
„Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, 
priveď do neba všetky duše, najmä tie, 

ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.“

Nebeský Jeruzalem - Božia Matka so sv. Františkom a sv. Hyacintou. Autor M. I. Rupnik.  
Mozaika na hlavnom oltári baziliky Najsvätejšej Trojice vo Fatime
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Rozmnoženie chleba bol zázrak, 
ktorý sa dotkol najväčšieho počtu 
ľudí a  mal najviac svedkov. Evan-

jelista Matúš píše, že bol už večer a Ježiša 
obklopoval zástup, ktorý bol po celom 
dni vysilený a  vyhladovaný. Ježiš si v  tej-
to situácii zachoval pokoj, kým apoštoli 
prejavovali nervozitu, čo s tým zástupom. 
Nech už odídu a  postarajú sa o  obživu. 
S takýmto návrhom sa obrátili na Ježiša: 
„Toto miesto je pusté a  čas už pokročil. Roz-
pusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť 
si jedlo.“ Avšak Ježiš reagoval nečakane a 
navrhol iné riešenie: „Nemusia nikam cho-
diť, vy im dajte jesť!“ Na apoštolov položil 
ťažkú požiadavku. Oni porátali chleby 
a  ryby, ktoré mali so sebou. Apoštoli ne-
boli nevšímaví, neprehliadli potreby ľudu 
a citlivo navrhli rozpustenie zástupu, aby 
sa vyriešil problém hladu a únavy. Vedeli 
zrátať, že päť chlebov a dve ryby nie je nič 
pre toľko ľudí. Napriek tomu z Ježišových 
úst počuli: „Prineste mi ich sem!“ (porov. Mt 
14,13-21). 

Pri zázraku nasýtenia zástupu Ježiš 
nestvoril chlieb z ničoho, ani nepremenil 
kamene, ako sa mu to snažil vsugerovať 
satan po štyridsaťdňovom pôste na púšti. 
Spôsob ako Ježiš nasýtil ľudí z dvoch chle-
bov a  piatich rýb ukazuje, akým veľkým 
zázrakom je gesto delenia sa. Dať iným 
k  dispozícii to, čo mám, hoci toho nie je 
veľa. Ochota podeliť sa je potrebná pre 
dobro ktoréhokoľvek spoločenstva. Tam, 
kde je núdza kvôli nevšímavým očiam 

a  tvrdému srdcu, je chlad a  nepríjemná 
atmosféra. Delenie sa obohacuje nielen 
obdarovaného ale aj darcu. 

Na konci školského roka sa chcem 
týmto pohľadom pozrieť i  na prácu uči-
teľa a katechétu. Vaše pôsobenie a práca 
týždeň čo týždeň na hodinách nábožen-
stva, na katechéze, bolo ponukou du-
chovnej potravy. Stretávali ste tých a  tie, 
ktorí síce nehladujú a  neprahnú fyzicky, 
ale na duchu áno. Vy ste sa s nimi delili. 
Stále nemyslím na delenie v hmotnom 
význame slova, hoci i  toto svedectvo 
lásky k  blížnemu je potrebné, myslím 
na  delenie sa v duchovnom zmysle. De-
lenie sa o  vedomosti, o  prežívanie, ktoré 
obohatí na duchu a formuje zverené deti 
a  mládež. Milí učitelia a  katechéti, nech 
Pán Boh bohato odplatí vašu prácu, kto-
rej ste sa obetavo venovali v  uplynulom 
školskom roku a dopraje vám požehnaný 
oddych počas prázdnin. Zároveň našich 
žiakov zahrňme do slov modlitby, ktorú 
počuli fatimské deti od anjela: 

Ó, môj Bože, verím v  teba, klaniam sa ti, 
dúfam v teba a milujem ťa. Prosím o odpuste-
nie pre tých, ktorí neveria v teba, neklaňajú sa 
ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa.

V  poslednom čísle Katechetických 
ozvien v  školskom roku 2016/2017 zve-
rejňujeme výsledky súťaží. Jednak biblic-
kých súťaží a takisto súťaží, ktoré sme or-
ganizovali z príležitosti Roku sv. Martina. 
Aktuálne číslo obsahuje i  podnety, ktoré 
pomôžu reflektovať a ukazuje na storoč-
nicu fatimských zjavení. Tieto materiály 
nájdete v  časti Ako aktivizovať a  v  časti 
Katechetické námety. Môžete sa k  nim 
vrátiť i v novom školskom roku, poprípa-

de počas príležitostných prázdninových 
katechéz. Na začiatku júna sa nám poda-
rilo pripraviť dvadsať obrázkové pexeso 
o  živote sv. Martina. V  prípade záujmu, 
môžete posielať objednávky na emailovú 
adresu dkuspis@dkuspis.sk.

Dávam do pozornosti nový knižný ti-
tul, ktorý je vhodný pre staršie deti a mlá-
dež. Kniha má príťažlivý názov - Tweetuj s 
Bohom. V knihe sa nachádza dvesto tém, 
ktoré zaujímajú mladých. Témy o viere, 
o Bohu, o Cirkvi. Autor v nej príťažlivou 
formou rozoberá to, čo obsahuje nielen 
Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to,  
s čím sa človek stretáva v praktickom živo-
te a konfrontuje to so svojou vierou. Kni-
ha je vhodnou pomôckou k príprave na 
sviatosti birmovania alebo manželstva, 
organizovanie stretiek. Ku knihe sa môže 
stiahnuť bezplatne manuál s odporúča-
niami na používanie a mobilná aplikácia, 
ktorá umožňuje knihu používať v úplnom 
rozsahu. Obsahuje tiež denné čítania, 
časti svätej omše a základné modlitby  
v rôznych svetových jazykoch. Na DKÚ 
ju ponúkame sa cenu 12€. K tejto knihe 
sa budeme vracať počas našich metodic-
kých a formačných stretnutí v budúcom 
školskom roku.

