadprirodzená vliata schopnosť správne chápať zmysel života a vzťah človeka k Bohu. Človek 
obdarený týmto darom v Bohu vidí pôvodcu všetkých stvorených vecí a svoj cieľ. Týmto darom Duch 
Svätý osvecuje a zdokonaľuje v nás čnosť viery. Človek, ktorý má a používa dar múdrosti, posudzuje 
všetko spod zorného uhla večnosti a jasne chápe, že čo osoží človeku, keby aj celý svet získal a svojej 
duši by uškodil (Mt 16, 26). Ľahšie aj znáša protivenstvá, lebo vie, že tým, čo milujú Boha, všetko na 
dobré slúži. Človek obdarený múdrosťou vidí v prírode Božie stopy a počuje ako hudbu vesmíru slová 
žalmu: Nebesia rozprávajú o sláve Boha a obloha hlása dielo rúk. 
 
2. Dar rozumu 
Je to dar, ktorým sa osvecuje náš rozum, aby sme ľahšie a hlbšie poznávali pravdy Božieho zjavenia. 
Obsah tohto daru je väčší, širší a vznešenejší, lebo sa nevzťahuje len na tvory a ich vzťah k Bohu, ale 
na všetky pravdy Božieho zjavenia. Dar rozumu pôsobí, že aj tí najjednoduchší ľudia vedia chápať 
Božie pravdy. 
 
3. Dar rady 
Tento dar v nás zdokonaľuje čnosť opatrnosti. Dobrá rada je nad zlato, je potrebná aj vo svetských 
záležitostiach, no najmä v duchovných. Mnoho krát stojíme pred dilemou: Čo si vyvoliť? Nielen kres-
ťan sa rozhoduje pre pozemské výhody za cenu ohrozenia viery a stratu charakteru. Pán Ježiš, na kto-
rom spočíval Duch Svätý, si vedel poradiť aj ako človek vo všetkých neriešiteľných okolnostiach. 
Keď sa ho farizeji a zákoníci pýtali či podľa zákona majú ukameňovať ženu – hriešnicu, odpovedal: 
„Kto, z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ a žene povedal: „ Choď a viac nehreš.“ 
Máme často vzývať aj Pannu Máriu, matku dobrej rady, ktorá plná milosti Ducha Svätého pomáhala 
apoštolom a pomáha aj Cirkvi. Pre duchovný život je veľmi dobré, keď máme spoľahlivého duchov-
ného radcu – spovedníka. 
 
4. Dar sily 
Tento dar posilňuje našu vôľu, zveľaďuje v nás mravnú čnosť zmužilosti. Niekto môže byť telesne 
silný, ale duchovne je slaboch, a zasa naopak. Kristus od nás žiada určitý stupeň hrdinstva, preto nám 
dáva Ducha sily. Dar sily potrebuje zvlášť mladý človek, veď musí bojovať proti pokušeniam tela, 
sveta a diabla. Apoštoli naozaj prejavili dar sily Ducha Svätého svoju neohrozenosťou vo viere a v 
ohlasovaní Ježiša Krista. Panna Mária v sile Ducha Svätého stála pri Ježišovom kríži. Veľkú silu pot-
rebujú aj chorí, aby znášali s kresťanskou trpezlivosťou utrpenia na vlastnom tele. 
 
5. Dar poznania 
Tento dar prenáša múdrosť a rozumnosť do praktickej polohy, zdokonaľuje v nás čnosť lásky k Bohu 
a k blížnemu a robí nás schopnými poznať a okúsiť Božie skutočnosti v ich najhlbších základoch a 
príčinách. Tento dar viac pôsobí na srdce ako na rozum, tak sa ľahšie a bližšie dostaneme k Bohu lás-
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kou ako len chladným rozumom. Osvietení týmto darom poznáme Kristovu lásku, presahujúcu každé 
poznanie a dosahujeme bohatstvo plného chápania a poznania Božieho tajomstva a poznania. Človek 
obdarený darom poznania má teda osobitnú schopnosť poznávať a konať, čo slúži na Božiu slávu, na 
spásu seba i blížneho. Všetko koná z lásky a už tu na zemi pociťuje predchuť nebeských radostí. 
 
