
OZVENYOZVENY
DUCH SVÄTÝ, 
EUCHARISTIA 
A NÁŠ ŽIVOT
Zoslanie Ducha Svätého nie je jednorázová 
udalosť. Ono trvá neustále cez sviatosti, cez 
Božie slovo, cez skutky ľudí i cez modlitby 
a  modlitbové stretnutia. Jazykom Ducha 
Svätého je vytvorenie jedného spoločenstva 
ľudí okolo eucharistického chleba. 

Na obraze vidíme apoštolov, veriacich 
a v strede eucharistický stôl. V centre našej 
pozornosti je teda stretnutie okolo jedného  
eucharistického stola. V súčasnosti je to naj
istejšia možnosť ponoriť sa do prítomnosti 
Ducha Svätého. 

A to je i miesto, odkiaľ nás práve Duch Svätý 
posiela do sveta, aby sme svedčili o svojej 
viere, nádeji a láske.

Egbertov kódex z roku 980, http://www.zh-kirchen-
spots.ch/content/e1161/e1471/e1489/e3868/
e3872/e3885/index_ger.html
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úvodník

Sv. Ján Pavol II., ktorého 
do zoznamu svätých len 
nedávno uviedol pápež 

František, spomenul pri vyda
ní encykliky o  Duchu Svätom – 
Dominus et Vivificantem drobnú 
udalosť zo svojho detstva. Otec 
ho naučil modlitbe k Duchu Svä
tému ešte ako malého chlapca, 
keď mal krátko po prvom sv. 
prijímaní. Odporúčal mu, aby sa 
často modlil k  Duchu Svätému 
a  prosil o  jeho dary. Malý Karol 
poslúchal otca. Modlitbu k Du
chu Svätému nezabudol a mod
lil sa ju celý život. Keď podpísal 
encykliku, pridal k  tomu slová: 
„Bola to veľmi dôležitá duchovná 
lekcia, trvalejšia a silnejšia, ako 
tie, ktoré som mal z vyučovania 
v škole. S akým presvedčením 
mi hovoril otec! Ešte dnes poču
jem jeho hlas. Výsledkom tejto 
lekcie z detstva je moja encyk
lika o Duchu Svätom.“ Modlitba 
k Duchu Svätému môže priniesť 
takéto skvelé ovocie. Rodina je 
najvhodnejším prostredím, kde 
sa dieťa učí modlitbe, ale i  ka
techézy a  hodiny náboženstva 
napomáhajú rozvinúť túto strán
ku duchovného života.
Počas druhej júnovej nedele sme 
sa obracali na Boha s prosbami 
o dary Ducha Svätého. V liturgic
kom roku sme zakončili päťde
siatdňové veľkonočné obdobie. 
Turíčna nedeľa nám pripomenula 
udalosti zrodu Cirkvi a  vyliatia 
darov Ducha Svätého na prvotné 
spoločenstvo veriacich v  Krista 
a  na celý svet. Zoslaním Ducha 
Svätého začalo obdobie Cirkvi. 
Počas Turíc sa z  ustráchaných 
apoštolov stali odvážni Kristovi 

svedkovia. Zázrak jazykov pou
kázal na  to, že Cirkev tu bude 
pre všetkých. Oslovuje všetkých 
ľudí a  prekonáva národnostné 
a  jazykové bariéry. Duch Svätý 
je elixírom života Cirkvi dodnes. 
Duch Svätý buduje a  vedie Cir
kev, pripomína jej poslanie, ktoré 
má, povoláva ľudí do služby 
v  Cirkvi a  obdarúva potrebnými 
darmi. (Porov. YOUCAT 118 – 
119).
Pápež František počas tohto
ročných Turíc povedal, že Duch 
Svätý nám pripomína všetko, 
čo povedal Ježiš – oživuje našu 
pamäť a dáva nám porozumieť 
Pánovým slovám. Toto pripomí
nanie si v Duchu a skrze Ducha 
je zásadný aspekt Kristovej prí
tomnosti v  nás a v jeho Cirkvi. 
Duch pravdy a lásky nám pripo
mína všetko, čo Kristus pove
dal, umožňuje nám vždy plnšie 
vstúpiť do zmyslu jeho slov. Pá
pež zároveň upozornil, že toto si 
vyžaduje od nás odpoveď. Čím 
je naša odpoveď veľkodušnejšia, 
tým viac sa Ježišove slová stá
vajú životom, postojmi, rozhod
nutiami, gestami, svedectvom 
– životným štýlom. Duch Svätý 
nám pripomína prikázanie lásky 
a vyzýva nás, aby sme ho žili. 
Duch Svätý nás vyučuje a dáva 
nám možnosť hovoriť s Bohom 
v modlitbe. Modlitba je dar, ktorý 
dostávame zdarma. Duch Svätý 
nám tiež pomáha hovoriť s inými 
ako s bratmi a sestrami, hovoriť 
v priateľskom duchu, láskavo, 
s jemnosťou, s porozumením pre 
úzkosti a nádeje, smútky a  ra
dosti druhých. 
Dôkazom prítomnosti Ducha 

Svätého v nás je ovocie Ducha, 
ktoré môžeme pri spolupráci 
s ním prinášať. Možno nevieme, 
aký je to dar jazykov a nezažili 
sme ho na sebe. Ale vieme, čo 
je to láska, radosť, pokoj, zho
vievavosť, láskavosť, dobrota, 
vernosť, miernosť, zdržanlivosť. 
Sv. Pavol toto všetko vymenoval 
v  liste Galaťanom a nazval ovo
cím Ducha. Takejto reči už rozu
mie každý, pretože je to zrozumi
teľný jazyk ohlasovania. Pri raste 
ovocia Ducha sa podobáme na 
strom, ktorý nerastie s  racho
tom, ale rastie v tichosti. Zapúšťa 
korene, aby stál pevne a mohol 
čerpať živiny a  vlahu zo zeme. 
Na jar sa zazelená, kvitne a vte
dy je nádej, že prinesie úrodu. 
V  uplynulom školskom a  kate
chetickom roku bola nejedna 
príležitosť sprostredkovať deťom 
a  mládeži dotyk Božej milosti 
a  byť nápomocní pri odovzdá
vaní náboženských vedomostí, 
výchove vo viere a v upevňovaní 
vzťahu s Bohom. Na jednej stra
ne boli príležitosti sprevádzať ich 
v  duchovnom raste a  na druhej 
strane ponúkať im na svedectvo 
svoje ovocie Ducha. 
V tieto posledné školské dni vám 
chceme poďakovať za vašu prá
cu a obetu, ktorú ste v školskom 
roku priniesli. Zažili ste rôzne si
tuácie a mali možnosť vidieť, aké 
je dôležité vaše poslanie. Iste ste 
mali možnosť pocítiť pôsobenie 
Ducha Svätého vo svojom živo
te, deliť sa o jeho ovocie a vidieť 
ako buduje, vedie a formuje spo
ločenstvo Cirkvi. Prichádza čas 
prázdnin a oddychu, kedy zveru
jeme deti i mládež do Božích rúk. 
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Robíme to možno s  obavami, 
aké budú ich duše po dvoch me
siacoch, ale zároveň s  nádejou, 
že z Božích rúk nikto nevypadne. 
V  poslednom čísle Katechetic
kých ozvien prinášame vyhod
notenie Na záver školského roka 
sme vyhodnotili súťaže, ktoré 
sa uskutočnili v  školskom roku 
2013/14: Rok so Sedembolest
nou, Noví svätci z Petrovho stol
ca, Biblia očami detí a mládeže 
a Biblická olympiáda. Družstvá 

z  Gymnázia M. Hattalu Trste
ná úspešne reprezentovali našu 
diecézu na národnom kole Bib
lickej olympiády (2. a 1. miesto). 
Nebývalo zvykom, žeby sme 
spoločne končili školský rok 
slávnosťou Te Deum. Prežívame 
Rok Sedembolestnej, a preto sa 
v  sobotu 21. júna stretneme pri 
spoločnom slávení a ďakovaní 
v  Konkatedrále Sedembolest
nej Panny Márie v  Poprade. Po 
sv. omši bude program pokra

čovať seminárom pri „okrúh
lych stoloch“. Témy sú vybraté 
tri: Youcat, Teológia tela, Mé
diá – sociálne siete. Prednášky 
a  workshopy budú viesť hostia, 
ktorí sa týmito témami aktívne 
zaoberajú. 
Srdečne pozývame a  tešíme sa 
na stretnutie v Poprade zároveň 
prajeme požehnané dni naplne
né pokojom a oddychom.

Viktor Pardeľ a kolegovia  
spolupracovníci DKÚ
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V  prebiehajúcom „Roku Se
dembolestnej Panny Márie“ 

sme pre žiakov sekundárneho 
vzde lávania našej diecézy pripra
vili korešpondenčnú súťaž: Rok so 
Sedembolestnou. Mali príležitosť 
zaujímavým súťažným spôsobom 
overiť si svoje doterajšie vedomos
ti vo viere, získať nové, zmerať si 
„sily“ s  rovesníkmi a prejaviť úctu 
našej nebeskej Matke.                                                                                                       
     
Od 17. februára do 27. apríla 
2014 žiaci mali možnosť odpo
vedať na súťažné otázky zve
rejňované na webovej stránke 
DKÚ Spišskej diecézy postupne 
v  piatich kolách. Prvé kolo bolo 
pre nás príjemným prekvapením, 
pretože odpovede zaslalo 936 
žiakov ZŠ a 43 žiakov SŠ. Prvot
né nadšenie ale postupne upadlo 
a na otázky piateho kola odpove
dalo spolu 245 riešiteľov. 
     
Vyhodnotili sme odpovede tých 
riešiteľov, ktorí poslali svoje odpo
vede vo všetkých piatich kolách. 
Úroveň vypracovania odpovedí 
na predložené otázky bola vy
rovnaná a veľmi dobrá. V 1. kole 

súťažiaci stratili prevažne iba po 
jednom bode, v  2., 3. a  4. kole 
dosiahli takmer všetci plný počet 
bodov. Rozhodujúce bolo 5. kolo, 
v ktorom traja súťažiaci v kategó
rii ZŠ a dvaja súťažiaci v kategórii 
SŠ získali plný počet bodov.  

Za každú správnu odpoveď mohli 
súťažiaci získať 1 bod, spolu ma
ximálne 78 bodov. Tento počet 
dosiahla Mária Košinárová, žiač
ka SZŠ M. T. Schererovej z Ru
žomberka v kategórii SŠ, ktorá sa 
stala najúspešnejšou riešiteľkou. 
V kategórii ZŠ získali najvyšší po
čet bodov – 77 dvaja žiaci: Michal 
Rypak  a Patrik Stromko, obidva
ja zo ZŠ Apoštola Pavla v Liptov
skom Mikuláši. 
    
Súčasťou súťaže v  piatom kole 
bola aj nesúťažná otázka s náz
vom: Aká je tvoja modlitba. 
Mnohí chlapci a  dievčatá vydali 
krásne svedectvo svojej mod
litby, radosti, ktorú im modlitba 
prináša, prezradili svoje obľú
bené modlitby. Ich svedectvo 
poukazuje na to, že mladí ľudia 
sa modlia aj dnes a  že modlit

bu považujú za potrebnú. Svoje 
materiálne i  duchovné potreby,  
potreby svojich drahých, ale aj 
sveta, zverujú Ježišovi a  Márii. 
Ich svedectvá nájdete na našej 
webovej stránke a  sú súčasťou 
katechetických ozvien ako ná
met na prácu so žiakmi pri téme 
modlitby. 
    
V súťaži zvíťazili všetci, ktorí preži
li radostné chvíle pri riešení súťaž
ných úloh, získali nové poznatky 
a posilnili svoju vieru, z  ktorej 
môžu čerpať silu vo svojom kres
ťanskom živote  a svedčiť o láske 
Ježišovi a jeho matke Márii všade 
tam, kam prídu. 

Zoznam úspešných riešiteľov 
uvádzame nižšie v tabuľke. Súťa
žiacich na prvých troch miestach 
odmeníme knihou a  diplomom. 
Súťažiacim, ktorí dosiahli aspoň 
75 bodov pošleme ocenenie 
úspešného riešiteľa. 

Pozdravujeme všetkých, ktorí 
našu ponuku prijali a zapojili sa 
do súťaže. Tým, ktorí boli úspeš
ní, blahoželáme!

KOREŠPONDENČNÁ SÚŤAŽ 
ROK SO SEDEMBOLESTNOU  
VYHODNOTENIE
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Zoznam úspešných riešiteľov v 1. kategórii – ZŠ 

P.č. Priezvisko a meno Názov a sídlo školy Trieda 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Spolu

1 Rypak Michal ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 5. 19 14 7 22 15 77

2 Stromko Patrik ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 5. 19 14 7 22 15 77

3 Bátoryová Dominika ZŠ Lendak 5. A 19 14 7 22 14,5 76,5

4 Belluš Samuel ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 5. 18 14 7 22 15 76

5 Benikovský Erik ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 6. 19 14 7 22 14 76

6 Bohunská Klaudia ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 5. 19 14 7 22 14 76

7 Callová Ivana ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 6. 19 14 7 22 14 76

8 Halčin Dominik ZS Lendak 5. A 19 14 7 22 14 76

9 Hudaček Igor ZS Lendak 5. A 19 14 7 22 14 76

10 Hudáčeková Mária ZS Lendak 5. A 19 14 7 22 14 76

11 Chebeň Martin ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 6. 19 14 7 22 14 76

12 Knišová Barbora ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 6. 19 14 7 22 14 76

13 Kovalčík Nikolas ZŠ s MŠ Slovenská Ves 7. A 19 14 7 22 14 76

14 Lizák Frantisek ZS Lendak 5. A 19 14 7 22 14 76

15 Majerčáková Alexandra ZS Lendak 5. A 19 14 7 22 14 76

16 Mlynčeková Alžbeta ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 6. 19 14 7 22 14 76

17 Peniašková Barbora ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 6. 19 14 7 22 14 76

18 Smiešková Barbora ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 6. 19 14 7 22 14 76

19 Večerková Barbora ZS Zákamenné 4. A 20 14 7 22 13 76

20 Dunka Lukáš ZŠ s MŠ Slovenská Ves 7. A 19 14 7 22 13 75

21 Dyrčík Jakub ZŠ Apoštola Pavla Lipt.Mikulaš 6. 19 14 7 22 13 75

22 Halčinová Patrícia ZS Lendak 5. A 18 14 7 22 14 75

23 Koščaková Pavlína ZS Lendak 5. A 19 14 7 22 13 75

24 Lizáková Natália ZS Lendak 5. A 19 14 7 22 13 75

25 Majerčák Milan ZS Lendak 5. A 19 14 7 22 13 75

26 Rusnáková Stelka ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 5. 19 14 7 22 13 75

27 Mikulová Nikola ZŠ, Komenského 6, Spišské Vlachy 8. B 19 14 7 21 13 74

28 Koreňová Michaela ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 7. A 19 14 7 22 11 73

29 Chvalovská Simona ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikulaš 6. 19 14 7 17 14 71

30 Pitoňáková Viktória ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 7.A 20 14 7 22 8 71

31 Vojtechová Monika ZŠ. Š. Mnoheľa Poprad 6. A 18 14 4 21 14 71

32 Olašín Kristián ZŠ Lendak 5. A 15 14 7 19 14 69

33 Smrek Adrián ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 7. A 19 11 7 20 11 68

34 Šoltés Marek ZŠ J. M. Petzvala Sp. Belá 7. A 18 10 5 21 14 68

35 Magda Jakub CSŠ Štefana Mnoheľa Poprad 6. A 18 14 7 4 12 55

36 Smrek Daniel ZŠ s MŠ Š. Náhalku Lipt. Teplička 7. A 19 11 5 5 9 49
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Zoznam úspešných riešiteľov v 2. kategórii – SŠ 

P.č Mená žiakov Škola Trieda 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo SPOLU

1 Košinárová Mária SZŠ M. T. Schererovej  Ružomberok 3. B 18 14 17 14 15 78

2 Šupolová Zuzana Gymnázium sv. F. Assiského Levoča sexta 18 14 17 14 14 77

3 Šiškovičová Laura Gymnázium sv. F. Assiského Levoča sexta 16 14 17 14 15 76

4 Javorský Jozef Gymnázium P. U. Olivu Poprad 4. A 17 14 17 14 13 75

K a t e c h e t i c k ý  ú r a d  S p i š 
skej diecézy zorganizoval dňa 
28.  mája 2014 odborný semi
nár pre učiteľov náboženstva na 
tému Totalitné systémy v 20. sto
ročí. Lektor seminára HEDr.  Ľu
boslav Hromják PhD., cirkevný 

historik sa zameral v prvej časti 
na charakteristické prvky, prejavy 
a  dopad fašizmu, nacionalizmu 
na dejiny Európy a ich súvis s na
šimi národnými dejinami. V druhej 
časti sa zameral na charakteris
tické prvky, prejavy a dopad ko

munizmu zvlášť na naše národné 
dejiny. Tretiu časť tvorila diskusia, 
ktorej obsahom bolo hľadanie od
povedí na otázky učiteľov, ktorí v 
rámci osnov v 7. ročníku ZŠ a tiež 
i v osnovách stredných škôl majú 
zahrnutú uvedenú problematiku.