Hoci sú pred nami dva mesiace škol-
ských prázdnin, už teraz vás srdečne 
pozývame na Spišskú Kapitulu, kde 31. 
augusta s  otcom biskupom Štefanom 
začneme nový školský a katechetický rok.

S prianím požehnaných dní
Viktor Pardeľ
riaditeľ DKÚ
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PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY na šk. rok 2017-2018
Upozorňujeme na aktuálne Pedagogicko-organizačné pokyny na nový šk. rok, z ktorých vyberáme body týkajúce sa náboženskej 

výchovy. Kompletný text nájdete na https://www.minedu.sk/data/att/11682.pdf.
1.5.6 Náboženská výchova/etická výchova

1. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak 
počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z 
rôznych ročníkov. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z vyučovacieho predmetu náboženská výchova na vyučovací pred-
met etická výchova a opačne. 
2. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabez-
pečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. 
3. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je nižší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy na základe žiadosti 
štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej štátom uznanej cirkvi alebo nábo-
ženskej spoločnosti, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.

USKUTOČNIL SA SEMINÁR: SV. MARTIN A JEHO DUCHOVNÝ ODKAZ
Diecézny katechetický úrad zorganizoval 31. 5. 2017 seminár pod názvom Sv. Martin a jeho duchovný odkaz, ktorý je súčasťou vzde-

lávania učiteľov náboženskej výchovy. Lektor HEDr. Ľuboslav Hromják PhD., cirkevný historik, svoju prednášku rozdelil do troch častí. 
V prvej sa venoval historickému pozadiu doby a bludom, ktorým čelil sv. Martin. V druhej časti upriamil pozornosť na život sv. Martina 
a  záverečná časť bola venovaná ikonografickému zobrazeniu sv. Martina od staroveku až po súčasnosť. Videoprednášky nájdete na 
www.dkuspis.sk.

VYHODNOTNIE DIECÉZNEHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 
V dňoch 25. a 26. apríla 2017 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základných a stred-

ných škôl. Tento školský rok je už 16. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže sa zapojilo 97 základných a 26 stredných škôl. 
Víťazi dekanátnych kôl postúpili do diecézneho kola. Prvý deň súťažilo 13 trojčlenných družstiev základných škôl za jednotlivé dekanáty 
a v druhý deň 9 trojčlenných družstiev stredných škôl. 
V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh: biblický test, posolstvo biblického textu, audio, scénka, internetová diskusia a biblický obraz. 
Úspešní riešitelia sú tí, ktorí dosiahli minimálne 60 % z celkového počtu bodov. S radosťou môžeme povedať, že všetky súťažné družstvá 
dosiahli viac ako 60 % z celkového počtu bodov.

Školy

Triedne kolá Školské kolá Dekanátne (okresné) kolá Diecézne kolá Biblia očami 
detí a mládeže

počet 
kôl

počet  
súťažiacich

počet  
kôl

počet  
súťažiacich

počet  
dekanátov
(okresov)

počet  
súťažiacich

počet
súťažiacich

počet  
súťažiacich

ZŠ 588 8295 97 1644 13 303 39 187/33

SŠ 122 1941 26 401 9 78 27 3/1

Celkom 710 10236 123 2045 22 381 66 190/34

info
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Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii základných škôl:

Por. 
č. Názov školy Miesto

Úlohy BODY
(max 117) Por.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 ZŠ A. Radlinského DOLNÝ KUBÍN 12 17 12 11 11 15 78 12

2 ZŠ HRUŠTÍN 19 16 16 13 16 18 98 3

3 Spojená škola LENDAK 16 17 15 13 15 14 90 8

4 Gymnázium sv. Frant. A. LEVOČA 15 19 13 14 18 20 99 2

5 ZŠ s MŠ LIESEK 18 17 16 14 15 18 98 4

6 ZŠ Apoštola Pavla LIPT. MIKULÁŠ 10 18 13 11 13 15 80 11

7 ZŠ s MŠ RABČICE 17 20 16 12 11 18 94 6

8 ZŠ A. Hlinku ČERNOVÁ 10 18 12 10 11 12 73 13

9 ZŠ sv. Cyrila a Metoda SP. NOVÁ VES 17 19 15 12 18 21 102 1

10 ZŠ Školská SP. PODHRADIE 12 18 16 12 14 19 91 7

11 ZŠ SP. ŠTIAVNIK 12 17 13 13 11 19 85 10

12 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda ST. ĽUBOVŇA 17 17 19 13 14 15 95 5