6. Dar nábožnosti 
Tento dar zdokonaľuje v nás mravnú čnosť spravodlivosti a čnosť nábožnosti a modlitby. Vedie nás k 
Bohu v synovskej dôvere, láske a nežnosti. Posilnení týmto darom uznávame Boha nielen za svojho 
najvyššieho Pána, ale za svojho nebeského Otca, ktorý s láskou hľadí na nás a ku ktorému sa môžeme 
vždy s dôverou obrátiť so slovami: Otče náš.. 
 
7. Dar bázne pred Bohom 

Tento dar zdokonaľuje v nás čnosť nádeje. Bázeň pred Pánom, to nie je strach otrocký, ale sy-
novský, totiž, že sa bojíme uraziť Božiu velebu a stratiť Božiu milosť Dar bázne pred Pánom, spočíva 
na dvoch základoch: 

Živo si uvedomujeme nekonečnu Božiu velebu a zvrchovanosť, ktorú sa neodvážime uraziť, 
veď sme pred Pánom prach a popol, ale z jeho milosti sme Božie deti. 

Uvedomujeme si strašnú ošklivosť a nebezpečnosť hriechu, a preto sa ho chránime ako naj-
väčšieho zla. 

Božie slovo nás veľmi napomína na bohabojnosť: „Utekaj pred hriechom ako pred hadom, le-
bo keď sa k nemu priblížiš, uštipne ťa.“  „V bázni slúžte Pánovi, a s chvením sa mu klaňajte.“ (Ž 2,11) 
Apoštol Pavol nás dôrazne napomína: „ S bázňou a chvením pracujete na svojej spáse. „ (Flp 2,12) 

Nešťastím mnohých aj veriacich je, že sa neboja hriechu alebo nepokladajú hriech za niečo 
hrozné. U mnohých sa stráca pocit viny. A to je veľmi nebezpečné. Veď ide o večnú spásu. Preto je 
tak veľmi dôležité rozvíjať dar nábožnosti. 

Spracoval: Marián Majzel 
 

 
METÓDA KRESLENIA – „ŽIVÁ TABUĽA“  
 
     Aj napriek tomu, že na hodinách náboženskej výchovy môžeme využívať rôzne moderné didaktic-
ké pomôcky (DVD, CD, internet, interaktívna tabuľa, obrazy alebo ilustrácie), stále aktuálnou 
a účinnou  metódou  práce so žiakmi ostáva kreslenie na tabuľu, tzv. – „živá tabuľa“.  
      Niektorí učitelia náboženskej výchovy i katolíckeho náboženstva majú  problém kresliť a tvrdia, že 
to nevedia. Odporúčame jednoduché 
schematické  kresby, pretože cieľom náboženskej výchovy nie je kreslenie ako také, ale kresba, ktorá 
podporuje výklad a predkladané náboženské pravdy. Zvlášť vhodné je využívať kreslenie na tabuľu 
v triedach predprimárneho, primárneho a v niektorých prípadoch i nižšieho sekundárneho vzdelávania. 
 
 Dôvody, prečo používať metódu kreslenia na tabuľu:  
-  pomáha  nám upriamiť pozornosť žiakov na podstatu témy, 
-  žiaci pozorovaním kresby využívajú zrak, 
-  ak komentujeme kresbu (čo kreslíme a prečo) využívajú sluch, 
-  ak vyzveme žiakov, aby si kreslili do zošitov, rozvíjame a zdokonaľujeme ich schopnosti 
    zručnosti vyjadriť sa  obrazne,   
-  využívame súčasne viac zmyslov, čím sú žiaci hlbšie zasiahnutí,  
-  využívame ich zručnosti, čím lepšie zvládneme disciplínu, 
-  pomáha žiakom, aby sa lepšie koncentrovali na uvedenú tému,  
-  pomáha  nerušene sledovať výklad učiva, 
-  pomáha žiakom  aby si lepšie zapamätali učivo, 
-  pomáha ľahšie získať a osvojiť si jednoznačné pojmy, 
-  pomáha žiakom rýchlo a živo si vybaviť v pamäti  učivo, 

AKO AKTIVIZOVAŤ 
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-  pomáha zopakovať a  zhrnúť učivo. 
Táto vyučovacia metóda môže byť účinnejšia ako vopred starostlivo pripravené ilustrácie. 