VIDEOPREDNÁŠKY A PREZENTÁCIE 
ZO SEMINÁRA TOTALITNÉ SYSTÉMY 
V 20. STOROČÍ

V dňoch 29. – 30. apríla 2014 sa 
v Spišskej Kapitule uskutočnilo 
diecézne kolo Biblickej olympiády 
v kategóriách základné a stredné 
školy. Prvý deň súťažilo 12 troj
členných družstiev základných 
škôl a  v  druhý deň 10 trojčlen
ných družstiev stredných škôl. 
 
Súťaž má podľa organizačné
ho poriadku 5 postupových 
kôl: triedne, školské, dekanát

ne (okresné), diecézne (kraj
ské) a  národné kolo. V tomto 
škols kom roku sa do súťaže za
pojilo 93 základných a 30 stred
ných škôl našej diecézy. Triedne 
kolá boli realizované v 550 trie
dach základných a 107 triedach 
stredných škôl. Na najnižšej 
úrovni, t.  j. v triednych kolách 
súťažilo celkom 8 739 žiakov 
ZŠ a 1 849 žiakov SŠ. Na úrov
ni školských kôl súťažilo 1 795 

žiakov ZŠ a 450 žiakov SŠ. Na 
úrovni dekanátnych kôl zastu
povalo každú školu trojčlenné 
súťažné družstvo, t. j. za ZŠ 
to bolo 93 družstiev a za SŠ 
30 družstiev. Dekanátne kolá 
v kategórii základných škôl sa 
konali v 12 dekanátoch (okrem 
dekanátov Spišská Stará Ves 
a  Spišský Štiavnik), z ktorého 
víťazné družstvo postúpilo do 
diecézneho kola. Dekanátne 

13. ROČNÍK BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
VÝSLEDKY DIECÉZNEHO A NÁRODNÉHO KOLA
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kolá v kategórii stredných škôl 
sa konali na 5 miestach diecézy. 
Na území niektorých dekanátov 
sa nenachádzajú stredné školy. 
Z každého miesta súťaže po

stupoval počet družstiev, ktorý 
zodpovedal počtu zastupujúcich 
dekanátov v uvedenom mieste. 
V  tomto roku sme po prvýkrát 
pripravili a  zasielali potvrdenie 

o  úspešnom riešiteľovi súťaže. 
Úspešným riešiteľom sa stali 
družstvá, ktoré získali minimálne 
60 % z celkového počtu bodov.

Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii základných škôl:

N Á Z O V    Š K O L Y BODY PORADIE

1 Gymnázium Martina Hattalu, TRSTENÁ 48,5 1

2 ZŠ, LENDAK 46,5+1 2

3 ZŠ, ul. Francisciho, LEVOČA 46,5 3

4 ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 46 4

5 ZŠ s MŠ, CHLEBNICE 44 5

6 ZŠ s MŠ, LOKCA 42 6

7 ZŠ s MŠ, RABČICE 41 7

8 ZŠ sv. Vincenta, RUŽOMBEROK 41 7

9 ZŠ, Komenského, SPIŠSKÉ VLACHY 40,5 8

10 ZŠ Janka Kráľa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 40 9

11 ZŠ, ul. Mieru, SVIT 36 10

12 ZŠ ul. Komenského, STARÁ LUBOVŇA 31,5 11

Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii stredných škôl:
N Á Z O V    Š K O L Y BODY PORADIE

1 Gymnázium Martina Hattalu, TRSTENÁ 51 1

2 Gymnázium sv. Andreja, RUŽOMBEROK 49,5+1 2

3 Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, STARÁ ĽUBOVŇA 49,5 3

4 Gymnázium, TVRDOŠÍN 48 4

5 Gymnázium sv. Františka Assiského, LEVOČA 47,5 5

6 Gymnázium M. M. Hodžu, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 45,5 6

7 Gymnázium, Školská, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 45,5 6

8 Gymnázium Antona Bernoláka, NÁMESTOVO 45 7

9 Gymnázium P.O. Hviezdoslava, KEŽMAROK 42,5 8

10 Stredná umelecká škola, KEŽMAROK 33 9
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Družstvá z každej kategórie, 
ktoré sa umiestnili na 1. mieste 
reprezentovali našu diecézu na 
národnom kole súťaže v dňoch 
21. – 23. mája 2014 v Starej Ľu
bovni. Desať družstiev z celého 
Slovenska súťažilo medzi se
bou v  kategórii základných škôl 
a v kategórii stredných škôl. Víťazi 
z našej diecézy sa i v národnom 
kole umiestnili na čestných mie
stach. Žiaci z  Gymnázia Martina 
Hattalu v Trstenej sa v 1. kategórii 

umiestnili na 2. mieste a v 2. ka
tegórii na 1. mieste.
Tak v diecéznom ako i národnom 
kole bolo 6 súťažných úloh. Boli 
medzi nimi test a otázky, po
solstvo biblického textu, práca 
s  biblickým obrazom, audioprí
behy a  ďalšie úlohy. Otázky na 
diecézne i národné kolo zostavo
vala Odborná komisia BO v spo
lupráci s predsedom poroty.
V predvečer národného kola 
nechýbalo ani spoločné zdieľanie 

o skúsenosti a zážitky z prípravy 
na súťaž. Bolo cítiť, že stretnutie 
s Božím slovom každého oboha
tilo. Žiaci sa podelili aj o svoje doj
my, čo priniesla práca so Svätým 
písmom do ich života. Podelili sa 
o to, čo ich oslovilo a čo bolo ná
ročné po vedomostnej stránke. 
V  školskom roku 2014/2015 
budú predmetom súťaže knihy: 
Jozue 111, 24, Kniha Tobiáš 
a Skutky apoštolov.

Žiaci z Gymnázia Martina Hattalu v Trstenej v 1. a v 2. kategórii.

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE
VYHODNOTENIE DIECÉZNEHO A NÁRODNÉHO KOLA
Po zaslaní víťazných výtvar
ných prác zo 40 základných 
a  stredných škôl našej diecézy 
nasledovalo ich vyhodnotenie 
na diecéznej úrovni. Najviac výt
varných prác nám poslali žia
ci ZŠ 5. a 6. ročníka (63) a  len 

o  4  výkresy menej (59)  bolo 
v  5.  kategórii – práce siedma
kov, ôsmakov a  deviatakov. 
Veľkým počtom prác prekvapili  
žiaci zo špeciálnych škôl (37), 
no súťaž neoslovila stredoškolá
kov, čoho výsledkom bolo iba 6 

zaslaných prác v tejto kategórii. 
Najčastejšie sa opakovali témy: 
Prechod cez Červené more, Sa
maritánka pri studni, Ježišove 
zázraky, Mojžiš a  Desatoro, no 
najviac žiakov oslovil biblický 
príbeh Jonáša. 
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Zoznam škôl zapojených do súťaže:

P.č. Škola Mesto Počet

1 ZŠ s MŠ Babín 11

2 ZŠ s MŠ Breza 14

3 ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce 4

4 ZŠ s MŠ Harichovce 10

5 ZŠ s MŠ sv. Kríža, Petržalská 21 Kežmarok 8

6 ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok 12

7 ZŠ s MŠ Klin 6

8 ZŠ Lendak 4

9 SŠI Námestie Š. Kluberta 2 Levoča 9

10 SŠI Jána Vojtaššáka, Kláštorská 24/a Levoča 5

11 ZŠ M. R. Martákovej, Nábr.4. apríla 1936/23 Liptovský Mikuláš 6

12 ZŠ Apoštola Pavla J. Janošku 11 Liptovský Mikuláš 11

13 ZŠ s MŠ Lokca 15

14 ZŠ s MŠ Lomná 6

15 ZŠ Lúčky 4

16 Spojená škola Nižná 2

17 ZŠ s MŠ Kolačkov 31 Nová Ľubovňa, 3

18 ZŠ s MŠ Novoť 13

19 ZŠ s MŠ Oravské Veselé 3

20 ZŠ s MŠ Oravský Podzámok 3

21 ZŠ s MŠ Dostojevského ul.        Poprad 1

22 Cirkevná spojená škola Dlhé hony 3522/2 Poprad 11

23 ZŠ s MŠ Vagonárska ul. 1600/4 Poprad – Sp. Sobota 5

24 ŠZŠ Richnava 3

25 ZŠ, Zimné 96 Rudňany 8

26 ZŠ sv. Vincenta, Nám. A. Hlinku 22 Ružomberok 3

27 SUŠ M. T. Schererovej Ružomberok 1

28 CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné 5

29 ZŠ s MŠ Slovenská Ves 18

30 ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smreková 38 Smižany 1

31 ZŠ sv. Cyrila a Metoda Spišská Nová Ves 11

32 ŠZŠ  Zimná 21 Spišská Belá 9

33 Hotelová akadémia Radničné nám. 1 Spišská Nová Ves 2

34 Technická akadémia, Hviezdoslavova 6 Spišská Nová Ves 1

35 ŠZŠ s. M. M. Kolbeho, Gaštanová 11 Spišská Nová Ves 6

36 ZŠ Z. Nejedlého 2 Spišská Nová Ves 12
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37 ZŠ Rudolfa Dilonga, Hviezdosl. 823/7 Trstená 11

38 ZŠ s MŠ sv. Jána Krstiteľa 18 Veľká Lesná 4

39 ZŠ Zákamenné 5

40 ZŠ s MŠ Školská 238 Zubrohlava 12

SPOLU 278

Nie všetky výtvarné práce spĺňali požadované kritériá. Z  celkového počtu 278 prác bolo vyradených 19. 
Najčastejšími chybami boli: nedodržaná téma, formát, prehnuté výkresy, paspartovaný výkres. Ostatné boli 
rozdelené do príslušných kategórií.

Rozdelenie prác do jednotlivých kategórií podľa platných propozícií na tento školský rok:

kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.A 7. B 7. C Spolu

počet 12 38 44 63 59 6 31 4 2 259

Z celkového počtu 259 prác, ktoré splnili kritériá súťaže, odborná porota ocenila nasledujúce práce.   

MIESTO MENO ŠKOLA NÁZOV PRÁCE

1. kategória       Materské školy

1. Petra Bartkovská ZŠ s MŠ sv. J. Krstiteľa, Veľká Lesná Ježiš kráča po mori

2. Michaela Plšíková MŠ sv. Kríža, Petržalská 21, Kežmarok Uzdravenie slepého

3. Alžbeta Irhová ZŠ s MŠ sv. J. Krstiteľa ,Veľká Lesná Jonáš vo vnútri ryby

Cena poroty Patrik Bekeš ZŠ, Lendak Jonáš a veľryba

2. kategória       ZŠ roč. 1. – 2.

1.               Simona Martvoňová ZŠ s MŠ, Novoť 215 Jonáš vo vnútri ryby

2. Michal Michalica ZŠ s MŠ, Babín Jonáš vo veľrybe

3. neudelené

3. kategória        ZŠ roč. 3. – 4.

1. Šimon Martvoň ZŠ s MŠ, Novoť  315 Jonáša hádžu do mora

2. Patrícia Kocúrová ZŠ s MŠ, Novoť 315 Ježiš slávnostne vstupuje do Jeruzalema

3. Klaudia Kurjaková ZŠ s MŠ, Školská 238, Zubrohlava Ježiš so Samaritánkou pri studni

4. kategória        ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií

1. Dominika Zekuciová ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany Pascha, egyptské rany

2. Ema Godišová ZŠ s MŠ, Novoť 315 Jonáš vo vnútri ryby

3. Miriam Súkeníková ZŠ s MŠ, Novoť 315 Desať Božích prikázaní

5. kategória       ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií

1. Marta Kovalčíková ZŠ s MŠ, Novoť 315 Ukrižovanie

2. Ema Lavríková ZŠ s MŠ, Vagonárska, Poprad Sp. Sobota Jonáš a veľryba

3. Bibiana Mušková ZŠ s MŠ, Slovenská Ves 313 Ježiš nesie kríž
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Cena poroty Laura Špaková ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok Hľa, človek

Terézia Širilová ZŠ Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves Jonáš cíti Božiu blízkosť

Daniela Zemianeková ZŠ s MŠ, Vagonárska, PopradSp. Sobota Vzkriesenie Lazára

6. kategória       Stredné školy, Gymnázia

1. Dávid Pafčo Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Túžba Samaritánky po živej vode

2. neudelená

3. Jana Matláková Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Mojžiš v papyrusovom koši

7. A kategória        Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

1. Adriana Tulejová ŠZŠ, Richnava 189 Jonáš vo vnútri ryby

2. Šimon Mirga ZŠ s MŠ, Kolačkov Mojžiš a horiaci ker

3. Erik Gabčo ŠZŠ sv. M.M. Kolbeho, Sp. Nová Ves
Mojžiš zázračne sprevádza ľudí cez 
more

Cena poroty Barbora Semančíková ŠZŠ, Zimná 21, Sp. Belá Samaritánka prichádza po vodu k studni

7. B kategória       Špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich

1. Pavlínka Hangurbadžová ŠZŠ, Zimná 21, Sp. Belá Ježiš v dome Márie a Marty

2. Adrián Jeseňák SŠI, nám. Š. Kluberta, Levoča Prechod cez Červené more

3. Juraj Olah SŠI, nám. Š. Kluberta, Levoča Prechod cez Červené more

Cena poroty Kutliak Maxim SŠI, nám. Š. Kluberta, Levoča Jonáš

7. C kategória       Špeciálne školy pre nepočujúcich

1. Lukáš Piroch SŠIJV, Kláštorská 24/a, Levoča Mojžiš prináša Desatoro

2. Milada Tulejová SŠIJV, Kláštorská 24/a, Levoča Mojžiš v rieke Níl

3. neudelené

Vyhodnotené práce boli zaslané na národné kolo súťaže. Žiaci našej diecézy získali tri prvé a tri druhé miesta. 
Zároveň bola jedna práca ocenená za kreatívny autorsky prínos. Veľmi dobre umiestnenie dosiahli žiaci zo 
Základnej školy s materskou školou v Novoti. Všetkým žiakom blahoželáme a ďakujeme za ich svedectvo 
života i takouto zaujímavou formou. 

Výtvarné práce nájdete na http://www.dkuspis.sk/index.php?page=1&cat=2&art=20140506151444. 
Ostatné výtvarné práce z celoslovenského kola nájdete i na www.kpkc.sk. 

MIESTO MENO ŠKOLA NÁZOV PRÁCE

2. kategória       ZŠ roč. 1. – 2.

1. Simona Martvoňová ZŠ s MŠ, Novoť 215 Jonáš vo vnútri ryby

3. kategória        ZŠ roč. 3. – 4.

1. Patrícia Kocúrová ZŠ s MŠ, Novoť 315 Ježiš slávnostne vstupuje do Jeruzalema

2. Šimon Martvoň ZŠ s MŠ, Novoť  315 Jonáša hádžu do mora

4. kategória       ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií

1. Ema Godišová ZŠ s MŠ, Novoť 315 Jonáš vo vnútri ryby

2. Miriam Súkeníková ZŠ s MŠ, Novoť 315 Desať Božích prikázaní

http://www.dkuspis.sk/index.php?page=1&cat=2&art=20140506151444
http://www.kpkc.sk
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6. kategória       Stredné školy, Gymnázia

2. Dávid Pafčo Spojená škola, Hattalova 471, Nižná Túžba Samaritánky po živej vode

Cena poroty za kreatívny autorský prínos 

Marta Kovalčíková ZŠ s MŠ, Novoť 315 Ukrižovanie

Ďakujeme autorom prác, ale i  tým, ktorí im radili, katechétom a učiteľom výtvarnej výchovy za vynaloženú 
námahu, úsilie i venovaný čas. 

PROPOZÍCIE RECITAČNEJ SÚŤAŽE „JANKO SILAN 
S NÁDEJOU HĽADIACI“
V najbližšom období nájdete na našej webovej stránke propozície recitačnej súťaže „Janko Silan s nádejou 
hľadiaci“. Súťaž plánujeme na začiatku školského roka 20142015. Súťaže sa môže zúčastniť každý nepro
fesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálne kolektívy, ktoré inscenujú literárne texty 
vekovej kategórie sekundárneho vzdelávania. 

NEVHODNÁ PREDNÁŠKA 
V posledných dňoch sa snažia do našich škôl preniknúť ľudia, ktorí ponúkajú žiakom prednášky s pochyb
ným obsahom v oblasti sexuálnej výchovy. Títo ľudia sa neštítia na presadenie svojich cieľov použiť aj biblický 
základ, ako to bolo pred časom v prednáške "Adam a Eva a predsa nie sme rovnakí". Školy často vyžadujú 
súhlas rodičov na rôzne menej podstatné veci, no nie je tomu tak v oblasti sexuálnej výchovy.
Prosíme vás preto, aby ste boli opatrní a v prostredí, v ktorom pôsobíte, dokázali zabrániť takýmto nebezpeč
ným programom.