13 ZŠ Mierová SVIT 14 19 16 11 15 15 90 8

  ZŠ sv. Cyrila a Metoda Sp. Nová Ves                  Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša St. Ľubovňa
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Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje a preukázané vedomosti, na nadobudnu-
tie ktorých venovali veľa času a úsilia. Zároveň oceňujeme dôsledne pripravené scénky.  
Družstvá v obidvoch kategóriách, ktoré sa umiestnili na 1. mieste, postúpili do vyššieho kola a reprezentovali Spišskú diecézu na národ-
nom kole súťaže v dňoch 16. – 18. mája 2017 v Badíne. 
V školskom roku 2017/2018 budú predmetom súťaže: Gn 12-50, Mk. 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – výsledky národného kola
Spoluorganizátorom 16. ročníka celoslovenského kola Biblickej olympiády bola Banskobystrická diecéza. Tam prichádzali víťazné sú-
ťažné družstvá diecéznych kôl Biblickej olympiády, aby sa súťaživou formou rozhodlo o  víťazstve na národnej úrovni. V  priestoroch 
Kňazského seminára v Badíne sa v dňoch 16.-18. mája 2017 uskutočnilo národné kolo. Obidve družstvá, ktoré reprezentovali našu diecé-
zu t.j. ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Sp. Novej Vsi a Cirkevné gymnázium  sv. Mikuláša v Starej Ľubovni sa umiestnili na 8. mieste.  
Žiakom blahoželáme a všetkým, ktorí ich pripravovali, ďakujeme. Foto nájdete na www.kpkc.sk.

VYHODNOTENIE DIECÉZNEHO KOLA SÚŤAŽE „BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE
V šk. roku 2016/2017 sa do súťaže zapojilo 34 škôl našej diecézy a spolu nám poslali 190 výtvarných prác. Na diecéznej úrovni boli práce 
vyhodnotené a prezentované na diecéznom kole Biblickej olympiády v Sp. Podhradí – Sp. Kapitule v dňoch 25. – 26. apríla 2017. Práce 
umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii postúpili do celoslovenského kola. Všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili ďakuje-
me a víťazom blahoželáme.

Zoznam škôl zapojených do súťaže:

P. č. Škola Miesto počet

1 ZŠ s MŠ Rabča 1

2 Cirkevná spojená škola Sp. Vlachy 11

3 ZŠ sv. Cyrila a Metoda Sp. Nová Ves 6

4 ZŠ s MŠ Lomná 6

5 ZŠ Vrbov 11

6 ZŠ s MŠ Likavka 1

7 SŠI Štefana Kluberta Levoča 7

8 ZŠ J. Matúšku Dolný Kubín 5

9 ZŠ Apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7

10 ZŠ Liesek 3

11 ZŠ Habovka 10

12 ZŠ D. Fischera Kežmarok 8

13 ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 8

14 CZŠ Sihelné 4

info

http://www.kpkc.sk
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15 ZŠ s MŠ Zuberec 5

16 ZŠ Ľubica 3

17 ZŠ A. Hlinku Černová 4

18 ZŠ s MŠ Novoť 13

19 ZŠ Richnava 3

20 ZŠ Levočská Sp. Nová Ves 2

21 ZŠ Harichovce 4

22 Spojená škola M. Maxim. Kolbeho Sp. Nová Ves 2

23 ZŠ Kolačkov 3

24 ZŠ Lisková 11

25 SŠ JV internátna Levoča 6

26 ZŠ Nejedlého Sp. Nová Ves 6

27 ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany 7

28 ZŠ Štefana Mnoheľa Poprad 6

29 ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 3

30 SVŠ Kežmarok 3

31 ZŠ s MŠ Kežmarok 8

32 ZŠ M. R. Martákovej Lipt. Mikuláš 4

33 ZŠ s MŠ Slovenská Ves 7

34 Súkromná MŠ Stella Poprad 2

SPOLU 190

Rozdelenie výtvarných prác podľa kategórii:

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

počet 9 25 43 54 38 3 14 2 2 190
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Víťazi výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ šk. r. 2016/2017

MIESTO MENO ŠKOLA NÁZOV PRÁCE

1. kategória     Materské školy

1. Júlia Fifíková ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok Mocný Samson

2. Dávid Šúbek ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok A bolo to dobré

3. Zarka Fordosová Súkr. MŠ Stella Poprad Noemova archa

2. kategória       ZŠ roč. 1. – 2.

1.               Samuel Pivko ZŠ sv. Cyrila a Metoda Sp. Nová Ves Stavba Noemovej archy

2. Michaela Perháčová Cirkevná SŠ Spišské Vlachy Kain a Ábel

3. Paulína Kittvová ZŠ s MŠ Zuberec Pokušenie

3. kategória        ZŠ roč. 3. – 4.

1. Katarína Pisarčíková CSŠ ZŠ Š. Mnoheľa Poprad Potopa prestáva 

2. Alžbeta Voščeková CSŠ ZŠ Š. Mnoheľa Poprad Daniel v jame levov

3. Nikola Vrábľová ZŠ s MŠ Novoť Noemova archa

Cena 
poroty Rebeka Zeleňáková ZŠ s MŠ Lomná Vyslobodenie mládencov z ohnivej pece

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

1. Dávid Dikant CSŠ ZŠ Š. Mnoheľa Poprad Daniel vykladá sen Nabuchodonozorovi

2. Timotea Galliková ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Žite ako deti svetla

3. Aneta Kojdiaková ZŠ s MŠ Novoť Stvorenie sveta

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

1. Laura Fabianová ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Zuzana a starci

2. Aneta Šoltésová ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Jefteho dcéra

3. Laura Bernaťáková ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné Kain a Ábel

7. kategória       Stredné umelecké školy 

1. Anastázia Halčinová SUŠ Kežmarok Kain a Ábel

2. Viktória Adamjaková SUŠ Kežmarok Stvorenie

3. Petra Repelová SUŠ Kežmarok Prvý hriech – zakázané ovocie

info
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8. A kategória        Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