Keďže kreslenie prebieha súčasne s výkladom a znázorňuje vyučovaný príbeh alebo nejakú pravdu, 
pre žiakov sa stáva „živým obrazom“ a zasahuje hĺbku osobnosti žiaka.  

. 
Niekoľko rád skôr ako začneme kresliť: 

- používajme jednoduché, plné čiary, 
- kreslime výrazné, viditeľné čiary, 
- používajme farebné kriedy, 
- buďme otočení bokom k žiakom i k tabuli, aby sme mali striedavý očný kontakt so žiakmi,   
- vysvetľujme a zdôvodňujme čo a prečo kreslíme,  
- dobre využime miesto na tabuli, 
- kreslenie majme vopred premyslené a precvičené (tvary, farby).  

Načo treba dať pozor: 
- aby sme sa „nehanbili“ za kresbu, 
- aby sme nestáli chrbtom k žiakom, 
- aby sme nekreslili drobné, nepotrebné detaily, 
- aby sme neboli nerozhodní, 
- aby sme nekreslili potichu, mlčky. 

 
 
Príklady kresieb: 

                            
Kresbu môže využívať skúsený  učiteľ náboženskej výchovy/katolíckeho náboženstva z dôvodov, 
ktoré sú uvedené vyššie ale i začínajúci učiteľ, pretože kresba mu pomôže 
      -     prekonať trému, 

- ľahšie napredovať s učivom, 
- udržať záujem žiakov,  
- ľahšie pokračovať v téme, v prípade nepredvídaných okolností,   
- zaujímavo a ľahšie zopakovať učivo hodiny. 
Nebojme sa využívať metódu kreslenia na tabuľu, čím podporíme záujem žiakov a dosiahnutie 

cieľov vyučovania.  
Podľa Judit Fogassy SDSH: Príručka katechétu spracovala B. Nemčíková  
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METÓDY VO VYUČOVANÍ 
 
Holubica ako symbol  

 Holubica je tradičným symbolom Ducha Svätého. S deťmi 
možno pripraviť dekoráciu holubice, ktorá im bude pripomínať pôsobe-
nie Ducha Svätého. Každému pripravíme maketu holubice z bieleho 
výkresu a ako podklad bude slúžiť červený farebný papier. Deti prilepia 
maketu holubice na červený papier a do prostriedku papiera pod 
holubicu napíšu veľkými písmenami: „Obdarovaný Duchom Svätým“. 
Pre ozdobenie holubice možno podľa veku detí ešte použiť biely 
krepový papier, ktorý nastriháme na malé štvorčeky (2x2 cm). Každý 
štvorček papiera zrolovať pomocou ceruzky a potom túto vlnku prilepiť 
na holubicu ako jednotlivé pierka, tak sa stala naša holubica 
trojrozmernou. Tak vykonané dielko bude pripomínať deťom stálu 
prítomnosť Ducha Svätého v našom živote.  

Vyhotovenie holubice má aj inú jednoduchšiu alternatívu, že maketu holubice na výkrese vystrih-
neme a potom pás bieleho papiera poskladáme na spôsob harmoniky. Tento pás prevlečieme cez úzky 
vystrihnutý otvor na mieste, kde by mala mať holubica krídla. Takúto holubicu možno pomocou nitky 
zavesiť ako dekoráciu kdekoľvek.  
 
Tvorba jednoduchého časopisu 

Výroba časopisu „Stvorenie“. Vybrať s deťmi tému pre ich časopis tému, napr. Čo stvoril Boh 
(priamo alebo cez ľudí)? Potom vytvoriť podtémy: Pocity, ktoré stvoril Boh, Veci, ktoré naháňajú 
strach, ktoré stvoril Boh, Vtipné veci, ktoré stvoril Boh... Deti pracujú samostatne, vo dvojiciach alebo 
v skupinách. Na každú podtému, ktorá tvorí jednu stranu časopisu a ktorej názov je zreteľne napísaný 
deti kreslia alebo nalepujú obrázky. Na poslednú stránku môžu dať obľúbené veci, ktoré stvoril Boh.  

 
„Zarámovanie“ textu 

Zarámované verše. Na jeden papier napíšu deti verš. Z druhého papiera vystrihnú stred (taký 
veľký, ako je veľkosť verša a urobia okraje. Oba papiere zlepia (ten druhý funguje ako rám obrazu).  
 