VENI SANCTE 28. AUGUSTA 2014 V RUŽOMBERKU
Veni Sancte na začiatku ďalšieho školského roka 20142015 sa uskutoční 28. augusta 2014 v Ružomberku. 
Pozvánku s programom zašleme na adresy učiteľov, farských úradov a škôl. 

NÁSTRAHY INTERNETU
Upozorňujeme na nový projekt, ktorého úlohou je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o zodpovednom 
používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva či pomoci. 
Bližšie informácie nájdete v časti Ako aktivizovať.   



www.dkuspis.sk13

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves
in

fo

Obdobie 50tich dní po Veľkej noci 
mali žiaci našej diecézy príležitosť 
zapojiť sa do projektu „Noví svätci 
z Petrovho stolca“. Hľadaním ma
teriálov na túto tému,  vytváraním 
aktivít, spoločným stretávaním 
a modlitbou sa stali prostredníkmi 
a poslami. Svoje poslanie realizo
vali predstavením životných prí
behov a realizovaním aktivít na tie 
udalosti zo života svätcov, ktoré 
ich samých oslovili. 
Záverečnú prezentáciu nám za
slalo 5 súťažných skupín. Hod

notili sme formálnu a obsahovú 
stránku. Pre žiakov bola zaujíma
vým prínosom realizácia projektu. 
Mali možnosť vybrať si spoločen
stvo vo svojom prostredí, vybrať 
si formy výkladu, pomôcky a ak
tivity. Väčšina súťažných skupín 
si vybrala mladších spolužiakov 
a zapojenie do projektu hodnotili 
ako novú skúsenosť byť na chvíľu 
v  pozícii tých, ktorí odovzdávajú 
nie iba poznatky, ale i  nadšenie 
a  rozširujú úctu k  novým svät
com.

Umiestnenie jednotlivých súťažných družstiev:
  

P. Škola Žiaci
Bodové hodnotenie

Body 
spoluTechn. 

úroveň
Obsah 

a aktivity

1. ZŠ Nejedlého Sp. Nová Ves Zuzana Dlugošová, Barbora Repaská, Stanislava Elia
šová – 7.C

5 5 10

2. ZŠ Nejedlého Sp. Nová Ves Jozef Kavulič 9.B, Terézia Širilová 8 A, Alžbeta No
votná 7.A

4 5 9

3. ZŠ s MŠ Harichovce Mária Vasková, Monika Chovancová 3 4 7

4. ZŠ Oravská Lesná Ján Škamor, Erik Ladňák 2 3 5

5. ZŠ sv. Vincenta Ružomberok Mária Paliderová 1 1 2

Všetkým účastníkom blahoželáme a súťažiacich na prvých troch miestach odmeníme knihou a diplomom. 

VYHODNOTENIE PROJEKTU 
„NOVÍ SVÄTCI Z PETROVHO 
STOLCA“
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KULTÚRNY ROK 
JANKA SILANA
Tento rok je bohatý na jubileá významných osobností 
a svedkov viery. Medzi nich patrí i Janko Silan (1914-1984), 
kňaz a básnik, vlastným menom Ján Ďurka. V tomto roku si 
pripomíname 100 rokov od jeho narodenia a 30 rokov od 
jeho smrti.

Básnik Janko Silan (vlastným menom Ján Ďurka) 
sa narodil 24. novembra 1914 v obci Sila pri Nit

re. Po ukončení gymnázia v Nitre (19281936) túžil 
po kňazstve. O prijatie žiadal v Nitre i v Trnave. Mal 
však veľmi slabý zrak a v tom bol problém. Nakoniec 
ho prijal spišský biskup Ján Vojtaššák do Kňazského 
seminára a na Vysokú školu bohosloveckú v Spišskej 
Kapitule. Sám o sebe píše takto: “Teda taký žobráčik 
sa chcel stať kňazom… Ach, aké to bolo ťažké… 
U misionárov ma odmietli (rozumej: verbistov na 
Kalvárii v Nitre), do seminára neprijali nikde. Až keď 
ma najdôstojnejší pán biskup Pavol Jantausch videl 
náhodou odpoludnia plakať na kameni na kvadrume 
trnavského seminára, zo súcitu ma prijal. Pravda, 
o poldruha roka ma prepustili. Až po mature zablúdil 
som aj na Spiš a tu ma najdôstojnejší pán biskup Ján 
Vojtaššák prijal za bohoslovca s poznámkou: Veď aj 
pápež je krátkozraký…”. Po kňazskej vysviacke bol 
Janko Sila kaplánom v Ždiari a v Liptovskom Hrádku 
a potom od roku 1949 farárom vo Važci až do svojej 
smrti v roku 1984. 

V každej farnosti, kde pôsobil, bol aj literárne činný. 
A to aj napriek tomu, že počas komunizmu nemohol 
nič knižne vydávať. Keďže zo strany štátu nebolo vy
hovené, aby ho pochovali pri kostole, pochovali ho 
na cintoríne vo Važci. Janko Silan pôsobil vo Važci 
35 rokov. Jeho poézia a  román Dom opustenosti 
patria medzi skvosty slovenskej literatúry. 

Aký je odkaz Janka Silana pre nás? Môžeme ho 
vyjadriť slovami Jána Kováča „Hľadať krásu, vlastne 
objavovať krásu a zmysel v slove, v básni, objavovať 
krásu v prírode, tam, kde obyčajný človek prechádza 
vedľa krásy a nevidí ju, básnik nás na to upozorňu
je, aby sme šli životom aspoň niekedy s otvorenými 
očami a videli to, čo Nebeský Otec stvoril a poukla
dal vedľa nás, aby sme neboli slepí. Básnik nám 
iným spôsobom otvára oči.“

Diecézny katechetický úrad vám v závere Kultúrne
ho roka Janka Silana ponúkne recitačnú súťaž veno
vanú práve tomuto kňazovi a básnikovi. 

Počas pamätného roka na Janka Silana prebiehajú 
vo Važci až do novembra tohto roka večery, ktoré 
sú bohaté na nazeranie do majstrovho diela a  jeho 
odkazu. Viac informácií nájdete na stránke važeckej 
farnosti www.rkcvazec.sk. 

Spracoval: Marián Majzel

Použitá literatúra: 
J. Paštéka: Pozvanie do poézie Janka Silana, in: Súborné 
dielo Janka Silana, zväzok prvý, Lúč, Bratislava 1995, str. 7
Janko Silan, foto: http://www.cojeco.cz/index.php?de-
tail=1&id_desc=86798&s_lang=2

http://www.rkcvazec.sk
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=86798&s_lang=2
http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=86798&s_lang=2
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V hlbinách svedomia človek odkrýva zákon, ktorý si 
on sám nedáva, ale je povinný ho poslúchať. Jeho 
hlas ho neprestajne vyzýva, aby miloval a konal dob
ro a vyhýbal sa zlu, a keď treba, zaznieva mu v hĺbke 
srdca. Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou 
človeka, kde je sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva 
v jeho vnútri. (KKC 1776)
 
MORÁLNE SVEDOMIE
Sv. Ján Pavol II. hovorí, že „kvalita uskutočne
ných rozhodnutí sa ukazuje v  ťažkých momentoch 
a  chvíľach skúšky“.1   Zodpovednosť prikazuje člo
vekovi náležitú starostlivosť o  vlastné formovanie 
svojho svedomia. Svedomie nie je len nejakým ne
omylným inštinktom a nesprávne formované sa ľah
ko stane klamlivým hlasom. Môže dôjsť k  situácii, 
v  ktorej človek ľahko podľahne vlastným vášňam 
a  túžbam, ktoré považuje za hlas svedomia. V do
mnienke, že vykonáva slobodný výber, ponára sa do 
toho, čo ho zotročuje. Preto sa treba snažiť o na
pravenie omylov svedomia. (KKC 1793) To predpo
kladá zrelosť svedomia, ktoré sa zakladá na vytrva
lom  formovaní seba, v zamilovaní pravdy a dobra, 
podriadení vôle, usilovnej starostlivosti o  svoj du
chovný rozvoj, nadobúdaní hlbokej životnej múdrosti 
v blízkom spojení so všetkým, čo môže tieto hodnoty 
garantovať.2 

1 Porov. Ján Pavol II.: Posolstvo mládeži celého sveta v príhovo
re VI. Svetového dňa mládeže 26. októbra 1995. In: L´Osserva
tore Romano 12, s. 7. 
2 Porov. SIKORSKI, T.: Slownik teologiczny. s. 270. 

PREBÚDZANIE 
MORÁLNEHO SVEDOMIA
Psychológ L. Kohlberg vyčlenil tri úrovne a  šesť 
stupňov morálneho svedomia, na základe ktorých 
sa človek morálne rozhoduje: 

I. Predkonvencionálna úroveň: charakterizuje ju mo
rálnosť z hľadiska odmeny a trestu. Deti hodnotia, čo 
je dobré a čo je zlé na základe fyzických následkov 
svojich skutkov. Vývoj morálneho svedomia začína 
od chvíle, kedy si jedinec začína uvedomovať, že je 
subjektom. Je to okolo tretieho roku života, keď dieťa 
pozná svoje meno, pohlavie, rodičov i svoj dom. Cíti 
sa byť osobou, keď sa stavia proti tomu, čo sa od 
neho žiada. V tejto úrovni sa vyčleňujú: 
1. stupeň, ktorý charakterizuje unikanie trestu a sle
pé podriadenie sa moci a príkazu;
2. stupeň, ktorý charakterizuje morálka spotreby. 
Morálne postoje sú závislé od možnosti uspokojenia 
vlastných potrieb, morálnosť je interpretovaná čisto 
pragmatickým spôsobom. 

II. Konvencionálna úroveň: v  ktorej dominujúcou 
hodnotou je snaha nezávisle od fyzických následkov 
skutkov odpovedať na očakávania rodiny, skupiny, 
národa. V  tomto postoji vystupuje do popredia lo
jálnosť voči existujúcemu poriadku a  očakávaniam 
konkrétnych osôb. Možno tu vyčleniť dva stupne: 
1. stupeň, zvyčajné správanie je podľa toho, čo 
hovoria iní; dochádza k  veľkej závislosti od názoru 
iných osôb; 

FORMOVANIE SVEDOMIA DETÍ 
V KONTEXTE NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
V Evanjeliu čítame, že Ježiš Kristus sa po svojom krste v Jordáne utiahol na štyridsať dní na púšť, kde sa postil 
a bojoval s pokúšaním zlého ducha. Ježiš sa však ním nedal zlomiť a pokúšaniu nepodľahol. Rôzne situácie 
prinášajú aj do nášho života mnohé pokušenia a následné zlyhania. Každý z nás aspoň niekedy pocítil výčitku 
svedomia a túžbu napraviť svoju chybu. V každom čase a v každom veku je dôležité stíšiť sa a započúvať sa 
do hlasu svedomia a hlasu Božieho slova, ktorý nás vedie k polepšeniu života.



16Katechetické ozveny 3 

odborný poradca

2. stupeň, morálnosť práva a  záväzku, keď nevy
hnutným kritériom morálneho správania je autori
ta, pevne a  úzko vymedzené pravidlá postupu; za 
morálneho sa považuje ten, kto rešpektuje a sleduje 
spoločný poriadok, s ohľadom na neho samého. 

III. Pokonvencionálna úroveň, v  ktorej sa človek  
snaží prisvojiť všeobecne uznávané morálne zása
dy a hodnoty. Predstavujú oporný bod nezávisle od 
osôb alebo skupín, ktoré ho určujú. V tejto úrovni sa 
vyčleňujú nasledujúce stupne:
1. stupeň, ktorého morálnosť má určité znaky utilita
rizmu, jednotlivec hľadá rovnováhu medzi osobnými 
očakávaniami, ktoré sa opierajú o všeobecné zása
dy a normy morálnosti reprezentovanými spoločnos
ťou. Tieto normy poníma flexibilným prispôsobením, 
v súlade s osobným pocitom;
2. stupeň, v ktorom morálne konanie je vnútorne pri
jaté a inšpirované univerzálnymi etickými princípmi.3

Jednou z dôležitých úloh morálnej výchovy dieťaťa je 
formovanie svedomia, ktoré sa v živote človeka stá
va čoraz viac „neomylným svedkom“. Starostlivosť 
o formovanie svedomia sa musí začať od najskoršie
ho veku dieťaťa a musí pokračovať celý život. (KKC 
1784)  Je to jedna z najdôležitejších úloh rodičov voči 
svojim deťom, ktorou ich Boh obdaril. Už od prvých 
rokov rodičia vedú dieťa k poznávaniu a zachovávaniu 
vnútorného zákona vnímaného morálnym svedomím. 

FORMOVANIE SVEDOMIA V RODINE
Rodičia si musia byť istí, že všetko čo obklopuje ich 
dieťa, napr. obrazy, zvuky, pocity, vytvára základ 
pre morálny a duchovný rozvoj ich dieťaťa. Dôleži
tým prvkom je príklad rodičov. Rodičia nevytvárajú 
svedomie svojich detí len tým, čo im hovoria, ale 
tiež tým, čo deti vidia a aké správanie vidia u svojich 
rodičov. Pri výchove svedomia je potrebná morál
na autorita. Pre veriaceho človeka je ňou predov
šetkým Kristus, ako vzor hodný nasledovania. Tiež 
život svätcov môže byť dobrým príkladom konania. 
Deti a  mládež ľahšie príjmu určitý vzor správania 
cez bezprostredný kontakt s  druhým človekom.  

3 Porov. MURAWSKI, R.: Rozwój i wychovanie moralne dzieci 
i mlodziecy. s. 63 – 65. 

Sami rodičia majú byť autoritou pre svoje deti na 
základe lásky a partnerstva. Veľakrát sa stáva, že 
správanie rodičov sa odráža v  správaní ich detí. 
A nie je to len vonkajšia imitácia. Dieťa preberá ni
elen správanie matky alebo otca, ale aj vnútorné 
prežívanie, ktoré sprevádzajú toto správanie. Ta
káto imitácia sa nazýva identifikácia. Deti sa učia 
nielen konať takým spôsobom, ale si aj prispôso
bujú názory a pocity a zásady morálneho správania 
svojich rodičov.4 

CESTY A PROSTRIEDKY 
FORMOVANIA SVEDOMIA V ŠKOLE
Vyučovanie náboženskej výchovy je ďalším miestom 
výchovy morálneho svedomia. Deti v období, keď sa 
formuje ich inteligencia a  rozum, sa podobajú izra
elskému ľudu, ktorý je oslobodený z otroctva preží
vaného v Egypte a smeruje do Zasľúbenej zeme. Pri 
prechode púšťou nechýbajú riziká a nebezpečen
stvá. Ľud má však veľkú pomoc v Božom zákone. 
Boží zákon je daný pre dobro a šťastie ľudí. Dieťa pri 
vstupe do základnej školy zisťuje, že jestvujú záko
ny a pravidlá vo všetkých oblastiach života. Existuje 
školský poriadok, tzv. pravidlá hry. Obdobie, ktoré 
dieťa prežíva, je obdobím vyhodnocovania, no nie 
z  vnútornej stránky citov, ale v  súvislostiach, ktoré 
nazývame hodnoty. Dieťa si prisvojuje stupnicu mo
rálnych hodnôt a  rýchlo spoznáva konflikty medzi 
hodnotami, napríklad medzi tými, ktoré pozná z ro
diny a ktoré pozná z hodiny náboženskej výchovy. 
V tomto období je dieťa vo veku, kedy sa môže po
stupne psychologicky dištancovať od rodinných ale
bo iných imperatívov, v čom mu učiteľ môže veľmi 
pomôcť.5 

Súčasne, ako deťom zakazujeme voliť si klamstvo, 
žiarlivosť či násilie, je potrebné zdôvodniť im zmysel 
týchto zákazov. Je potrebné pripomenúť existenciu 
puta lásky, ktorú predstavuje Zmluva uzatvorená 
medzi Bohom a ľudstvom. Dieťa je pozývané stret
núť sa s  Kristom, aby objavilo zmysel kresťanskej 

4 Porov.SKRECZKO, A.: Ksztaltowanie sumienia dziecka. Do
stupné: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/sum.html 
by W Służbie Miłosierdzia 12/2006. 
5  Porov. ŠELINGA, J.: Katechéza detí. s. 105. 

http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/ID/sum.html
http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/media/w_sluzbie/
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morálky. Inak je konfrontované s normami, predpis
mi, ktoré prežíva ako unavujúce povinnosti. 