1. Slávka Oberleová SŠI Levoča Traja mládenci v ohnivej peci

2. Erik Gabčo SŠ SMMK Sp. Nová Ves Nech zomriem s Filištíncami

3. Igor Polák SŠ JVI Levoča Sudkyňa Debora

8. B kategória       Špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich

1. Kamila Bilá SŠI Levoča Pokúšanie v raji

2. Terka Kotarbová SŠI Levoča Prví ľudia v raji

8. C kategória       Špeciálne školy pre nepočujúcich

1. Vanesa Kočková SŠJVI Levoča Daniel v rozpálenej peci

2. František Kočko SŠJVI Levoča Samson

 BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE – výsledky národného kola
Žiaci našej diecézy získali ocenenie výtvarných prác i na národnej úrovni. Srdečne blahoželáme!

 Kateg./miesto Meno a priezvisko Názov práce Názov a adresa školy

1. kat./2. m. Zarka Fordasová Noemova archa Súkromná MŠ Stella Poprad

3. kat./3. m. Alžbeta Voščeková Daniel v jame levov CSŠ a ZŠ Š. Mnoheľa Poprad

4. kat./1. m. Aneta Kojdiaková Stvorenie sveta ZŠ s MŠ Novoť 

7. kat./3. m. Petra Repelová Prvý hriech - zakázané ovocie Stredná umelecká škola Kežmarok

8.B kat./1. m. Kamila Bilá Pokušenie v raji Spojená škola internátna Levoča

8.B kat./3. m. Terka Kotarbová Prví ľudia v raji Spojená škola internátna Levoča

VENI SANCTE V JUBILEJNOM ROKU SV. MARTINA 
V Jubilejnom roku sv. Martina pozývame všetkých kňazov, katechétov, učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva na VENI SANCTE 

a CELODIECÉZNY KATECHETICKÝ DEŇ s diecéznym otcom biskupom, ktorý sa uskutoční 31. augusta 2017 v katedrálnom chráme sv. 
Martina v Spišskej Kapitule. Bližšie informácie o programe budeme zasielať v auguste 2017 na emailové adresy farských úradov, učiteľov 
a škôl.

VYHODNOTNIE PROJEKTU SVÄTÝ MARTIN – VZOR KRESŤANSKÉHO ŽIVOTA
V Jubilejnom roku sv. Martina žiaci našej diecézy mali možnosť zapojiť sa do projektu o sv. Martinovi, aby čítaním a diskutovaním 

o jeho živote objavili kresťanské čnosti a formovali sa jeho životnými postojmi. Projekt bol ukončený 31. mája 2017. Výstupom projektu 
mohli byť rozmanité formy, ktorými žiaci prezentovali posolstvo sv. Martina. Prevažovalo výtvarné spracovanie sv. Martina a z literár-
nych foriem to bola poézia. Ak práce spĺňali požadované kritériá, zaradili sme ich do hodnotenia a  podľa jednotlivých výstupných 
foriem sme v každej kategórii vyhodnotili  najlepšie práce. 

Veríme, že čas venovaný sv. Martinovi pomôže osvojiť si jeho čnosti a stane sa vzorom nasledovania pre mladú generáciu. 
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info

Prehľad škôl a zapojenie žiakov:

Školy

1. kategória 2. kategória

SPOLUA) literárna 
práca 

B) výtvané 
zobrazenie

A) literárna 
práca 

B) výtvané 
zobrazenie

poézia próza poézia próza

CZŠ J. Sklenára Letanovce 3 5 5 1 1 15

ZŠ Nejedlého Sp. Nová Ves 5 2 7

ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 13 13

ZŠ s MŠ Kráľ. pokoja Haligovce 2 14 16

ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 1 1

ZŠ sv. Augustína P. Bystrica 1 1

SPOLU 3 10 7 1 32 53

Ocenené práce: 
A) literárna práca – poézia

Kat. Výstup Meno Tr. Škola Názov

1.
poézia Neupauerová Katka 4.A CZŠ J. Sklenára, Letanovce Svätý Martin a svetlo

výtv. práca Králová Viktória 4.B ZŠ Nejedlého, Sp. N. Ves Martin - vojak Ježiša Krista

2.

poézia Lesňáková Dianka 5.A CZŠ J. Sklenára, Letanovce Svätý Martin

výtv. práca
Bednárová Patrícia 8.A ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená Po stopách sv. Martina 

Mišíková Monika 7.A ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok Martin stretáva žobráka
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CHARAKTER A SMEROVANIE PASTORÁCIE

Pastoračné úsilie Cirkvi vychádza predovšetkým zo samot-
nej koncepcie Božieho spásneho konania, v ktorom je vždy 
prvý Boh. On oslovuje svoj ľud, vychádza v ústrety človeku 

a jeho pozícia je vďačnou odpoveďou na túto základnú Božiu ini-
ciatívu. 