Používanie názorných pomôcok – asociácie na duchovnú oblasť 

 Na vyučovanie môžeme priniesť názorné pomôcky, ktoré vytvárajú 
asociáciu na duchovnú oblasť. Napr. cestovný lístok (cena zaplatená za cestu 
života), minca (viera a skutky), orech (škrupina – telo, jadro - duch), metla 
(očisťuje vonkajšok, nie vnútro), zrkadlo (pravda), zvonček (mať dobré srdce), 
semená (čo sejeme, narastie) cibuľa, voňavka (akou vôňou sme)... 

 
Galéria obrazov – špagát času 

 Učiteľ náboženskej výchovy/katolíckeho náboženstva môže v triede pripevniť na 
stenu špagát (alebo šnúru na bielizeň) tak, že pomocou štipcov žiaci môžu naň 
pripevňovať svoje práce z vyučovacích hodín. Napr. k danému biblickému príbehu 
deti kreslia hlavné udalosti, postavy a chronologicky to upevnia na špagát. Iná 
možnosť je, že z každej hodiny pripevnia na špagát jeden obraz. Takýto postup 
umožňuje názorné opakovanie učiva počas celého roka a na konci školského roka sa 

môže učiteľ s  deťmi pri opakovaní o tomto „špagáte času“ rozprávať.  
Mgr. Jana Pojezdalová 
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KATECHETICKÉ NÁMETY 
 

Sto rokov od narodenia Anny de Guigné 
 

Kostol Panny Márie Dobrej rady v Paríži zorganizoval pod 
záštitou kardinála Pouparda v dňoch 14. až 16. januára 2011 
oslavy stého výročia narodenia ctihodnej Anny de Guigné 
(1911-1922).  
„Zmyslom týchto osláv je poukázať na príklad Anny, ktorá 
dokazuje, že deti môžu ešte pred dospievaním a dospelosťou 
dosiahnuť stav svätosti,“ povedal otec Guilmard, ktorý je 
viceprezidentom asociácie Detstvo a svätosť a mníchom be-
nediktínskeho kláštora v Solesmes vo Francúzsku. „Svet pot-
rebuje svätosť detí. Je potrebné pripravovať správne prostre-

die, chrániť ho a ďakovať za to.“ 
Anna de Guigné zomrela v roku 1922 ako 11-ročná. Bolo to dievčatko „ráznej povahy, u ktorej priro-
dzenosť dominovala na úkor milostí“. Konvertovala ako 4-ročná za dramatických okolností. V júli 
1915 jej otec padol vo vojne. Keď Anna videla svoju matku plakať, snažila sa ju potešiť. „Anička,“ 
povedala jej matka, „keď ma chceš potešiť, buď poslušná!“ Od toho okamihu sa práve súcitná láska 
stala základom premeny, ktorá postupne prerástla vo veľmi obyčajný (všetkými napodobiteľný) 
a veľmi hlboký (pre všetkých príkladný) duchovný život.  
V dnešnej dobe je tak príklad Anny stále všetkým prístupný. „Z počiatku to nebolo poslušné dieťa 
a ešte menej dieťa duchovne nadané,“ vysvetľuje viceprezident asociácie Detstvo a svätosť. Anna si 
na poslušnosť a každodennú obetu postupne vypestovala návyk, potrebovala čas a dôsledné vedenie. 
Po čase sa z nej stalo dieťa, ktoré pochopilo význam obety pre Božie kráľovstvo. Stala sa dieťaťom 
neustále otvoreným milosti a Božej vôli.  
Oslavy stého výročia narodenia Anny de Guigné si kladú za cieľ sprístupniť posolstvo jej obrátenia 
a obeti, jej celého života všetkým ľuďom. „Ide o to, aby deti a ich súrodenci objavili Annu ako príklad 
ich života a vytvorili si k nej priateľský vzťah,“ to už 25. augusta 2010 povedal vo svojej katechéze 
pápež Benedikt XVI. 