Na základe príkladu zo života hry dieťaťa možno po
chopiť ako hrať „hru“, ktorú nazývame život. Aby hra 
mala zmysel a viedla k radosti zo života, je potrebné, 
aby boli splnené dve podmienky. Prvou je existujú
ca dôvera medzi partnermi. Druhou podmienkou je, 
že každý hráč sa rozhodol rešpektovať pravidlá hry. 
Inak sa objaví napätie. „Hrať život“, či viesť morál
ny život vyžaduje, aby každé konanie človeka bolo 
štruktúrované vierou a zákonom.6 

Pri formovaní kresťanského svedomia sa treba usi
lovať o rozvoj motivácie detí na základe viery. (KKC 
1794) Lebo láska vychádza súčasne „z čistého srd
ca, dobrého svedomia a úprimnej viery“. (1 Tim 1, 5) 
Myseľ osvietená kresťanskou vierou dáva človeku 
schopnosť pravého poznania. Osvietenie vierou je 
rozhodujúcim faktorom. Bez toho nemôžeme ho
voriť o  svedomí. Dieťa potom postupne prejavuje 
záujem o vyučovanie, v ktorom ho učiteľ sprevádza 
k osobnému stretnutiu s Bohom, ktorý sa stáva in
špiráciou mravného konania a prijatia kresťanského 
postoja. (KKC 1789) Niektoré pravidlá platia vo všet
kých prípadoch: 

• Nikdy nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vznik
lo dobro. (KKC 1756)

• „Zlaté pravidlo“: „Všetko, čo chcete, aby ľudia 
robili vám, robte aj vy im.“ (Mt 7, 12). (KKC 1970)

• Láska sa vždy prejavuje úctou k blížnemu a re
špektovaním jeho svedomia. (KKC 1971) 

Tým, že formujeme morálne svedomie detí, vedieme 
ich k  otvoreniu sa pre prúdenie Božej lásky, ktorá 
je vždy láskou k životu. Dieťa vo veku 6 – 7 rokov 
si nemusí uvedomovať, že napríklad klamať je nie
čo zlé. Klame preto, lebo je to pohodlné, má strach 
z trestu, lebo tak robia iní a hlavne preto, lebo nevie, 
že pravda oslobodzuje a robí šťastným. Preto učiteľ 
môže takého žiaka pozvať uvažovať nad dôsledkami 
svojho činu. 

6 Porov. ŠELINGA, J.: Katechéza detí. s. 107. 

Pri formovaní svedomia u detí Katechetické direktó
rium hovorí o výchove k zodpovednosti v morálnom 
konaní, nielen o ovládaní pojmov a poučiek, ovládaní 
hriechov, čo bolo prítomné v dávnych programoch 
katechizácie.  Vychádzať od konkrétnych životných 
situácií dieťaťa, aby sa zaangažovalo citovo i vôľovo 
a takým spôsobom sa učilo zodpovednosti za osob
ný život. V práci formovania svedomia dieťaťa veľmi 
cenným je stanovenie určitých úloh (napr. pôstne, 
adventné kalendáre), ktorých realizácia upevňuje 
pravidelný rozvoj procesu dozrievania.7 

KOMPLEX VINY 
Proces formovania svedomia zahŕňa aj proces hod
notenia a  rozvoj pocitu viny. Dieťa v predškolskom 
období si prisvojuje určité pravidlá správania, v prí
pade ich porušenia má pocit viny. Vychovávatelia by 
mali dať pozor, aby dieťa neupadlo do komplexu vi
ny.8 Jansenizmus a puritanizmus sú symbolmi morá
lnej výchovy poznačenej rigoróznosťou a tvrdosťou. 
Pestovať v  dieťati pocit neustáleho obviňovania sa 
môže vyústiť do nenávisti seba samého. Sú potom 
deti, pre ktoré dostať zlú známku, znamená byť zlým 
žiakom a to vylučuje možnosť byť a stať sa dobrým 
žiakom. Pre iné deti klamať znamená, že sa stanú 
klamárom a  že sa už nemôžu stať čestným člo
vekom. Takéto vedenie nie je kresťanským vedením. 
Neposkytuje možnosť odpustenia zo strany Boha, 
ktoré v konečnom dôsledku vedie k náprave a zme
ne smerovania v živote. Dieťa, ktoré sa stotožňuje so 
spáchaným hriechom, stráca súčasne v  sebe slo
bodu prijať Ducha Božej lásky, ktorá sa mu ponúka. 
Našou úlohou nie je deti neustále obviňovať, ale im 
v prvom rade pomôcť rozpoznávať mieru zodpoved
nosti v činoch, ktoré konajú. Vychovávateľa, ktorý sa 
zúčastňuje na výchove morálneho svedomia detí, 
sprevádzajú tri princípy:9 

7 Porov. Všeobecné katechetické direktórium. s. 70 – 71. 
8 Porov. DZIEKONSKI, S.: Wychowanie moralne w katechezie. 
In: Katechetyka materialna. s. 185. 
9 Porov. ŠELINGA, J.: Katechéza detí. s. 108. 

http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=1Tim1,5
http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=Mt7,12
http://dkc.kbs.sk/dkc.php?in=kkc1971
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• Jasne pomenovať zákaz;
• Dieťa situovať zočivoči porušeniu zákazu, aby 

pochopilo, čo spôsobilo porušením zákazu;
• Dieťaťu pripomenúť dobro, ktoré plynie zo za

chovávania zákazu. 

Ide o  tri neoddeliteľné princípy, ktoré sú základom 
autentického obrátenia a  pochopenia toho, čo sa 
bude diať vo sviatosti zmierenia. Veľkou pomocou 
môže byť dobre vykonané spytovanie svedomia. Po
máhajú nám pritom dary Ducha Svätého, ako aj sve
dectvá a rady iných a vedie nás učenie predkladané 
autoritou Cirkvi.(KKC 1785) 

Nie je však správny zvyk obyčajného počítania a vy
menovania hriechov. Dieťa sa nenachádza v  takej 
rovine poznania, aby mohlo vnímať rozdiel medzi 
tým, čo je hriech, chyba alebo nedokonalosť. Všetko 
v  ňom je ešte nedokončené. Je potrebné pomôcť 
dieťaťu rozlišovať, čo zlé skutočne a vedome urobilo 
ako zlé, a čo je v rovine jednoduchej nedokonalosti. 

MOŽNÉ ÚSKALIA  
FORMOVANIA SVEDOMIA
Dieťa nemusí vnímať morálne pravidlá ako niečo 
dôležité pre šťastný život, ale ako zápas. Tendenciou 
detí je prispôsobovať sa hrdinom tejto doby. Často 
nimi už nie sú svätí, ale hrdinovia z médií, športovci 
alebo tí, ktorých moc a sila sa dostáva do popredia. 
Je nevyhnutné, aby aj prostredníctvom učiteľa deti 
objavili, že existujú morálne spôsoby, ako zarobiť pe
niaze a ako usmerňovať silu. 

Dieťa niekedy prežíva pokušenie robiť zo seba obá
vaného sudcu dospelých ľudí, zvlášť svojich rodičov. 
V úsilí vyhnúť sa takémuto postoju sa má naučiť, že 
jeho súdy sú ohraničené poznaním, a preto sú neraz 
veľmi mylné. Dieťa sa môže niekedy cítiť odsudzo
vané a môže sa uzavrieť v presvedčení, že je zlé. To 
sa stáva, keď morálne zásady nie sú jasné alebo sú 
príliš absolutistické. 

Vychovávatelia sú v  pokušení požadovať morálne 
činy pod hrozbou trestu. „Ak budeš zlý, Boh, ktorý 
všetko vidí, ťa potrestá.“ Týmito slovami dosiahneme 

podriadenie sa a zdanlivé priľnutie k požadovaným 
hodnotám. Keď sa pominie obmedzenie, všetko sa 
rozplynie. Taktiež nemožno prepožičiavať Bohu naše 
nedokonalé pocity: „Keď budeš klamať, spôsobíš 
Ježišovi bolesť.“ Dieťa často spája Boha s osobou 
dospelého človeka, rodiča. To môže znamenať, že 
ak urobí niečo zlé, Boh ho prestáva mať rád. Možno 
to vyjadriť iným spôsobom: „Boh ťa miluje. Pozýva 
ťa k  šťastiu, aby si rástol v  jeho láske. Keď urobíš 
nejakú zlú vec, a to sa môže prihodiť rovnako mne 
i tebe, Boh ťa bude ešte viac milovať, aby si sa mo
hol napraviť a byť skutočne šťastný.“10 

ZÁVER
Morálna výchova má teda pomáhať dieťaťu uvažo
vať a správať sa v zhode s kresťanskými hodnotami, 
ktoré si postupne osvojuje. Má dieťa učiť vedieť sa 
správať v konfliktoch, ktoré sú nevyhnutné, ale tiež 
ho učiť zodpovednosti. Bolo by správne, aby uči
teľ ponúkal deťom na hodine náboženskej výchovy 
popri evanjeliových hodnotách aj kritériá uvažova
nia pre osvojovanie si osobného morálneho života. 
V bohatstve premien je ťažké, ale i zaujímavé spo
znávať cesty morálneho konania, cesty stretávania 
sa s Ježišom Kristom, ako aj s ostatnými ľuďmi. 
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Ponúkame prehľadný prierez štruktúry osnov 
7. ročníka. Jednotlivé témy sú rozpracované z po
hľadu podtém a  kľúčových pojmov. Každá téma 
je potom samostatne rozpracovaná so zameraním 
na vysvetlenie kľúčových pojmov, resp. katechi
zmových pojmov. Daný postup umožní učiteľovi 
vytvoriť banku pojmov, ktoré sprevádzajú jeho vý
klad i  ostatné činnosti počas vyučovacej hodiny. 
Ide o to, aby učiteľ nezostal iba na úrovni ľudskej 
a vecnej, ale aby obsah učiva posunul do nadpri

rodzenej roviny. V  závere každej hodiny má uči
teľ spätnou väzbou zistiť, nakoľko si žiaci osvojili 
obsah a význam minimálne jedného pojmu a ako 
ho vedia interpretovať. V závere vyučovacej témy 
(podľa TVVP viac hodín) má učiteľ banku pojmov, 
z  ktorým môže vychádzať pri zostavení krátkeho 
vedomostného textu. 
V prípade, že sa uvedená štruktúra osvedčí v pra
xi, možno pripraviť prehľadný prierez štruktúry os
nov i pre ostatné ročníky. 
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ROČNÍKOVÁ TÉMA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

TÉMY PODTÉMY A KĽÚČOVÉ POJMY 

1.
Sloboda a človek

A. ľudská dôstojnosť (rešpektovanie ľudskej osoby)
B. chápanie slobody (deklarácie ľudských práv, práva človeka, povolanie k slobode), 
C. otroctvo človeka (fašizmus, nacizmus, genocída, komunizmus, väzni svedomia, 

prenasledovanie Cirkvi, náboženská diskriminácia) 
D. Exodus – cesta k slobode (povolanie k slobode, otroctvo, deformácia slobody, 

formy súčasného otroctva), 
E. hranice slobody – Desatoro (skúsenosť generácií, zmluva, zákonnícka reč, slo

bodný národ)

2.
Sloboda a roz-

hodnutia

A. slobodné rozhodnutie (slobodná vôľa, zodpovednosť, rozhodnutie)
B. svedomie (mravná dilema, manipulácia, formovanie svedomia)   
C. princípy rozhodovania (morálka, svedomie, rozvoj svedomia)

3.
Boh oslobodzuje 

človeka

A. vina a odpustenie (vina, dôsledky viny)
B. sociálny hriech (zodpovednosť za iných)
C. Kristus oslobodzuje (priznať si vinu, podobenstvo o márnotratnom synovi, od

pustenie, Ježiš – obeta za hriechy, Ježiš Vykupiteľ, tajomstvo vykúpenia)
D. formy pokánia (sviatostné – sviatosť zmierenia, mimosviatostné)

4.
Rešpektovanie 

vierovyznaní

A. cesty hľadania Boha (monoteistické a  teistické náboženstvá, náboženstvá 
v kontexte kultúry)

B. posvätná miesta
C. sviatky a slávenie
D. kresťanská viera a tradícia
E. kresťanstvo a kultúra života

5.
Láska ako prin-

cíp slobody

A. autorita (hierarchia, anarchia, médiá = deformovaná autorita)
B. láska = cesta k slobode (blahoslavenstvá)
C. láska a sloboda v širšom ponímaní (rodina, spoločnosť, Cirkev)
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Obsahom každej témy je banka pojmov (uvedené 
v zátvorke) i základné poučky, ktoré úzko súvisia 
s ročníkovou témou, vychádzajú z KKC a zo Svä

tého písma.  S viacerými pojmami možno praco
vať i  pomocou katechizmu pre mladých Youcat, 
ktorý odporúčame použiť.  

1.
Sloboda a človek

A. ľudská dôstojnosť (rešpektovanie ľudskej osoby)
B. chápanie slobody (deklarácie ľudských práv, práva človeka, povolanie k slobode), 
C. otroctvo človeka (fašizmus, nacizmus, genocída, komunizmus, väzni svedomia, 

prenasledovanie Cirkvi, náboženská diskriminácia) 
D. Exodus – cesta k slobode (povolanie k slobode, otroctvo, deformácia slobody, 

formy súčasného otroctva), 
E. hranice slobody – Desatoro (skúsenosť generácií, zmluva, zákonnícka reč, slobod

ný národ)

A. ĽUDSKÁ DOSTOJNOSŤ 
• Ľudská dôstojnosť má svoj pôvod v Bohu.
• Rešpektovanie ľudskej osoby zahŕňa v sebe 

rešpektovanie práv, ktoré vyplývajú z jej dôstoj
nosti ako Božieho stvorenia.  

• Práva vyplývajúce z ľudskej dôstojnosti jestvujú 
skôr (pôvod v Bohu) ako akákoľvek spoločnosť 
a tá ich musí uznať. 

• Dodržiavanie ľudských práv je základom morá
lnej oprávnenosti každej autority. 

• Spoločnosť, ktorá zosmiešňuje alebo odmieta 
uznať ľudské práva vo svojom pozitívnom záko
nodarstve, podkopáva vlastnú morálnu opráv
nenosť. 

B. SLOBODA (YOUCAT 290)
• Sloboda je v rozume a vo vôli zakorenená 

schopnosť konať alebo nekonať, urobiť to ale
bo ono, a tak vykonať sám od seba vedomé a 
dobrovoľné činy. 

• Ľudská sloboda potrebuje Boha preto, lebo 
je po dedičnom hriechu, ktorý človek spáchal 
ohraničená a omylná. 

• Význam ľudskej slobody – Vďaka svojej duši a 
svojim duchovným schopnostiam rozumu a vôle 
je človek obdarený slobodou, ktorá je „vynikajú
cim znakom Božieho obrazu“. 

• Rozmer slobody nám dáva príležitosť rozvíjať 

svoj vzťah k Bohu a iným ľuďom. Zároveň nám 
dáva príležitosť rozvíjať seba ako osobu. 

C. OTROCTVO ČLOVEKA
Formy zneužívania slobody v dejinách: otroctvo v ot
rokárstve, fašizmus, nacizmus, komunizmus, libera
lizmus.

D. EXODUS – CESTA K SLOBODE – 
BIBLICKÝ POHĽAD
• Kristova milosť nie je súperom našej slobody. 

Slobodu nám vydobyl Kristus. 
• Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapria

hnuť do jarma otroctva. (Gal 5,1) Pán je Duch; 
a  kde je Pánov Duch, tam je sloboda. (2 Kor 
3,17).

• Formy súčasného otroctva.  

E. HRANICE SLOBODY – DESATORO 
• Sloboda má však aj svoje hranice. Vystupujú 

vtedy, ak v nesprávnom chápaní vlastnej slobo
dy ohrozujem slobodu iného a oberám ho o jeho 
právo na slobodu. 

• Zneužívanie slobody vlastnej ale aj iného je 
veľkou tragédiou a  deformáciou človeka. De
satoro – cesta, ktorá zaručuje práva a slobodu 
človeka. Porušovanie ktoréhokoľvek prikázania 
Desatora narúša cestu slobody a deformuje ju.     
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2.
Sloboda a roz-

hodnutia

A. slobodné rozhodnutie (slobodná vôľa, zodpovednosť, rozhodnutie)
B. svedomie (mravná dilema, manipulácia, formovanie svedomia)   
C. princípy rozhodovania (morálka, svedomie, rozvoj svedomia)

A. SLOBODNÉ ROZHODNUTIE – 
SLOBODNÁ VÔĽA (YOUCAT 69, 289)
• Sloboda je v človekovi sila, ktorá mu umožňu

je rásť a dozrievať v pravde a v dobre. 
• Právo ľudskej slobody sme dostali priamo Bo

hom pri stvorení. Boh ponechal človeku slo
bodu ako veľký dar.

• Právo na používanie slobody je neoddeliteľ
nou požiadavkou dôstojnosti ľudskej osoby 
najmä v morálnej a náboženskej oblasti. 

• Sloboda dosahuje svoju dokonalosť, keď je 
zameraná na Boha, ktorý je našou blaženos
ťou. 

• Ak prepojíme vlastnú slobodu s  hodnotami 
kresťanstva, volíme si z vlastného rozhodnutia 
to, čo je pre nás najlepšie.   

• Človek je slobodný a preto za svoje slobodné 
rozhodnutia nesie zodpovednosť.

• Rozhodnutia, ktoré  sú sprevádzané slobod
ným hľadaním súladu s Božou vôľou, pomá
hajú rásť a dozrievať. 

• Rozhodnutia, ktoré sú sprevádzané tzv. „slo
bodným“ hľadaním vlastného ega, pomáhajú 

deformovať a zotročovať osobnosť (seba ale 
i ľudí v okolí).