Smerovať a  plánovať pastoračnú činnosť Cirkvi znamená 
predovšetkým načúvať Duchu Svätému a  v  jednotlivých služ-
bách pastorácie reflektovať jeho pôsobenie. Jedná sa o diakoniu, 
koinoniu, martýriu a  liturgiu. Stretáme sa so skutočnosťou, že 
uvedené služby sú v istej nerovnováhe vzhľadom na aktuálne po-
treby. Pastorácia má zahŕňať vyváženosť foriem a  služieb. Život 
farností a celej Cirkvi nemôže uprednostňovať isté formy na úkor 
iných. Pastorácia smeruje k sviatostnému životu a je podporova-
ná ľudovou zbožnosťou. Jej úlohou však je toto robiť ale nezane-
dbávať konkrétnu službu ohlasovania a svedectva. 

Pastorácia s evanjelizačným charakterom vychádza k ľuďom 
a vníma ich radosti a problémy a ponúka evanjelium ako radost-
nú zvesť pre ich životnú situáciu. Takýto pastoračný prístup sa ne-
uspokojí len s veriacimi, ktorí chodia do kostola, ale má odvahu 
vychádzať do sveta, na duchovné periférie, čiže k ľuďom hľadajú-
cim a neveriacim. Pápež František o tom hovorí: „Nemôžeme viac 
zostať pokojní len v pasívnom očakávaní, vnútri našich kostolov, 
je nevyhnutné prejsť od pastorácie jednoduchého udržiavania 
k pastorácii rozhodne misijnej.“ (EG 15) 

Narastajúci počet neveriacich, ľahostajných vo viere, prípadne 
formálnych kresťanov vedie k  zamysleniu a  prehodnoteniu do-
terajšieho pastoračného štýlu. Pastoračný ideál „praktizujúceho 
katolíka“ sa javí ako nedostačujúci, a preto by v centre pozornosti 
mal byť model zameraný na rast a vyzrievanie vo viere, spojený 
so svedectvom života viery. Takémuto veriacemu už „nepostaču-
jú len“ liturgické slávenia v kostole, ale cíti potrebu spoločenstva, 
kde môže svoju vieru žiť, prehlbovať a deliť sa. Skutočný kresťan, 
ktorý berie vážne svoju vieru, je citlivý na sociálnu dimenziu svo-
jej viery a  cíti zodpovednosť za stav spoločnosti. Jeho postoj je 
postojom sprítomňovania Božieho kráľovstva vo všetkých sfé-
rach spoločnosti, svedectva a príkladu hodného nasledovania. 

Katechizácia ako súčasť pastorácie
Ak definujeme pastoráciu ako mnohotvárnu činnosť Cirkvi, 

tak jej súčasťou je i  katechizácia rôznych skupín a  predchádza 
i sprevádza ju evanjelizačný rozmer. Dlhú dobu sa evanjelizácia 
vnímala ako hlásanie evanjelia neveriacim ľuďom v  misijných 

oblastiach s cieľom priviesť ich k obráteniu. Po Druhom vatikán-
skom koncile sa pod týmto výrazom chápe celková činnosť ohla-
sovania evanjelia a  svedectvo zo strany Cirkvi prostredníctvom 
všetkého, čo Cirkev hovorí, čo koná a čím je. 

Koncilový dekrét Ad gentes objasňuje dynamiku evanjelizač-
ného procesu v týchto jednotlivých fázach: kresťanské svedectvo, 
dialóg a uplatňovanie lásky, ohlasovanie evanjelia a výzva k obrá-
teniu, katechumenát a uvádzanie do kresťanského života, utvára-
nie kresťanského spoločenstva pomocou sviatostí. (AG 11-15)

Podľa Všeobecného direktória pre katechizáciu sa proces 
evanjelizácie člení na nasledujúce etapy: misijné pôsobenie na 
neveriacich a tých, čo žijú v náboženskej ľahostajnosti; kateche-
ticko-iniciačná činnosť v prospech tých, čo sa rozhodli pre evan-
jelium alebo cítia potrebu doplniť či obnoviť svoje uvedenie do 
kresťanského života a  tretiu dôležitú etapu tvorí pastoračné 
pôsobenie na zrelých veriacich kresťanov v  rámci kresťanského 
spoločenstva. (VDK 49) Hlásanie, svedectvo, vyučovanie, láska 
k blížnemu: všetky tieto aspekty sú nevyhnutné prostriedky odo-
vzdávania evanjelia. 

Z  uvedeného vyplýva, že pastorácia a  katechizácia majú 
rôzne formy, adresátov, sú v  službe výchovy k  viere, k poznaniu 
a  rozhodovaniu sa žiť životom viery a  v  službe evanjelizácie. Čo 
Boh očakáva od nás, je ochotné srdce. Dovoľme, aby nás formo-
val v službe a k službe. Nech pôsobenie Ducha Svätého sa stáva 
prostredníctvom nášho života a  katechetického pôsobenia vidi-
teľným, nech posväcuje a zjednocuje v láske všetkých, ku ktorým 
prichádzame a v ktorých koná a pôsobí. 

Spracoval: Marián Majzel 

Použitá literatúra: Ján Jenčo,  
František Knapík, Nemôžeme nehovoriť, Verbum 2016.                                                                      

Evanjelium Gaudium, SSV, 2014; Catechesi Tradendae, 1993.                                                                                             
                    Všeobecné direktórium pre katechizáciu, Trnava, 1999.
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odborný poradca

SVÄTÁ RODINA FATIMSKÁ
ORODUJ ZA NÁS

V  Roku stého výročia od fatimských zjavení sa viac zamýš-
ľame nad hĺbkou a  významom posolstva, ktorými sú modlitba 
a pokánie za obrátenie hriešnikov. V súvislosti s tým sa snažíme 
podrobnejšie vnímať opis jednotlivých zjavení Panny Márie vo 
Fatime v roku 1917. 