Podľa otca Guilmarda je potrebné, aby deti Annu poznali a mohli jej 
potom predkladať svoje modlitby. Zmienený benediktín vymenoval nie-
ktoré rysy, ktoré sú svätosti Anny vlastné, zvlášť jej „detská obyčajnosť“. 
Na Anne nenachádzame žiadnu neprirodzenosť, ale ani žiadnej veľký 
fenomón, ktorý by vyčnieval nad bežný život vtedajších i súčasných detí. 
Proces blahorečenia Anny de Guigné bol zahájený 21. januára 1932. 
Vtedy však ľudia neboli pripravení prijať skutočnosť, že i deti môžu byť 
kanonizované, vysvetlil otec Guilmard. 
Až v roku 1990 pápež Ján Pavol II. Oficiálne priznal čnostiam Anny de 
Guigné heroický stupeň a proces blahorečenia sa začal obvyklou cestou, 
v ktorej sa pokračuje dodnes.  

V súčasnom stave kanonizačného procesu je potrebné doložiť zázrak na Aničkin príhovor. Otec Guil-
mard preto vyzýva k modlitbám za taký zázrak, aby bola potvrdená svätosť dievčaťa.   
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Kg3YIJ4128MJ:claritatis.cz/zpravy/z-domova/francie-
100-let-od-narozen-anny-de-
guign/4201+Anna+de+Guign%C3%A9&cd=51&hl=sk&ct=clnk&source=www.google.com 
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PONÚKAME 
 
Kolektív autorov: KURIKULUM predmetu náboženstvo/náboženská výchova pre základné ško-
ly, stredné školy, štvorročné gymnázia a osemročné gymnázia, dvojročné nadstavbové stredné 
školy 

Schválené Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí dňa 
28.10.2010 (KBS/67/28.10.2010).  
Kurikulum katolíckeho náboženstva predkladá Katolícka cirkev v súlade s listinou ľud-
ských práv, s Ústavou SR a na základe zmluvy medzi SR a SS o katolíckej výchove 
a vzdelávaní.  Vychádzajúc z dokumentov Cirkvi v koncepcii projektu nového kurikula 
školského predmetu katolícke náboženstvo rozlišujeme školské vyučovania a katechézu 

vo farnosti a rodine (VDK, 1971), pričom máme na mysli aj ich neoddeliteľné spojenie (porov. VDK, 
č. 73 a 75). Odlišnosť školského vyučovania náboženstva od katechézy vyplýva z odlišnosti cieľov 
a rozdielnosti prostredia realizácie.  

Cena 4,20 € 
Judit Fogassy SDSH: PRÍRUČKA KATECHUMENÁTNEJ KATECHÉZY 

 
 
Príručka obsahuje teoretické a praktické prvky katechumenátnej katechézy. Ponúka 
stručný prehľad dejín katechumenátu, podstatu, štruktúru, cieľové skupiny, teologické 
a pastoračné pozadie katechumenátu. Poslednú časť príručky tvorí návrh metód. 

         Cena 2,49 €  
 

 
Judit Fogassy SDSH: PRÍRUČKA KATECHÉTU 

 
 
Príručka je pomôckou pre katechétu pri organizačnej príprave na katechézu, ponúka aj 
praktické metódy, pričom autorka vychádza z požiadaviek cirkevných dokumentov, kto-
ré vyzývajú k obráteniu, k obnove a výchovnej evanjelizácii.   

         Cena 2,30 € 
 

 
Judit Fogassy SDSH: RODINNÁ KATECHÉZA 

 
Publikácia pozostáva z 3 častí. Prvá časť je venovaná katechétom – vedúcim. Načrtáva 
vypracovanie 16 tém stretnutí. Podstatou je vytvoriť rodinné fórum, vždy brať ohľad na 
jednotu rodiny. Druhá časť sa zakladá na KKC. Pomocou 31 otázok podnecuje 
k spracovaniu jednotlivých tém. Témy umožňujú viesť dialóg. Tretia časť je ponukou 
materiálu pre formáciu rodinných katechétov.      

         Cena 4,00 € 
 
DVD: Pohľad do maternice  

 
Americký dokumentárny film (28 min). Veľmi pozitívne ladený snímok vzbudzujúci 
úžas nad jedinečnosťou ľudského života. Slovenské spracovanie pripravil MUDr. Ivan 
Palúch a kol. Nemecké dokumentárne filmy Bola som na potrate (28 min.) a Prázdna 
kolíska (15 min.) reagujú na problém činu, za ktorými sa skrýva hlboká túžba po zmie-
rení, ľútosti a odpustení.  

Cena 6,00 € 