B. SVEDOMIE (YOUCAT 297)
• Svedomie je vrodené každému človekovi. Aby 

sa stávalo citlivejším nástrojom správneho ko
nania, musí sa formovať. 

• Mravná dilema – výber medzi viacerými dob
rami.

• Formovanie svedomia – výchovou (spyto
vaním svedomia, vplyvom dobrého konania 
druhých), vnútorným prijímaním Božieho slova 
a učením Cirkvi.

 
C. PRINCÍPY ROZHODOVANIA 
(YOUCAT 287)
• Rozhodovanie sa pre dobro predpokladá re

špektovanie svedomia a morálky.
• Rozhodovanie sa pre zlo prináša iba zdanlivú slo

bodu, je zneužitím slobody, ničí skutočnú slobodu 
• Rozhodovanie sa z  donútenia strachu, neve

domosti, zlozvyku oberá človeka o  skutočnú 
slobodu.

3.
Boh oslobodzuje 

človeka

A. vina a odpustenie (vina, dôsledky viny)
B. sociálny hriech (zodpovednosť za iných)
C. Kristus oslobodzuje (priznať si vinu, podobenstvo o márnotratnom synovi, od

pustenie, Ježiš – obeta za hriechy, Ježiš Vykupiteľ, tajomstvo vykúpenia)
D. formy pokánia (sviatostné – sviatosť zmierenia, mimosviatostné)

A. VINA A ODPUSTENIE 
(YOUCAT 315, 316)
• Hriech je slovo, skutok alebo úmysel, ktorým sa člo

vek vedome a dobrovoľne prehrešuje proti správne
mu poriadku vecí, ktorý stanovila Božia láska. 

• Hriech a vina potrebujú odpustenie. 
• Úmysel a okolnosti môžu značne znížiť zod

povednosť za hriech a vinu. 
• Hriechy proti pravde a zotročovaniu človeka.  

• Dôsledky viny – strach, neresť.  

B. SOCIÁLNY HRIECH
• Hriech má sociálny rozmer – jeho následkom 

sú žiadostivosť, násilie a nespravodlivosť.

C. KRISTUS OSLOBODZUJE 
• Kresťanský pohľad na vinu a odpustenie – po

dobenstvo o márnotratnom synovi Lk 15,1132).
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• Postoj Ježiša k  človeku, ktorý sa previnil – 
hostina u Šimona (Lk 19,3649). 

• Ježišovo vykúpenie nás oslobodzuje od hrie
chu.

• Bez zmierenia s ľuďmi nemožno naplno prijať 
zmierenie s Bohom. 

• Bez zmierenia s  Bohom nemožno naplno žiť 
lásku s ľuďmi.  

D. FORMY POKÁNIA 
• sviatosť zmierenia,
• Existujú aj mimosviatostné formy pokánia:

• pôst, modlitba a almužna,
• prejavy zmierenia, starostlivosť o chudob

ných, vykonávanie a obrana spravodlivos
ti a práva, vyznanie svojej viny, bratské 
napomínanie, revízia života, spytovanie 
svedomia, duchovné vedenie, prijímanie 
utrpenia, vytrvalosť v znášaní prenasledo
vania pre spravodlivosť,

• každodenný kríž, 
• čítanie Svätého písma, modlitba, každý 

úprimný prejav kultu,

4.
Rešpektovanie 

vierovyznaní

A. cesty hľadania Boha (monoteistické a  teistické náboženstvá, náboženstvá 
v kontexte kultúry)

B. posvätná miesta
C. sviatky a slávenie
D. kresťanská viera a tradícia
E. kresťanstvo a kultúra života

A. CESTY HĽADANIA BOHA (YOUCAT 
130, 135, 136, 438)
• Našou cestou hľadania Boha je cesta, ktorú 

nám ponúka kresťanstvo a naša Katolícka cir
kev.

• Mojou osobnou cestou hľadania Boha je 
znova cesta kresťanstva, ktorou kráčali moji  
predkovia a ktorú mi odovzdali rodičia. 

• Svetové náboženstvá  kresťanstvo, judaiz
mus, islam, hinduizmus, budhizmus – rozlí
šenie monoteistických a teistických nábožen
stiev.  (Vôľa nášho Otca je, „aby boli všetci 
ľudia spasení a poznali pravdu“1 Tim 2,4).

• Rešpektovanie iných vierovyznaní neznamená 
nerešpektovanie a  pohŕdanie vlastným viero
vyznaním.

• Sloboda = rešpektovanie vierovyznaní (úcta, 

pochopenie, dialóg, ochrana práv človeka).
• Jedinečnosť kresťanskej evanjeliovej zvesti 

a  autentické žitie kresťanstva pomôže poro
zumieť a mať úctu k iným náboženstvám. 

• Neautentické žitie kresťanstva vytvára nehod
noverné svedectvo života kresťana a  obraz 
zdeformovaného kresťanského života. (...po
dávajme nezriedené víno kresťanskej náuky...  
pápež František na SDM Rio de Janeiro, 2013).

B. POSVÄTNÉ MIESTA
C. SVIATKY A SLÁVENIE
D. KRESŤANSKÁ VIERA A TRADÍCIA

E. KRESŤANSTVO A KULTÚRA ŽIVOTA
• odkaz kresťanskej kultúry – bohatstvo hodnôt 

kresťanstva,

5.
Láska ako prin-

cíp slobody

A. autorita (hierarchia, anarchia, médiá = deformovaná autorita)
B. láska = cesta k slobode (blahoslavenstvá)
C. láska a sloboda v širšom ponímaní (rodina, spoločnosť, Cirkev)

A. AUTORITA (YOUCAT 325, 324, 375, 
329, 140)

• Oprávnene sa vykonáva len vtedy, ak sa usi
luje o spoločné dobro danej spoločnosti a ak 
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na jeho dosiahnutie používa primerané prost
riedky. 

• Hierarchia hodnôt v  spoločnosti založená na 
spravodlivosti a láske.

• Úlohou autority je pomáhať pri raste človeka 
a spoločnosti, základný princíp je láska.

• Autorita sa správne uplatňuje vtedy, keď sa 
chápe podľa Ježišovho vzoru ako služba re
špektujúca ľudskú dôstojnosť a tým základné 
ľudské práva a správnu stupnicu hodnôt. Ni
kdy nesmie podliehať svojvôli. 

• Ak sa stane, že vládcovia vydajú nespravodli
vé zákony alebo urobia opatrenia, ktoré proti
rečia morálnemu poriadku, tieto nariadenia nie 
sú vo svedomí záväzné. „V takom prípade au
torita zrejme prestáva byť autoritou a nastáva 
hrubé bezprávie.“ 

• Autorita a  násilie – ak autorita nerešpektuje 
ľudskú dôstojnosť, musí sa opierať o silu ale
bo o násilie, aby si vynútila poslušnosť svo
jich podriadených. Je úlohou Cirkvi pripomí

nať ľuďom dobrej vôle práva ľudskej osoby 
a rozlišovať ich od protiprávnych a falošných 
nárokov. 

• Autorita – hierarchia – sloboda – láska = majú 
svoje pravidlá!!! (ich porušovaním trpia nevin
ní).

B. LÁSKA = CESTA K SLOBODE 
• Ježiš dáva nádej v  blahoslavenstvách. Sú to 

Božie prisľúbenie, v ktorých je načrtnutá per
spektíva človeka túžiaceho po šťastí. 

• Sú to aj evanjeliové pravidlá života – Ústava 
Cirkvi. Pomáhajú nám naplno rozvinúť lásku 
k Bohu a k ľuďom. 

• Ich zachovávanie privádza k plnej a pravej slo
bode Božích detí. 

C. LÁSKA A SLOBODA V ŠIRŠOM 
PONÍMANÍ

Spracovala: Klára Soľanová

Autorka diela Katarína J. Zeno vychádzala z  ka
techéz sv. Jána Pavla II. , ktoré sú známe ako teo
lógia tela. Tak ako viacerí autori, i ona sa pokúsila 
pretlmočiť učenie pápež o význame ľudského tela 
a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči.

Uvedomujeme si, že otázky základov rodiny, man
želstva, sexuality a  plodnosti sú spochybňované 
vždy novými spôsobmi. V dobe, keď sv. Ján Pavol 
II. predstavoval katechézy teológie tela, málokto 
si  uvedomil ich hlboký dosah, ktorý postupne 
nadobúdajú. Ján Pavol II. sa nepúšťa do polemi
ky s  tými, ktorí pochybujú, ale odhaľuje zmysel 
a význam ľudského tela vo svetle Božieho slova. 

A práve preto sú pre mnohých tieto katechézy ná
ročné.  

Autorka Katrina Zeno pre svoju publikáciu zvolila 
jednoduchší názov: Telo zjavuje Boha. Tento ná
zov dáva do zrozumiteľnej reči názov katechéz 
Jána Pavla II. Teológia tela. Ako žena, matka 
a  katechétka (vo venovaní diela hovorí o  birmo
vancoch, ktorých pripravuje) sa snaží vytvoriť 
jej vlastný štýl vyučovania teológie tela. Dielo je 
sprievodcom pôvodného diela Teológie tela. Ob
sahovo, štrukturálne i chronologicky sa pridržiava 
pôvodných katechéz Jána Pavla II., čo uvidíme 
v grafickej časti nášho príspevku. 

TELO ZJAVUJE BOHA
SPRIEVODCA ŠTÚDIOM TEOLÓGIE TELA JÁNA PAVLA II.
Autorka diela Katarína J. Zeno vychádzala z katechéz sv. Jána Pavla II. , ktoré sú známe ako teológia tela. Tak ako 
viace rí autori, i ona sa pokúsila pretlmočiť učenie pápeža o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednodu
chšej reči.
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Dielo pozostáva z  9 kapitol. Možno ho čítať sa
mostatne alebo v skupinke. Text je rozvrhnutý tak, 
aby sa mohol v skupinke čítať celý nahlas a prie
bežne sa o  ňom môže diskutovať. V  každej ka
pitole je príbeh zo života, ktorý dáva istú ľahkosť 
a predporozumenie tomu, čo je obsahom jednot
livých  kapitol. Autorka uvádza i konkrétne vety 
z katechéz Jána Pavla II. Na konci každej kapitoly 
sa nachádzajú otázky na diskusiu, ktorá sa môže 
veľmi vhodne realizovať v malých skupinách. Za
ujímavou časťou je i slovník VJPčiek, čo zname
ná výrazov Jána Pavla II. a  iných výrazov. Všetky 
uvedené výrazy a  ich význam možno napísať na 
farebné kartičky tak, že slová uvedené v  každej 
kapitole budú mať inú farbu. Uvedená práca sa 
môže stať kartotékou pojmov, ktorú žiaci poznajú 
z iných predmetov.  

Je dôležité zostať pri čítaní a  rozoberaní textov 
a  komentárov každej kapitoly tak dlho, ako je 

to potrebné. Dôležité je nie iba vedieť, ale hlav
ne nechať sa viesť Duchom Svätým a skrze neho 
poznať a skutočne pochopiť, že naše telo zjavuje 
Boha. Boha nemôžeme vidieť z tváre do tváre, ale 
môžeme ho vidieť v tvári druhého. My sme tu ako 
chrám Ducha Svätého a naša tvár by mala odrážať 
Boha. Ak takto vnímame seba a druhých, chápe
me, že naše telo je posvätné. 

Celá koncepcia katechéz a tým i kapitol tejto knihy 
pozostáva z dvoch obrazov. Jedným sú Kristove 
slová a druhým je sviatosť. Rozdelenie na jednot
livé cykly katechéz vychádza z Teológie tela Jána 
Pavla II. a priradenie kapitol súvisí s obsahom kni
hy Telo zjavuje Boha od Katriny Zeno. V prvej ka
pitole nám autorka umožňuje nazrieť na štruktúru 
a  odkrýva nám mozaiku celého obsahu. Pre po
chopenie prvej kapitoly ponúkame grafické zná
zornenie celého cyklu katechéz a v prípade knihy 
kapitol. 

PRVÝ OBRAZ: KRISTOVE SLOVÁ  TRIPTYCH

K R I S T O V E   S L O V Á

Človek pred 
prvotným  
hriechom

Ježiš sa odvoláva na 
počiatok (život pred 
prvotným hriechom)

Človek  
po prvotnom hriechu

Ježiš sa obracia s výzvou na ľudské srdce

Človek vo večnosti

Ježiš sa odvoláva na zmŕtvy-
chvstanie

Človek 
žiadostivosti

(život po prvotnom 
hriechu pred Ježišovým 

príchodom)

Čistota srdca 
a život podľa 

Ducha

(život po prvotnom hrie-
chu vykúpený Ježišom)

Vzkrie-
senie tela

(život vo več-
nosti)

Panenstvo 
pre nebes-
ké kráľov-

stvo

1. cyklus katechéz 2. cyklus katechéz 3. a 4. cyklus katechéz

2. kapitola 3. kapitola 4. kapitola 5. kapitola 6. kapitola
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DRUHÝ OBRAZ: SVIATOSŤ  DIPTYCH

S V I A T O S Ť

Sviatostná povaha manželstva
Encyklika Humanae vitae

Dal im zákon života ako dedičstvo

5. cyklus katechéz 6. cyklus katechéz

7. a 8. kapitola 9. kapitola

A na záver ešte niekoľko myšlienok, ktoré vystu
pujú z  jej diela ako maják na ceste k úcte a po
svätnosti tela, ktorým každý z nás bol obdarený už 
pri našom počatí:
Celý život je sviatostný.
Sme sviatostní ľudia, ktorí žijú vo sviatostnom sve
te.
Manželstvo a manželské spojenie zobrazuje vnú
torný život Najsvätejšej Trojice, Ježišovu lásku 
k Cirkvi a Eucharistii.
Panenstvo pre nebeské kráľovstvo je znamením 
nášho konečného určenia – jednoty s  Bohom 
v našich oslávených telách.
Našim ľudským privilégiom je: svojou slobodnou 
vôľou každý deň prispievať alebo sa odkláňať od 

sviatostnej skutočnosti, ktorou sme obdarení.
Ján Pavol II. napísal teológiu tela, aby vlial do kaž
dej chvíle nášho života zmysel pre posvätno, aby 
obnovil povolanie k vykúpeniu a svätosti v tele, nie 
mimo neho. 
Snubný význam tela – žiť svoje povolanie a byť ob
razom Boha – bude snáď uznávaný ako základný 
prvok našej existencie vo svete.
Mária je najdokonalejším ľudským príkladom teo
lógie tela – tela, ktoré zjavuje Boha. 

Spracovala: Klára Soľanová
Použitá literatúra: 
Katarína J. Zeno: Telo zjavuje Boha, Redemptoristi 
– Slovo medzi nami, 2014



26Katechetické ozveny 3 

ako aktivizovať

ČO MÔŽEME UROBIŤ
Informujme žiakov o stránke www.zodpovedne.sk 
a o linke www.pomoc.sk.
Venujme sa problematike bezpečného a zodpoved
ného používania internetu a mobilných telefónov po
čas vyučovacích hodín.
Hľadajme s našimi žiakmi možnosti a spôsoby, ako 
využívať pozitíva internetu a mobilného telefónu. 
Na stránke je možné nájsť rôzne pomôcky, ktoré mô
žete využiť pri aktivitách so žiakmi.

INFORMÁCIE
O jednotlivých druhoch ohrozenia, o prevencii a spô
soboch ochrany sa dozviete priamo na stránke, ako 
aj v  dokumente Prevencia, ktorý si môžete stiahnuť 
v časti Materiály. V kalendári udalostí sa môžete do
zvedieť o realizovaných a plánovaných aktivitách, ako 
aj o najnovších udalostiach a novinkách, ktoré sa v ob
lasti bezpečného internetu dejú.

TESTY
Vedomosti o jednotlivých ohrozeniach a spôsobe 
ochrany pred nimi si môžete overiť v pripravených 
testoch, ktoré sú k dispozícii aj na stiahnutie v čas
ti Otestujte sa. Nájdete tu napríklad témy: SPAM, čet, 
zoznamky, stretnutie s neznámou osobou, závislosti, 
násilie, diskriminácia, ale aj test ovládania piktogramov.  

PLAGÁTY A LETÁKY
Pomocou nich môžete šíriť informácie o projekte www.
zodpovedne.sk a upozorniť na ohrozenia virtuálne
ho priestoru.
 
KRÍŽOVKY
Na spestrenie hodiny a utvrdenie si získaných poznat
kov môžete pre žiakov použiť pripravené krížovky.

SLOVNÍK
V tejto časti sa dozviete významy skratiek a emotiko
nov, používaných v internetovej komunikácii, významy 
odborných pojmov z prostredia internetu a piktogra
mov na označovanie hier.
 

INTERAKTÍVNE PRÍBEHY
Tu sa žiaci dozvedia o internete a jeho rizikách pro
stredníctvom interaktívnych kreslených príbehov. Prí
behy okrem informácií obsahujú aj úlohy a námety na 
zamyslenie. Pre 712 ročných žiakov sú určené príbehy 
Nekonečný les a Annin nový priateľ, pre 1316 ročných 
príbehy Výlet do Ríma a Zmätky a nehody. 