So zjavením 13. októbra sa spája i slnečný zázrak a tiež, pod-
ľa slov Lucie, deti počas zjavenia videli Svätú rodinu. I keď sa na 
to nezabúdalo, nebol známy náčrt uvedeného videnia. Lucia 
túto udalosť opisuje v knihe Mária hovorí svetu. Je tam zmienka 
i o vonkajšej podobe šiat Panny Márie, Jozefa a Ježiša. 

Kde hľadať pôvod obrazu Svätej rodiny fatimskej, ktorý je sú-
časťou oltára v kostole malej dedinky Lackov na južnom Sloven-
sku? Kostol je zasvätený Svätej rodine fatimskej a bol dokončený 
v roku 1997, kedy sa slávilo 80 rokov od fatimských zjavení. 

Socha fatimskej Panny Márie bola známa, ale obraz videnia 
Svätej rodiny bol uchovávaný iba v osobných predstavách každé-
ho tak, ako si ich vytvoril. Túžbou veriacich filiálky Lackov bolo 
dopátrať sa k autenticite daného videnia. Ak povieme, že žiad-
na modlitba neostane nevypočutá, ak sa nejedná o zlú vec, tak 

v  tomto prípade to platí nadovšetko. Farníci našli spôsob ako 
na to a  Boh žehnal ich  dielu. Keďže v  tom čase ešte žila sestra 
Lucia, kontaktovali ju prostredníctvom miestneho biskupa. Za-
šiel za ňou do karmelitánskeho kláštora a vyrozprával jej túžbu 
farníkov zo Slovenska. Lucia siahla do zásuvky a s komentárom, 
že keď začala chodiť do školy, tak si videnie nakreslila do zošita 
a tento obrázok jej bolo neskôr ľúto zahodiť a tak si ho uchovala 
až doteraz... Nik sa o to nezaujímal, ale v tejto chvíli to bolo jas-
né. Podľa náčrtku sestry Lucie majster Stano Dusík začal pracovať 
na oltárnom obraze. I keď umelec nežije na Slovensku, zhostil sa 
uvedenej práce.  

Oltárny obraz je akoby triptych. To, že v strede je malý Ježiš, 
dodáva celej udalosti vo Fatime kristocentrický rozmer tak, ako i 
modlitba ruženca je kristocentrická. Panna Mária je tá, ktorá nám 
ukazuje cestu za jej synom Ježišom, je Matkou Božou a  našou 
Matkou, ku ktorej sa utiekajme každý deň svojho života.

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj: podľa Katolícke noviny č. 18/2017    
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V  prepojení na časť obrazu, umiestnenej na titulnej stránke 
Katechetických ozvien,  ponúkame pohľad na celý oltárny 
obraz a  jeho duchovný význam, ktorý privíta pútnika pri 

návšteve svätyne Najsvätejšej Trojice vo Fatime. 
Pochopiť oltárny obraz v obrovskej svätyni ponúka vstúpiť do 

priestoru duchovna, nie iba do stavby ako takej. Je to nepochybne 
miesto, kde nebo zostúpilo na zem vo forme privilegovaného zja-
venia a pútnici z celého sveta prichádzajú v túžbe „dotknúť sa ho“. 
Vstúpiť do baziliky je treba v duchu viery, naznačenej dvanástimi 
bránami apoštolov. Pútnik, ktorý ňou prechádza, nemá dojem, aby 
sa nachádzal v priestore slávy. Naopak, môže ho prepadnúť smútok 
z prázdnoty priestoru. Jeho ďalšie kroky nestúpajú hore, ale musí 
skôr jemne zostupovať k temnému obrazu smrti, ktorý z diaľky vidí 
a znázorňuje to neprehliadnuteľný obrovský kríž. Tento na prvý po-
hľad tmavý dojem sa ale stráca a  ponúka iný význam. Vzhľadom 
k tomu, že po bokoch nie je nič, čo by dokázalo akoby odpútať po-
zornosť, pohľad sa okamžite upiera do diaľky a zostane s ňou spoje-
ný. Oslnivý lesk zlata, ktorý je na celom pozadí za krížom, nedovolí 
sa rozptyľovať iným.

Ako môžeme vysvetliť duchovný zmysel tejto skúsenosti? Tento 
chrám nemá tvar lode na mori, ale skôr sa podobá ceste, putova-
niu nášho pozemského života. Vyjadruje vnímanie mnohých ľudí, 
ktorí po nej musia kráčať. Unavuje ich ničota všetkého, čo na ceste 
stretávajú, už netúžia nič vidieť. I napriek tomu sa zrazu môžu stať 
šťastnými, keď ich zrak vníma jas zjavenia ďalekého cieľa, ku ktoré-
mu putovanie neomylne speje. Na počiatku sa toto zjavenie podo-