VIDEOKLIPY
V časti Videoklipy, nájdete všetky časti relácie Cookie.
sk, obsahujúce rady a dobré tipy nielen pre mladých, 
ale aj pre dospelých ľudí, ktorí používajú internet. K dis
pozícii sú tu aj televízne spoty Kde je Miro a Online ši
kanovanie, reklamné spoty poukazujúce na riziká inter
netu a mobilov, ako aj víťazné videá zo súťaže Cookie.
sk, ktorej sa zúčastnili žiaci zo škôl z celého Slovenska. 
OBLASTI OHROZENIA
• Pedofília, pornografia
• Závislosti
• Šikanovanie
• Netolerancia
• Násilie
• Stretnutie s neznámou osobou
• Poskytovanie osobných údajov
• Internetové podvody 
Projekt www.zodpovedne.sk je podporovaný Európ
skou úniou v rámci komunitárneho programu Safer In
ternet plus.

Spracoval: Marián Majzel

NÁSTRAHY INTERNETU 
MEDIÁLNA VÝCHOVA PRE DETI, UČITEĽOV A RODIČOV
Pred letnými prázdninami, keď deti budú mať veľa voľného času vám dávame do pozornosti projekt 
www.zodpovedne.sk, ktorý je zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu. Hlavným dôvo
dom vzniku projektu je čoraz rozšírenejšie používanie internetu a narastanie jeho významu v živote detí a mla
dých ľudí. Úlohou projektu je šíriť medzi deťmi a dospievajúcimi osvetu o zodpovednom používaní internetu 
a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania poradenstva či pomoci. 

http://www.zodpovedne.sk
http://www.pomoc.sk
http://zodpovedne.sk/kapitola4.php?kat=materialy
http://zodpovedne.sk/kapitola4.php?kat=testy
http://www.zodpovedne.sk
http://www.zodpovedne.sk
http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=porno
http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=zavislosti
http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=sikanovanie
http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=netolerancia
http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=nasilie
http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=stretnutie
http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=osobne_udaje
http://zodpovedne.sk/kapitola2.php?kat=ipodvody
http://www.zodpovdne.sk
http://www.zodpovedne.sk
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Svedectvá modlitieb žiakov sú ich vyznaním, že Je
žiš a Mária kráčajú s nami životom, Boh a modlit
ba k nemu sú našou istotou a oporou, spolu s nimi 
prežívame radostné aj bolestné udalosti a v našom 
kresťanskom živote majú nezastupiteľné miesto. 
Nech sú teda povzbudením k modlitbe pre všetkých, 
ktorí to budú čítať a nádejou na ceste nasledovania 
Krista.

• sú ňou slová piesne od Krížika: Buď vôľa Tvoja 
(Lukáš, 4.B)

• moja obľúbená modlitba: ruženec a  k  anjelovi 
strážcovi (Jozef, 4.A)

• Moja modlitba je rozhovor. Hovorím mu o svojich 
problémoch a on mi pomáha. (Veronika, 1. B)

• Moja modlitba sa vzťahuje najmä na ľútosť a vďa
ku. Pokúšam sa modliť vlastnými slovami a po
chopiť Božiu vôľu. ( Barbora, 6.A)

• Dôverný rozhovor s Bohom ako s Otcom, ktorý 
vždy vyslyší svoje dieťa, keď prosí o pomoc a silu 
v utrpení, vždy je tu pre mňa v každej chvíli. (Mi
riam, 4. A)

• Moja modlitba je prosebná a ďakovná. (Samuel, 
5. r.)

• Každý deň sa prihováram k Bohu, či mi je zle ale
bo dobre, nikdy sa nezabúdam pomodliť. Rád sa 
modlím: Bože dobrý, Bože milý ... (Erik, 6. r. )

• Moja modlitba je požehnanie pre rodinu a  blíž
nych. (Klaudia, 5. r.)

• Modlím sa za sestry, za rodičov, za kamarátov, 
za chorých a za kňazov. (Miroslava, 7. C)

• Bože, ďakujem ti za to, že máme strechu nad 
hlavou a máme čo jesť. Daj, aby deti v Afrike mali 
oblečenie, jedlo, dom, učebnice. (Patrícia, 6. B)

• Pane Ježišu, ďakujem, že mám pri sebe veľa ľudí, 
ktorí ma v ťažkých chvíľach podržia a pomôžu mi. 
Je veľa ľudí, ktorí ešte pomoc potrebujú a tak ťa 
prosím, pomôž im. Je mi ľúto, keď sa nahnevám 
a začnem byť ku niektorým ľuďom zlý. Odpusť mi 
a pomôž mi vytrvať vo viere. (Martin, 8. r.)

• Pane Ježišu, prosím ťa za moju rodinu, aby sme sa 
mali dobre, nemali žiadne nebezpečenstvo. Ďaku
jem ti za dnešný deň a všeličo iné. (Patrícia, 6. A)

• Ďakujem ti, Pane Bože, že som mohol stráviť prí
jemný deň s tebou a s priateľmi, ktorí ma obklo
pujú. Teším sa na ďalšie chvíle. (Adam, 8. B)

• Večer, keď idem spať tak sa pomodlím za rodinu, 
že sú zdraví, že ma majú radi a že som prežil ten
to deň ... (Štefan, 5. C)

• Je to rozhovor s Bohom, cítim sa byť prepojený 
s Bohom. Keď sa niečoho bojím, tak sa pomod
lím a On je za mnou. (Tobiáš, 6. A)

• Modlím sa každý deň. (Karolína, 5. C)
• Najradšej sa modlím Otče náš, lebo ju nás učil 

Pán. (Mária, 5. C)
• Moja modlitba je prosebná a zároveň vďačebná. 

(Martin, 7. A)
• V radosti a úspechoch mu ďakujem. V starosti ho 

prosím. (Ivana, 6. r.)
• Modlitba ruženca, Korunka k Božiemu milosrden

stvu, ruženec k Sedembolestnej. (Lenka, 8. B)
• Máme prosiť Ježiša o odpustenie hriechov. Pove

dať mu svoje potreby. Ďakovať mu. (Denisa, 6.  A)
• Modlím sa rád. Je to čas, kedy sa môžem úzko 

porozprávať s Nebeským Ockom. Aj keď nemám 
dostatok času a modlím sa, on mi to 100násob
ne vynahradí. Modlím sa jeden desiatok denne, 
občas Liturgiu hodín, je to super strávený čas 
a viem, že mi ho raz Boh splatí alebo splatil. Ďa
kujem Bohu, že sa môžeme slobodne modliť, nie 
som prenasledovaný za svoje vierovyznanie, že 
aj skrze modlitbu môžeme vojsť do neba. (Jozef, 
tercia)

• Prosím s  dôverou o  zdravie, pokoj v  rodine, 
dobre známky. (Martina, 8. r.)

• V mojej modlitbe odprosujem nášho Nebeského 
Otca a prosím o odpustenie hriechov. (Nina, 8. C)

• Modlím sa každý deň, naučila ma to moja 
mama. (Ján, 5. C)

• Keď som šťastný, chválim ho, keď som smutný 

MOJA MODLITBA
Spracované z nesúťažných odpovedí žiakov na otázku: Aká je tvoja modlitba, podeľ sa o ňu so svo
jimi rovesníkmi, v piatom kole korešpondenčnej diecéznej súťaže Rok so Sedembolestnou.
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prosím, aby som bol šťastný. (Jakub, 6. r.) 
• Rada sa modlím sama v súkromí bez rodičov, 

lebo ma vyrušujú. (Jana, 6. r.)
• Moja modlitba je prosba k Bohu. (Frederika, 9. B)
• Ďakujem za dnešný deň a  o  zajtrajší prosím. 

(Patrik, 5. A)
• Modlím sa, keď mi je ťažko, keď sa potrebu

jem s niekým porozprávať, keď mám pocit viny, 
keď sa chcem poďakovať. Modlím sa s úctou 
a dôverou každý deň vo všelijakom čase. (Žofia, 
6. B)

• Modlím sa pravidelne, nemodlím sa ruženec, 
modlím sa k anjelovi strážcovi. (Dominik, 5. A)

• Pane Ježišu, ďakujem za všetky dary, ktoré nám 
dávaš každý deň. Ďakujem za dar života, preto
že život je jedinečný a ja si ho chcem vychutnať 
naplno s Božou vôľou. (Lucia, 8. r.)

• Snažím sa uvažovať nad Božím slovom. (Patrí
cia, 7. A)

• Moja modlitba je niekedy spoločná, niekedy 
osobná, cez sv. omšu alebo prípravu na sv. 
spoveď. Niekedy sa modlím strelné modlitby, 
niekedy som nesústredená a niekedy sa zabud
nem pomodliť. (Zuzana, 6. B)

• Pane Bože, daj, aby sme všetci boli múdri 
a šťastní.(Kristína, 8. r.)

• Ježišu, ďakujem ti, že si ma aj dnes ráno neza
budol zobudiť. Daj, aby som počas tohto dneš
ného dňa urobil aspoň jeden skutok, ktorý bude 
tebe na chválu a  mne na spásu. A  ty, Matka 
Božia, skry ma aj dnes pod svoj plášť. Amen. 
(Dávid, 5. r.)

• Moja modlitba závisí od toho, čo sa práve deje 
okolo mňa. (Adrián, 5. C)

• Milý Ježišu, daj, aby sa svet nezakladal len na 
klamstvách a zradách, ale na láske, porozumení 
a šťastí. Tento svet si stvoril ty a my sme ho poš
pinili hriechmi. Daj, aby sme sa polepšili a naslú
chali tebe. Amen. (Veronika, 8. r.)

• To, čo prežívam, mu hovorím najdôvernejšie vte
dy, keď prijmem Pána v Eucharistii. Modlím sa 
a Ježiša vnímam ako priateľa, nemám rada dlhé 
modlitby, vtedy počúvam. Modlitba mi dáva silu, 
zbavuje ma strachu. Naučili ma ju rodičia a som 
im za to vďačná. (Katarína, 5. B)

• Rada čítam Sväté písmo, Evanjeliá, v  ktorých 
spoznávam život Pána Ježiša. (Miriam, 8. B) 

• Rozprávam sa s Bohom,  prosím: Pane Bože, 
milujem ťa, nezabudni na mňa. (Martina, 6. B)

• Moja modlitba je rozprávanie sa s  najlepším 
kamarátom alebo písanie tajného denníka. 
Modlitba mi dáva neustálu pomoc a podporu. 
V modlitbe si uvedomujem, aký je život krásny 
a pociťujem nevysvetliteľnú lásku. (Lucia, 7. A) 

• Modlím sa za potreby našej rodiny, rada objavu
jem Krista v Eucharistii. (Janka, 8. B)

• ... v radosti, keď vyhráme futbalový zápas, ďa
kujem Bohu. Rád sa modlím Otče nás. (Marek, 
6. r.)

• Moja modlitba je modlitba žiaka. Kľaknem si 
k posteli, prežehnám sa a modlím. Večer poďa
kujem za uplynulý deň, za úspech; ráno prosím 
o silu, aby som v zdraví a  radosti prežila nový 
deň. (Nikola, 8. B) 

• Prosím ťa, drahý Bože, aby náš nový prezident 
žil vo viere a spravodlivosti. (Andrea, 8. r.)

• Keď sa modlím, potrebujem ticho. Veľmi ťažko 
sa viem sústrediť, lebo v tej chvíli mi všetko mož
né chodí po mysli. V modlitbe mi  pomáha jed
na úžasná kamarátka, ktorá ma povzbudí vždy, 
keď to potrebujem a odkedy som ju spoznala 
ľahšie a rada sa modlím. (Mária, 7. A)

• Ďakujem ti, Pane Bože, za všetko, čo mi dávaš. 
Som šťastná, keď stojíš pri mne. Prosím ťa, daj 
chudobným jedlo a  domov, chorým zdravie. 
Nech je vždy vo svete mier a šťastie. Amen. (Sa
rah, 8. r.)

• Modlím sa vlastnými slovami, najlepšie v kostole 
pred tvárou Pána. (Anna, 7. C)

• Moja modlitba je úprimná, venovaná Bohu, pev
ná a založená na viere, prosebná. (Tomáš, 7. A)

Ďalšie svedectvá modlitieb žiakov, ktoré môžeme 
využiť ako svedectvo modlitby v katechéze.

Pane, tvoja služobnica je síce unavená, ale aj tak 
sa s tebou bude naďalej zhovárať. Ďakujem, že 

som tento deň mohla prežiť s tebou v láske, aj keď 
miestami bolo pri mne zlo. Prosím ťa, ochraňuj ma 
pred všetkým zlom, ktoré je na tomto svete. Ďaku
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jem ti za anjela strážneho – ak som ho už stratila 
– prosím, aby sa ku mne vrátil. Mám ťa veľmi rada 
a milujem ťa. Si môj najlepší kamarát. A ešte ťa pro
sím, aby som  sa zajtra zobudila do ďalšieho dňa 
a prežila ho s tebou. Amen.  (Veronika, 6. A)

Pane, patrí ti chvála za všetky tvoje diela: 
za stromy plné vtákov, týčiace sa až k oblakom. 

Za farebne kvitnúce kvety, ktoré sú okrasou našej 
planéty. 
Nádherné sú aj zvieratá malé i veľké, morské, lesné, 
poľné aj ostatné pozemské.
Priezračná horská voda, ktorá tečie až do mora. 
Podzemné naše krásy, na ktoré sú veľké ohlasy. 
Krásne sú aj plesá – keď ich uzrie turista – duša mu 
zaplesá. (Monika, 7. r.)

Každý deň sa pravidelne modlím, aby sa môj vzťah 
s Bohom stále prehlboval. Rozhovor s Bohom mi 

dáva silu žiť a čeliť všetkým problémom, robí ma si
lnejšou. Nie vždy dostanem to, čo žiadam, ale vždy 
dostanem dostatok síl, aby som prijala Božiu vôľu 
a  stále viac ho milovala. Stále viac si uvedomu
jem, že cieľom modlitby nie je získať to čo chceme, 
ale naučiť sa prijať to, čo naozaj potrebujeme. Nie 
vždy sa dokážem sústrediť pri modlitbe, ale aj tak 
sa modlím, lebo môj vzťah s Bohom musí byť pravi
delne vyživovaný modlitbou, v ktorej sa buduje moja 
dôvera v neho. 
(Mária, 3. B)

Moja modlitba väčšinou spočíva v tom, že Pána 
prosím, aby mi daroval čoraz väčšiu lásku 

k nemu a  tá, aby sa ukazovala aj v  láske k mojim 
blížnym, aby posilňoval moju vieru, aby nikdy ne
prestala rásť. Aby som vždy  verila a cítila, že je vždy 
so mnou aj v  ťažkých skúškach, aby mi  odpustil, 
keď som v nich neobstala a prosím ho, aby som sa 
k nemu blížila aj odstraňovaním pokleskov. Som mu 
veľmi vďačná, lebo už niekoľkokrát mi pomohol, po
zdvihol ma z  mojich dlhodobých slabostí, hoci nie 
vtedy, keď som to čakala. Taktiež ho prosím, aby 
moja ľútosť bola vždy úprimná a aby sa blížila k tej 
dokonalej. Prosím ho, aby si moje srdce a  srdcia 
mojich blízkych, ale aj srdcia tých, ktorí mi ublížili pri

tiahol k sebe a neopustil. Prosím ho ešte o veľa viac 
vecí, ale zároveň mu za veľa ďakujem. Moje modlitby 
sú väčšinou prosiace, lebo cítim, že sa Ježišovi ani 
zďaleka nepodobám, že Boha ani zďaleka nemilu
jem tak, ako by som mala a mohla. (Laura, sexta)

Pre mňa je najdôležitejšie mať s  Bohom osobný 
vzťah a práve preto sa s ním chcem rozprávať čo 

najviac. Mám rada aj modlitbu ruženca. Je to úžas
ný Máriin dar pre nás, pretože akokoľvek sa snažím, 
nikdy moja modlitba nie je úplne na 100 percent, no 
viem, že Mária mi pomôže a Bohu predloží 100 per
centnú modlitbu, pričom ona doloží to, čo mi chýba
lo. Taktiež veľmi rada spievam a hrám na gitare na 
Božiu slávu, je to pre mňa tiež určitý druh modlitby. 
Snažím sa o to, aby celý môj život bol modlitbou. 
A dúfam, že raz budem môcť spolu so sv. Pavlom 
povedať: Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, 
vieru som zachoval. (Zuzana, sexta)

Je dôležité, aby sme vedeli využiť svedectvá žiakov, 
ktorých učíme a ktorí sú pred nami.  Preto prinášame 
niekoľko návrhov na prácu so žiakmi počas vyučo
vacej hodiny na náboženstve:
• ako motiváciu (pozvanie k modlitbe); 
• ako prehĺbenie a  formáciu (svedectvo rovesní

kov, formovanie návyku pravidelnej modlitby); 
• ako metodický materiál počas výkladu v téme: 

modlitba (dôvera, pomoc v ťažkostiach, poďa
kovanie Bohu a pod.);

• na vzbudenie záujmu žiakov, na aktivizáciu žiakov;
• ako úvahu a rozjímanie – možnosť uvažovania 

nad problémom modlitby dnes, prečo sa mladí 
(ne)modlia, čo im to dáva;  

• v príprave na prijatie sviatosti birmovania;
• aj inak – na stretkách mladých, v náboženských 

krúžkoch, vo farskej katechéze.