bá videniu jasného sveta bez rozlíšenia. Ale duša, ktorá sa k nemu 
upne, tu objaví tvar baránka. Je tým, ktorý bol obetovaný, ale teraz 
zasadol vo svojej sláve na nebeský trón. On sa preto od tejto chví-
le stáva prameňom nezničiteľného svetla, živého, tvorčieho svetla, 
ktorý volá obnovený svet k bytiu. Ako zo sna prebudení povstáva-
jú po pravici a ľavici osvietené postavy. Chór siedmich archanjelov, 
ktorí ho obklopujú, svedčí o  tom, že sa nachádzame v  nebeskom 
príbytku Boha. Postavy siedmich apoštolov súčasne uisťujú, že 
zhromaždenie ľudí sa uskutočňuje v Kristovej Cirkvi, ktorej prítom-
nosť je ukrytá v symbole pozláteného baránka, na ktorého ukazuje 
Ján Krstiteľ. Božské svetlo však osvecuje všetkých. Na prvom mieste 
napravo vedľa trónu vidíme Pannu Máriu, ktorá sa skvie v jase ne-
poškvrnenej belosti. Práve ona, ako prostrednica všetkých milostí, 
uvádza všetky ostatné postavy k  trónu slávy. Ak si uvedomujeme, 
kde sa nachádzame, neprekvapuje nás, že ako prvé uvedené umelec 
stvárnil troch fatimských vizionárov, Františka a Hyacintu v popredí, 
ako tých, pre ktorých sa má nebeské nazeranie skoro naplniť. Lucia 
stojí vzadu ako tá, ktorá má čakať, a ktorej úlohou je zostáva vydávať 
svedectvo o nebi, ktoré vidíme na zemi. A zhromaždenie svätých? Je 
vyjadrené ich množstvo, či už sú oficiálne kanonizovaní alebo nie, 
ale netvoria „dav“, v ktorom by človek strácal svoju osobnú fyziog-
nómiu. Preto pútnik, ktorý nad obrazom rozjíma, je pozvaný, aby 
tu našiel svojho obľúbeného. Portugalci tu môžu obdivovať svojich 
národných patrónov, rehoľníci hlavných zakladateľov svojich život-
ných štýlov, východní pútnici tu objavia, že tí, ktorých uctievajú, si 
uchovávajú odev ich rítu a  dokazujú tak svätosť rozličných cirkev-
ných tradícií. Mozaika bola totiž vytvorená skupinou umelcov z rôz-
nych národov a odlišných cirkevných tradícií.

Kresťan, ktorý je v  každodennosti života skľučovaný ničotou 
pozemského putovania, sa musí cítiť dojatý a povzbudený reál-
nou blízkosťou cieľa, ku ktorému smeruje. Ak zostúpi pri tejto prí-
ležitosti do krypty baziliky, kde sú umiestnené spovednice, príde 
na to, že je to práve kresťanské pokánie, ktoré odstraňuje prekáž-
ku, ktorá bráni spojeniu neba so zemou.

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj: text Tomáša kardinála Špidlíka

DUCHOVNÝ 
VÝZNAM SVÄTYNE 
NAJSVÄTEJŠEJ 
TROJICE  
VO FATIME
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ako aktivizovať

FATIMA 1917 
pracovný list
Žiaci majú pred sebou nasledujúci text. Prečítajú ho podľa po-
kynov učiteľa.
Po prečítaní učiteľ kladie otázky na porozumenie textu. 
Úlohou žiakov je pomenovať situácie na obrázkoch; nájsť v tex-
te modlitbu anjela a  fatimskú modlitbu; zdôvodniť úlohu an-
jelov strážnych; vysvetliť, aký význam má modlitba a obeta za 
obrátenie hriešnikov; oboznámiť sa so žiadosťou Panny Márie 
vykonať päť prvých sobôt.

V  portugalskej farnosti Fatima žili začiatkom 20. storočia 
tri deti: Lucia, Hyacinta a František. Hyacinta a František 
boli súrodenci a Lucia bola ich sesternica. Vo Fatime bol 

kláštor dominikánov, ktorí medzi veriacimi šírili modlitbu po-
svätného ruženca. Modlievali sa ho aj Lucia, František a Hyacinta 
vždy, keď pásli ovce v údolí Cova da Iria. 

Deťom sa najprv viackrát 
zjavil anjel v  podobe mladíka. 
Kľačal a čelom sa dotýkal zeme. 
Veľmi úctivo sa modlil:

Ó, môj Bože, verím v  teba, 
klaniam sa ti, dúfam v teba a mi-
lujem ťa. Prosím o  odpustenie 
pre tých, ktorí neveria v  teba, 
neklaňajú sa ti, nedúfajú v  teba 
a nemilujú ťa.

Anjel deti vyzval, aby sa tiež 
takto modlili.

Druhý raz im povedal: „Ježišovo a Máriino Srdce majú s vami 
plány milosrdenstva. Všetko, čo môžete, prinášajte ako obetu za 
hriechy, ktoré Boha urážajú a ako prosbu za obrátenie hriešnikov. 
Dosiahnete tak mier pre svoju vlasť. Som anjel Portugalska.“

Tretí raz anjel držal v ruke kalich a nad ním hostiu. Po poklone 
dal hostiu Lucii a kalich dal vypiť Františkovi a Hyacinte.

13. mája 1917 sa im zjavila Panna Mária. Potom za im ukáza-
la ešte 5-krát, vždy 13-ho v  mesiaci. „Krásna Pani“ im povedala: 
„Modlite sa ruženec, prinášajte obety za obrátenie hriešnikov.“ 

Panna Mária Františkovi a 
Hyacinte sľúbila, že si ich 
čoskoro vezme do neba. 
Povedala tiež, že veľa ľudí 
príde do pekla. 