Metodický postup:

1. variant
Učiteľ vyberie niektoré svedectvá modlitby a rozdá 
žiakom: v skupine, vo dvojiciach alebo jednotliv
com. Sú farebne rozlíšené a označujú spôsob práce 
s nimi.
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Úlohou žiakov je :
• pozorne prečítať výroky,
• na základe textu charakterizovať, čo je modlitba,
• svedectva rozdeliť podľa toho, o akú modlitbu 

ide (chvály, vďaky, prosby, odprosenia),
• vyznačiť červenou  obľúbené modlitby žia

kov,
• vyznačiť žltou svedectvá žiakov, ktoré hovo

ria, že modlitba je rozhovor,
• vyznačiť modrou tie, ktoré predstavujú pro

sebnú modlitbu,
• vyznačiť zelenou modlitby vďaky,
• vyznačiť hnedou modlitby, v ktorých je ľútosť 

a odprosenie,
• vyjadriť svojimi slovami, čo je podľa teba modlit

ba, ako ty vnímaš modlitbu,
• vyznačiť príslušnou farbou, aká je tvoja modlit

ba, 
• porovnať svoje vyjadrenia o  modlitbe so  sve

dectvami žiakov,
• porovnať  vyjadrenia s tým, čo o modlitbe hovorí 

Pán Ježiš vo Svätom písme,
• formulovať spoločný záver o modlitbe,
• urobiť rozhodnutie pre svoju modlitbu ( v čom sa 

možno zlepšiť).

Práca s textami Youcatu
Ak majú žiaci k dispozícii Youcat  Modlitby pre mla
dých (hnedý) –  môžu svoje poznatky o  modlitbe 
rozšíriť:
• vyhľadať: Malá škola modlitby (str. 12),
• prečítať si text podľa bodov,
• diskutovať o ňom (porovnať svoju modlitbu, sve

dectva modlitieb žiakov),
• urobiť si predsavzatie ako zlepšiť svoju modlitbu,
• pozvať niekoho k  modlitbe, spoločne sa po

modliť v rodine, v škole,
• záver urobiť spoločne formou zhotovenie plagá

tu: Malá škola modlitby. 

V Youcate  pre mladých (žltý) – vyhľadať a zistiť:
• aká bola modlitba Abraháma, 
• ako sa modlil Mojžiš,
• ako sa modlil Ježiš,
• ako sa modlila Mária,

• vyhľadať a odpísať citát o modlitbe, zdôvodniť 
výber,

• urobiť rozhodnutie pre seba, pre svoju modlitbu.

Variant 2:
Učiteľ dá žiakom rozdeleným do skupín, dvojíc ale
bo jednotlivcom časť textov, ktoré nie sú farebne 
zvýraznené. Úlohou žiakov je texty pozorne prečítať 
a naformulovať odpoveď na otázky: 
• charakterizuj čo je modlitba,
• kedy sa modlíme,
• ku komu sa modlíme,
• za koho sa modlíme,
• čo nám dáva modlitba,
• koho v modlitbe oslavujeme,
• farebne rozlíš modlitbu chvály, vďaky, prosby 

a odprosenia,
• akou farbou by si označil svoju modlitbu, 
• ktorá  modlitba ti je najbližšia,
• napíš svoju vlastnú modlitbu,
• vytvoriť kartotéku modlitieb.

Práca s Youcatom
Ak máme k dispozícii Youcat – Modlitby pre mla-
dých (hnedý) –  môžeme pokračovať:
• vyhľadaj a prečítaj jednu modlitbu chvály, pros

by, vďaky a odprosenia, 
• vymysli názov obrazu, ktorý je na str.160 a pre

čítaj modlitbu sv. Bernarda,
• ku komu sa obracia a o čo prosí v modlitbe sv. 

Bernard?

V Youcate – Príprava na birmovku (oranžový) – 
vyhľadať:
• čo hovorí o modlitbe Matka Tereza a  emeritný 

pápež Benedikt XVI. (str. 70),
• vytvor plagát o modlitbe (malá škola modlitby), 

ktorý bude zhrnutím učiva.

Uvedené varianty je možné obmieňať, prispôsobiť 
obsahu a  téme, v  ktorej ich možno  využiť, ako aj 
veku a úrovni žiakov, ktorým materiál pripravujeme.

Spracovala
 Božena Nemčíková
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DUCH SVÄTÝ – DUCH LÁSKY
Cieľová skupina: 
žiaci 1. stupňa 

Cieľ
Kognitívny:
• vymenovať rôzne cudzie jazyky a porovnať nie

ktoré slová v jednotlivých jazykoch,
• odpovedať na otázky z  textu o  papagájovi 

Alexandrovi,
• porovnať dva obrazy  obraz El Grega – Zoslanie 

Ducha Svätého a obraz z maľovánky,
• pomenovať dar, ktorý bol zoslaný na apoštolov 

a ľudí na Olivovej hore,
• zdôvodniť potrebu uvedeného daru,
• prosiť o dary pre seba.

Afektívny:
• oceniť dary Ducha Svätého.

Psychomotorický:
• formulovať krátke modlitby k  Duchu Svätému, 

naučiť sa vnímať, že Duch Svätý k nám hovorí 
cez ľudí.  

Pomôcky:
text o  papagájovi Alexandrovi, text Svätého písma 
Sk 2,111, obraz Zoslania Ducha Svätého (El Greco) 
a obraz na vymaľovanie pre každého žiaka, pestré 
farbičky.

Metódy:
rozprávanie, práca s  textom – porozumenie textu, 
kreslenie.

Formy práce:
individuálna, frontálna.

Stratégia: 
kerygmatická.
 

ÚVOD

Modlitba
Môže byť vlastnými slovami, poďakovanie za stret
nutie. 

Motivačný príbeh - Papagáj Alexander
Papagáj Alexander bol známy jazykovedec a autor 
niekoľkých slovníkov. Fascinovali ho vtáčie jazyky. 
Bol autorom veľkého slovníka štebotania, encyklo
pédia hvízdania a  hudrania; malý lexikón tokania 
a  klepania zobákom a  malý slovník orlieho jazyka. 
Bol vo vtáčích jazykoch jednoducho talentovaný. 
Jedného rána si zmyslel, že bude skúmať ľudské 
zvyky. Možno sa mu iba zdá, ale ľudia sa asi spolu 
rozprávajú. Všetky tie zvuky, ktoré vydávajú, veď to 
môže byť reč. Alexander sa rozhodol preveriť túto 
vec. Priletel na sionský svah a pristál na konári stro
mu, odkiaľ mal na ľudí dobrý výhľad. Zaujímali ho 
ľudské hlasy, ktoré sa bolo počuť z  každej strany. 
„Je to možné, aby ľudia mali svoj jazyk? Neuveriteľ
né! Môžu sa dorozumievať rečou, ako my zvieratá? 
To by nás zblížilo a zmenilo teóriu o ľuďoch!“ Papagáj 
rýchlo nadobúdal cvik vo vychytávaní rôznych tónov, 
zvukov, farieb, modulácií. Všetky zistenia si starost
livo zapisoval, ale stále nerozumel ľudskému jazyku. 
Postupne však rozlíšil niektoré mená, ktoré sa opa
kovali. Peter, Šimon, Ján, Jakub...., učeníci a zdá sa 
mu, že počul i slovo učiteľ. Deň čo deň sa stretávajú 
na tom istom mieste, rozprávajú o niečom a zdá sa, 
že na niečo čakajú. Rozhodol sa, že bude bádať tr
pezlivo a  vyčká. Nemusel ani dlho čakať, zrazu sa 
strhol vietor a objavili sa ohnivé jazyky. Všetci ľudia 
ostali zaskočení. Alexander zo zvedavosti vyletel na 
okno a počúval. Zrazu začal rozumieť významu slov 
a rozlišovať jednotlivé jazyky. „Čo sa to deje? Spô
sobili to azda plamene? Počuť reč Partov, Médov, 
Elamčanov, obyvateľov Mezopotámie, Judey a Ka
ppadócie, Pontu a Ázie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta 
a líbyjských krajov okolo Cyrény, prisťahovaných Ri
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manov, Kréťanov i Arabov. Všetkému rozumiem, čo 
za plameň to nado mnou plápolá?“

Porozumenie textu
Učiteľ kladie otázky:
• Kto bol hlavný hrdina príbehu?
• Čo ho zaujímalo a čomu sa venoval?
• Čo zistil?
• Koho pozoroval a kto boli títo ľudia?
• Kde sa mohol odohrávať tento príbeh a kedy? 
• Čo na tomto príbehu nie je pravdivé? – že 

papagáj všetkému rozumel a že nad ním plápo
lal plamienok...

HLAVNÁ ČASŤ

Čítanie textu Svätého písma v prepojení sa obraz
Aby sme si tento príbeh porovnali s textom Svätého 
písma, potrebujeme ho pozorne vypočuť. Dozvie
me sa viac, dozvieme sa i  to, kde presne sa uda
losť odohrala a že kto je to, kto i nám otvára srdce 
a myseľ, aby sme porozumeli tomu, čo k nám hovorí 
v iných jazykoch. 
Jeden žiak prečíta text zo Svätého písma.
Po prečítaní učiteľ ukáže obraz Zoslanie Ducha Svä
tého od El Greca. Poukáže na to, že to, o čom sme 
čítali je namaľované na tomto obraze. Žiaci pozorujú 
obraz a hovoria, čo vidia. Po krátkej činnosti sa vráti 
k biblickému textu nasledujúcimi otázkami: 
• Akými jazykmi hovorili Perti, Médi, Elamčania, 

ľudia Judey? 
• Aké jazyky poznáte?
• Ako sa v rôznych jazykoch povie slovo napr. ne

deľa?
• Čo sa tým dá získať, keď sa vieme dorozumieť 

viacerými jazykmi?
• Kto je darom rôznych jazykov?
• Kto dal ľuďom tento dar?

Pieseň
Učiteľ pustí audio a  upozorní žiakov, aby počúvali 
slová piesne:  Duchu Svätý príď z  neba, môžeme 
pustiť http://www.youtube.com/watch?v=KWd-
vz4X-EcA

Po piesni kladie otázky:
• Kedy ste už túto pieseň  spievali?
• Kedy je vhodné spievať túto pieseň? – na Turíce, 

pri prosbe o dary Ducha Svätého, na začiatku 
školského roka, pred učením, pred písomkou 
a pod. 

• Koho prosíme v tejto piesni?
• O čo prosíme v tejto piesni?

Formácia a prehĺbenie obsahu
• Kto je darcom rôznych jazykov, kto dal ľuďom 

tento dar?
• Načo im bol tento dar?
• Aké dary potrebujeme my? 
• Kedy ich potrebujeme?
• Akými jazykmi môže k nám hovoriť Duch Svätý? 

– pre nás môže byť cudzí jazyk práve to, čo ne
počúvneme. Stáva sa, že ak nám mamka alebo 
ocko povie, aby sme niečo urobili a my to neu
robíme, položí nám otázku: Nerozumel si? A na
ozaj, vtedy pochopíme, že asi sme nerozumeli, 
ak to nechceme urobiť a pritom oni nám chcú 
dobre. Teda vidíme, že  často najmenej zrozu
miteľným jazykom je i náš materinský jazyk. Mali 
by sme preto každý deň prosiť Ducha Svätého 
takto: Duchu Svätý, pomôž mi, aby som po-
rozumel a pochopil, čo mi hovoríš hlavne cez 
ľudí, ktorí ma majú radi a ktorí mi chcú dob-
re. Prípadne učiteľ môže poprosiť žiakov, ako by 
ináč prosili o dary (takýmto prehĺbením obsahu 
sa vyhneme tomu, aby žiaci prosili iba o hmotné 
dary).  

Práca s obrázkom
Deti dostanú obrázok, ktorý budú maľovať. Ka
techéta ich upozorní, že pestrosť darov je tak rôzna, 
že bez ohľadu na to, ako v  skutočnosti maľujeme 
tváre a oblečenie, majú vymaľovať čo najpestrejšie 
postavy a plamienky, aby sa týmto obrázkom zná
zornilo to, že ľudia si porozumeli a prijali dary Ducha 
Svätého. Oni tieto dary prijali, nenechali si ich pre 
seba, ale ich využívali pre dobro ostatných. A my to 
vyjadríme pestrosťou farieb.  
Počas práce môže znieť tichá hudba.

http://www.youtube.com/watch?v=KWdvz4X-EcA
http://www.youtube.com/watch?v=KWdvz4X-EcA
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ZÁVER
Po ukončení práce môžu pod obrázok dopísať, ako 
sa volá jazyk, ktorému všetci ľudia rozumejú (Je to 
jazyk lásky). Stretnutie možno ukončiť spoločnou 
prosbou o  dar lásky, odpustenia, úprimnosti a  ra
dosti.  

Spracovala: Klára Soľanová

Použité zdroje: 
http://biblequestion.wordpress.
com/2011/05/06/speaking-gods-message/
www.gratismalvorlagen.com
Katechéza: Duch Svätý, autorka: Dorota Szlendak, 
in Katecheta num. 5/2013, wyd. Drukarnia i Księgar
nia św. Wojciecha w Poznaniu

Príloha:

http://biblequestion.wordpress.com/2011/05/06/speaking-gods-message/
http://biblequestion.wordpress.com/2011/05/06/speaking-gods-message/
http://www.gratismalvorlagen.com
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Cieľ
Kognitívny: 
• na základe biblických textov definovať pojem 

Ducha Svätého, 
• pomenovať účinky a prejavy Ducha Svätého,
• spoznať dary a ovocie Ducha Svätého. 

Afektívny: 
• uvedomiť si veľkosť daru a pôsobenie Ducha 

Svätého v živote Ježiša, Márie, v  živote Cirkvi 
a živote mojom. 

Psychomotorický: 
• formovať návyk modlitby k  Duchu Svätému   

prosby o pomoc, vzývania Ducha Svätého,
• zapamätať si sedem darov Ducha Svätého 

a ovocie Ducha Svätého.

Pomôcky: 
Sväté písmo, Youcat príručky, texty biblických príbe
hov, nákresy, sviečky, obraz, ohnivé jazyky,

Metódy: 
rozprávanie, práca s  textami Svätého písma, práca 
s  Youcatom, čítanie, spev, modlitba, brainstorming, 
porovnávanie biblických príbehov, práca v skupinách,

Stratégia: kombinovaná 

ÚVOD
Motivácia - doplňovačka
Učiteľ číta vety, ktoré žiaci doplňujú. Správne slová 
napíšu pod seba na tabuľu.

Prežívaš veľkú radosť,
 keď dostaneš niečo pekné, nejaký... (dar)
 keď šťastne prežiješ ťažkú príhodu alebo... (udalosť)
 keď môžeš byť ako kresťan užitočný aj pre... (Cirkev)
 keď spoznáš akú máš cenu alebo... (hodnotu)

Riešením je slovo DUCH. Rozhovorom upriami
me pozornosť žiakov na význam tohto slova, kto je 
duch, čo znamená toto slovo. 
Žiaci hovoria i  nasledovné: duchovia strašia na 
hradoch; v  rozprávke sú vo fľaši a nesmieme 
ich vypustiť; o  múdrych ľuďoch a spisovateľoch 
hovoríme, že majú veľkého ducha; niekedy pri 
rozlúčke hovoríme, že duchom budem s vami alebo 
môj duch ostáva s vami. 
Aj Sväté písmo hovorí o Duchu Svätom.
O  akom Duchu hovorí Sväté písmo? Kto je teda 
Duch Svätý? 
Vyzveme jedného žiaka, aby nám tému vyučovacej 
hodiny napísal na tabuľu: Verím v Ducha Svätého.

HLAVNÁ ČASŤ

Práca s biblickým textom
Na tabuľu pripevníme jednoduché obrazy (náčrty, 
kresby biblických udalostí alebo ich sami kreslíme 
na tabuľu súčasne s tým, čo hovoríme). Učiteľ voľne 
prerozpráva tri biblické udalosti, alebo vyzve žiakov, 
aby texty prečítali zo Svätého písma.  

Eliášova obeta na Karmeli – 1 Kr 18,  3039
Vtedy hovoril Eliáš všetkému ľudu: „Poďte ku mne!“ 
Všetok ľud pristúpil k  nemu a  on opravil zborený 
Pánov oltár. Eliáš vzal dvanásť kameňov podľa po
čtu synov Jakuba, ktorému  Pán povedal: „Izrael 
bude tvoje meno.“ Z  kameňov postavil oltár v  Pá
novom mene a okolo oltára urobil jarček na dve sey 
zrna.  Poukladal drevo, rozsekal býčka a položil ho 
na drevo. Potom povedal: „Naplňte štyri vedrá vo
dou a  vylejte na obetu a  na drevo! Nato vravel: „I 
druhý raz!“ Urobili to aj druhý raz. Vtedy povedal: „I 
tretí raz!“ A spravili to aj tretí raz, takže voda tiekla 
okolo oltára, aj jarček naplnila voda.  Keď už bol čas 
obety, prorok Eliáš pristúpil a povedal: „Pane, Bože 
Abraháma, Izáka a Izraela, dnes ukáž, že ty si Boh 
v Izraeli a ja som tvoj služobník a že som toto všetko 
urobil na tvoje slovo!  Vyslyš ma, Pane, vyslyš ma, 

VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO 
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nech sa tento ľud dozvie, že ty si Pán, Boh, a že ty 
si obrátil ich srdce späť!“  Vtom spadol Pánov oheň 
a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal aj vodu, 
ktorá bola v jarčeku. Keď to všetok ľud videl, padol 
na tvár a hovoril: Pán je Boh! Pán je Boh!“

Boh sa zjavuje Mojžišovi v horiacom kríku – Ex 3, 18
Mojžiš pásol ovce svojho tesťa, madianského kňaza 
Jetra. Keď raz hnal ovce na púšť, došiel k Božiemu 
vrchu Horeb. Tu sa mu zjavil Boží anjel v ohnivom 
plameni z  tŕňového kríka. Keď naň hľadel, videl, 
že tŕňový krík horí plameňom, ale nezhára.   Vtedy 
si Mojžiš povedal: „Pôjdem a obzriem si ten čudný 
jav. Prečo tŕňový krík nezhorí.“  Keď Pán videl, že 
prichádza, aby si to obzrel, Boh naňho z  tŕňového 
kríka zavolal: „Mojžiš, Mojžiš!“ On odpovedal: „Tu 
som.“   I  hovoril mu: „Nepribližuj sa sem! Zobuj si 
z  nôh obuv, lebo miesto, na ktorom stojíš, je zem 
svätá!“  A pokračoval: „Ja som Boh tvojho otca Ab
raháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“ Vtedy si Mojžiš 
zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.  A Pán mu 
povedal: „Videl som utrpenie svojho ľudu v Egypte 
a počul som jeho volanie pre pracovných dozorcov. 
Viem o  jeho utrpení.  Preto som zostúpil, aby som 
ho vyslobodil z moci Egypťanov a vyviedol ho z tej 
krajiny do krajiny krásnej a priestrannej, do krajiny, 
ktorá oplýva mliekom a medom ... 

Zoslanie Ducha Svätého – Sk 2, 18
Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom 
mieste.  Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď 
sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom 
boli.   I  zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa 
rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všet
kých naplnil Duch Svätý a  začali hovoriť inými 
jazykmi; ako im Duch dával hovoriť. V  Jeruzaleme 
boli Židia, nábožní ľudia zo všetkých národov, čo sú 
pod nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho 
sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul 
hovoriť svojím jazykom.  I stŕpli a udivení vraveli: „Nie 
sú títo všetci, čo tu hovoria, Galilejčania? A ako to, že 
ich každý z nás počuje vo svojom vlastnom jazyku, 
v ktorom sme sa narodili?
 

Po prečítaní jednotlivých textov kladieme otázky na 
porozumenie textu, aby žiaci pochopili význam textu. 
1. Eliášova obeta na Karmeli – 1 Kr 18, 3039 (Boh 

sa na hore Karmel dáva človeku spoznať, že on 
je. Na Eliášovu modlitbu oheň z  neba zapáli 
obetu, ako dôkaz, že je pravý Boh, že je tu prí
tomný medzi nimi.) 

2. Boh sa zjavuje Mojžišovi v horiacom kríku – Ex 
3, 18 (Boh sa zjavuje v ohni, v horiacom kríku 
a predstavuje sa Mojžišovi) 

3. Zoslanie Ducha Svätého – Sk 2, 18 (Ježiš zoslal 
apoštolom svojho Ducha v podobe ohňa, ohni
vých jazykov)

Potom položíme otázku: Čo spája tieto príbehy, čo 
majú spoločné?
Vo všetkých troch biblických udalostiach sa hovorí 
o ohni. Ak máme na tabuli nákresy, vyzveme žiaka, 
aby pod nich napísal slovo OHEŇ.

So žiakmi vedieme rozhovor o  tom, čo spôsobil 
oheň v 1., 2., a 3. úryvku. Inou možnosťou je, že žia
kov rozdelíme do skupín, rozdáme texty, v ktorých 
podčiarkujú odpoveď na otázku: 

Čo spôsobil oheň:
• v  1. texte (spadol Pánov oheň a  strávil drevo, 

kamene, zem, zlízal vodu),
• v 2. texte (tŕňový krík horí plameňom ale nezhára)
• v 3. texte (ohnivé jazyky sa rozdelili a na každom 

spočinul jeden)

Práca so symbolom
V tejto časti môžeme pracovať so symbolom ohňa 
vo všetkých štyroch rovinách: vecnej, objektívnej, 
subjektívnej, náboženskej – oheň je symbolom 
Božej prítomnosti. Boh je tu prítomný, zjavuje 
seba, spôsobuje zmenu, dáva silu, mení ľudí, zjavu
je svoje zámery, povoláva k spolupráci. Je prítomný 
„v ohni“. Tak ako oheň zachváti a spaľuje všetko, vy
žaruje svetlo a teplo, aj oheň Ducha Svätého rozne
cuje lásku, svetlo a obnovuje tvárnosť zeme. 
Na základe tretieho textu necháme žiakov vyjadriť 
sa: Koho symbolom boli plamienky, oheň v  treťom 
biblickom texte? Koho Ježiš poslal?
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Potom na tabuľu pripevníme obraz Ladislava Zábor
ského (môžeme niekoľkými slovami predstaviť obraz 
i autora) a začneme výklad.

Výklad
Ježiš poslal svojho Ducha, Ducha Svätého. Duch 
Svätý je tretia Božia osoba jediného Boha. 
Učiteľ, Tešiteľ, Zástanca, Oživovateľ, Duch 
Pravdy, Oheň – Láska, ktorá zapaľuje ľudské 
srdcia a  mení ich k  dobrému. Sväté písmo ho 
predstavuje rovnakým symbolom vo všetkých troch 
úryvkoch a  tým je oheň. Nie náhodou. Naznačuje 
hlbokú pravdu, že Duch Svätý je ten istý Boh ke
dysi, teraz i vždycky. Pán Ježiš pri nanebovstúpení 
prisľúbil apoštolom, že im zošle iného Tešiteľa. Na 
desiaty deň svoj sľub splnil, zoslal Ducha Svätého. 

Tento deň voláme Turíce. Veriť v Ducha Svätého 
znamená klaňať sa mu rovnako ako Bohu Ot-
covi i Synovi. 

Ďalším symbolom Ducha Svätého je holubica:
• objavila sa pri krste Pána Ježiša, 
• oznámila koniec potopy keď priniesla olivovú 

ratolesť, 
• v  antike holubicu považovali za symbol lásky, 

dnes je na celom svete znamením mieru, 
• pre kresťanov je vždy symbolom Ducha Svätého.

Čo spôsobil Duch Svätý? 
• Zmenil ustráchaných apoštolov na odvážnych 

Kristových svedkov.
• Duch, ktorého dostali, ich vnútorne zmenil, dal 

im odvahu vyznať Boha pre neveriacimi.
• Apoštoli vyšli von z večeradla a vydávali svedec

tvo o Ježišovi Kristovi.
• Tritisíc ľudí sa dalo pokrstiť – bol to deň zrodu 

Cirkvi, ktorá je tu pre všetkých.
• Dal im svetlo, aby vedeli čo majú urobiť, čo majú 

povedať, schopnosť prorokovať, uzdravovať, 
konať zázraky. 

• Apoštoli prežili hlbokú istotu a radosť vo viere. 
• Už sa nebáli, neboli bezradní, skľúčení.
• Videli zmysel života, mali odvahu a  silu hlásať 

ďalej to, čo hlásal Ježiš Kristus.

Práca s Youcatom
Žiakov rozdelíme do štyroch skupín. Každá skupina 
si prečíta vybrané body v  Youcate (žltý),diskutujú 
o nich v skupine a postupne každá skupina predsta
ví výsledky svojej práce ostatným:

1.skupina: Duch Svätý v Ježišovom živote:
 str.73/ 114,  str. 74  citát pápeža Benedikta XVI.

2. skupina: Duch Svätý v Starom zákone
 str.74/116, citát Hebrejom 1, 1

3. skupina: Duch Svätý v živote Panny Márie
str. 75/117, citát Lk 1, 35
4. skupina: Duch Svätý v Cirkvi dnes? 
str. 76/119, citát Jn 16,1213 (buduje a vedie Cirkev)
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Formovanie postojov
Uvažujeme nad otázkou: Pôsobí Duch Svätý aj 
v mojom živote?
K úvahe použijeme Youcat (žltý), str. 76/120, citáty 
a výroky o Duchu Svätom.
Je potrebná moja spolupráca s Bohom a modlitba. 

Práca žiakov - Dary Ducha Svätého
Žiaci pracujú vo  dvojiciach alebo trojiciach (podľa 
počtu žiakov). Každá skupinka vystrihne z  papiera 
jeden plameň  ohnivý jazyk a  fixou vpíše na neho 
jeden dar Ducha Svätého. Kým žiaci pracujú, do 
stredu dáme bielu šatku a  na ňu sviecu. Dvojice 
(trojice) prichádzajú a  kladú plamene na šatku, 
vysvetlia všetkým o  aký dar ide: múdrosť, rozum, 
rada, sila, umenie, nábožnosť, bázeň Božia. 

Tvorba plagátu – ovocie Ducha Svätého
Jeden žiak prečíta úryvok zo Svätého písma Gal 5, 
2223. Žiakom kladieme otázky na porozumenie 
textu.  
V Youcate  (oranžový) – Príprava na birmovanie, str. 
62: žiaci postupne vymenujú ovocie Ducha Svätého 
(9) aj to, ako Youcat tieto dary vysvetľuje.
Úlohou žiakov je teraz vytvoriť plagát s  názvom 
Dary Ducha Svätého alebo Ovocie Ducha Svätého. 
Skupinu môžeme rozdeliť na chlapcov a  dievčatá 
a samostatne vytvoria plagát na dary a ovocie Ducha 
Svätého.  

Prehĺbenie
V prepojení na afektívny cieľ si spolu so žiakmi chce

me uvedomiť a oceniť hodnotu pre náš život a tou je: 
akú veľkú lásku a starostlivosť nám prejavil Boh Otec 
i  Syn tým, že zoslal Ducha Svätého. Ak človek má 
čisté srdce a spolupracuje s Duchom Svätým, ovocím 
jeho života je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, lás
kavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.

ZÁVER 

Úloha
Zapamätať si sedem darov Ducha Svätého a ovocie 
Ducha Svätého. Praktizovať návyk modlitby k Duchu 
Svätému.

Modlitba
Každý žiak si zapáli svoju sviečku od tej, ktorá je 
na bielom kruhu a  spolu sa pomodlíme modlitbu 
k Duchu Svätému z Youcatu (oranžový) – Príprava 
na birmovanie, str. 62 (ak ho žiaci nemajú – mod
litbu nakopíruje) alebo vlastnými slovami: Bože – 
Duch Svätý, darca všetkých darov, prosíme ťa o dar  
múdrosti, aby náš život bol tebe na chválu a  nám 
na spásu:  prosíme ťa vyslyš nás (žiaci po jednom 
pridávajú  prosby o ďalšie dary). Amen.
Hodinu ukončíme spevom piesne k Duchu Svätému.

Spracovala: Božena Nemčíková
 

Použité zdroje: 
L. Záborský: Zoslanie Ducha Svätého http://www.obrazyfork.
sk/produkt-detail/zoslanie-ducha-svateho-0
Youcat – Katechizmus katolíckej Cirkvi pre mladých
Youcat – pre birmovancov.

http://www.obrazyfork.sk/produkt-detail/zoslanie-ducha-svateho-0
http://www.obrazyfork.sk/produkt-detail/zoslanie-ducha-svateho-0
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C. Anderson, J. Granados: POVOLANÍ MILOVAŤ – priblíženie 
teológie tela Jána Pavla II.

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

Cena: 6,50 €

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

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

West Christopher: TEOLÓGIA TELA PRE ZAČIATOČNÍKOV

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

Cena: 4,40 €

Katarína J. Zeno: TELO ZJAVUJE BOHA – sprievodca štúdiom 
teológie tela Jána Pavla II.

Autorka načrela do katechéz sv. Jána Pavla II., známych ako telóga tela. Vediac, že 
vyjadrovanie tohto pápeža bolo a aj je pre mnohých zložité, pokúsila sa pretlmočiť jeho 
učenie o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči. Dáva 
nahliadnuť do celkovej koncepcie katechéz a každej skupine katechéz venuje jednu 
prípadne dve kapitoly, ktoré sú obohatené otázkami na diskusiu a slovníkom VJPčiek 
(výrazov Jána Pavla II.) a ďalších výrazov. Príručka je vhodný študijný materiál pre uči
teľov náboženstva a možno ho využiť na prípravu katechéz pre žiakov stredných škôl. 

Cena: 4,80 €

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves
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Evert Jason: TEOLÓGIA JEJ/JEHO TELA

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

Cena: 6,00 €

Gabriela Kuby : GLOBÁLNA SEXUÁLNA REVOLÚCIA 

– strata slobody v mene slobody

Je predstavená v súvislostiach: myšlienkoví priekopníci od čias Francúzskej re
volúcie, obrat od feminizmu k genderideológii, strategické globálne presadenie 
genderideológie prostredníctvom OSN, EÚ a národných vlád, politické znásilnenie 
jazyka, epidemické rozšírenie pornografie, zrušenie všetkých morálnych noriem 
prostredníctvom zrovnoprávnenia všetkých foriem sexuálnej orientácie, prevýcho
va mládeže v školách a škôlkach predčasnou sexualizáciou.

Cena: 10,50 €

Maurizio Pietro Faggioni: ŽIVOT V NAŠICH RUKÁCH –  
manuál teologickej bioetiky

Kniha obsahuje kurz teologickej bioetiky. Je to morálna úvaha o živote a zákrokoch 
na živote z teologickej perspektívy, čiže v horizonte zmyslu vymedzeného kres
ťanskou vierou. Vo svete, ktorý, ako sa zdá, stratil zmysel pre ľudskú dôstojnosť, 
katolícka bioetika je ozvenou prorockého a zaväzujúceho ohlasovania, a preto po
zdvihuje svoj hlas na obranu ľudského života od jeho úsvitu až po jeho koniec vo 
všetkých okolnostiach a podmienkach.

Cena: 10,00 €

Elias Vella: AHOJ, JEŽIŠ, MÔŽEME SA POROZPRÁVAŤ?

V nenútenom rozhovore piatich študentov s Ježišom sa rozoberajú pálčivé a zne
pokojujúce osobnostné i spoločenské otázky, rôzne trápenia typické pre dnešný 
odcudzený svet – napr. nenávisť k sebe, komplexy menejcennosti, neschopnosť 
cítiť lásku, strata viery v Boha, závislosti atď.

Cena: 6,00 €

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves
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Lenka Krejčová: ŽÁCI POTŘEBUJÍ PŘEMÝŠLET

Kvôli veľkému množstvu informácií, ktoré sa dnes žiaci musia naučiť, strácajú čas 
na premýšľanie. Paradoxnou situáciou je, že vývojove sú pripravení na riešenie pro
blémov, odhaľovanie súvislostí a kladenie otázok, ale pritom sa musia zameriavať na 
zvládanie učiva prijímaním množstva faktov a následným memorovaním. Publikácia 
poukazuje na to, ako prepojiť tieto dva fenomény a využívať ich vo vyučovaní.

Cena: 19,20 €

Anselm Grün, Jan-Uwe Roge: KDYŽ SE DĚTI PTAJÍ NA BOHA

Ako s deťmi hovoriť o Bohu, čo im povedať skôr a čo neskôr, ako im predkladať 
slová Svätého písma do zrozumiteľnej reči, alebo či stačí sa s nimi modliť a vycho
vávať ich tak, ako to robí väčšina – spoliehať sa na výchovnú inštitúciu a na to, že 
sa deti o Bohu dozvedia samy? Ako vytvárať „rodinnú spiritualitu“ tak, aby bola pre 
deti prijateľná a stráviteľná? 
 
Cena: 14,12 €

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

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

Cena: 8,00 €

YOUCAT – Modlitby pre mladých

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

Cena: 5,50 €

YOUCAT – Príprava na birmovku

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

Cena: 5,00 €
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MODLITEBNÍK PRE MLADÝCH

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

Cena: 3,30 €

PEXESO – Katedrály Slovenska

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

Cena: 0,35 €

PEXESO – Baziliky menšie a pútnické miesta Slovenska – Zá-
padná provincia

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

Cena: 0,35 €

YUOCAT – Čas na spoveď

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

Cena: 3,00 €
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