Deti brali tieto slová 
veľmi vážne, nenechali si 
ujsť príležitosť obetovať sa: 
dávali svoju desiatu bied-
nym deťom, vo väzení (boli 
tam kvôli vypočúvaniu) tr-
pezlivo znášali opustenosť 
od rodičov... František sa 
vo väzení modlil: „Ježiš, je 
to z  lásky k  tebe a  za ob-
rátenie hriešnikov.“ Hyacinta pridala: „Aj za Svätého Otca a  ako 
zadosťučinenie za hriechy proti Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie.“ Keď sa modlili ruženec, ostatní väzni sa modlili s nimi.

Panna Mária predpovedala, že ak sa ľudia nezačnú modliť ru-
ženec, v Rusku vypukne komunizmus a zasiahne skoro celý svet. 
Varovala pred 2. svetovou vojnou. Povedala, že Svätý otec bude 
veľa trpieť. Deti mali aj videnie pekla. Najsvätejšia Panna žiadala 
Luciu, aby sa v  Cirkvi zaviedlo 5 prvých sobôt na zmierenie za 
hriechy sveta (vykonať si sv. spoveď, pristúpiť k  sv. prijímaniu, 
modlitba ruženca a  15-minútové rozjímanie o  ružencových ta-
jomstvách). Matka Božia dala Lucii úlohu, aby celý svet zatiahla 
do modlitby posvätného ruženca.

 
Pri poslednom zjavení 13. októbra 1917 povedala svoje meno: 

„Som Ružencová Panna Mária.“ Naučila deti tzv. fatimskú mod-
litbu:

Ó, Ježišu, 

odpusť nám naše hriechy, 

zachráň nás od pekelného ohňa, 

priveď do neba všetky duše,

 najmä tie, 

ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.
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ZAKRÚŽKUJ SPRÁVNU ODPOVEĎ

1. V ktorom štáte sa uskutočnili fatimské zjavenia? 
 
 a) Portugalsko      b) Francúzsko      c) Taliansko

2. V ktorom roku začali zjavenia Panny Márie vo Fatime?  
 
 a) 1915       b) 1916       c) 1917

3. Ako sa volali deti, ktorým sa zjavila Panna Mária? 

 a) Bernadeta, Antónia, Joanna
 b) Lucia, Bernadeta, František
 c) Hyacinta, František, Lucia

4. Dňa 13. 7. 1917 prosila Panna Mária malých pastierov, 
aby sa na konci každého desiatku ruženca modlili 
modlitbu:

 
 a) Pod tvoju ochranu  
 b) Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy
 c) Verím v Boha

5. Pri ktorom zjavení Panny Márie sa stal slnečný zázrak, 
ktorý videlo 70 000 ľudí?

 a) 13. septembra   b) 13. októbra     c) 13. novembra

6. Aké je hlavné posolstvo zjavení vo Fatime pre nás? 

 a) robiť pokánie a modliť sa
 b) chrániť životné prostredie
 c) byť spravodlivý a čestný

7. Lucia zomrela vo veku 97 rokov. V ktorom roku to bolo? 

 a) 2003    b) 2004   c) 2005

FATIMSKÉ ZJAVENIA A ICH POSOLSTVO
- pracovný list -

V súvislosti so stým výročím fatimských zjavení nájdete publikácie, články v katolíckych periodikách (napr. Katolícke noviny č. 
19) a na webových stránkach, pomocou ktorých môžete odpovedať na nasledujúce otázky a zároveň zamyslieť sa nad sebou a nad 
posolstvom nebeskej Matky Márie. 

8. V ktorom roku výročia zjavení vo Fatime bol spáchaný 
atentát na sv. Jána Pavla II.?

 a) 13.5.1981     b) 13.5.1987      c) 13.4.1997 

9. Kedy boli dve z fatimských detí Hyacinta a František 
vyhlásené za svätých?

 a) 1.5.2017          b) 12.5.2017            c) 13.5.2017 

10. Kto vyhlásil Hyacintu a Františka za svätých?

 a) miestny biskup     
 b) pápež František    
 c) biskupská konferencia

ODPOVEDZ NA OTÁZKY
1. Ako sa volali deti, ktorým sa zjavila Panna Mária vo 

Fatime?
2. Kto z troch detí rozprával s Pannou Máriou?
3. Kto z nich Pannu Máriu videl, ale nepočul slová?
4. Kto z detí bol najmladší?
5. Kto z detí žil najdlhšie?
6. Ako boli deti prenasledované v súvislosti so zjavením?



15Katechetické ozveny 

ako aktivizovať  

ČO JE PRAVDA O FATIMSKÝCH DEŤOCH? 

1. František, Hyacinta a Lucia boli pastierikovia.
2. František sa nechal vtiahnuť do Božieho tajomstva a celé hodiny trávil v  adorácii. 
3. František trávil niekoľko minút v adorácii pred svätostánkom. 
4. Hyacinta už ako 7-ročná dokázala vnímať potreby Cirkvi.
5. Deti neodmietali nič z toho, o čo ich žiadala Panna Mária.
6. Hyacinta sa neúnavne modlila a obetovala za hriešnikov.
7. Hyacinta si vyberala vždy iné úmysly, za ktoré sa obetovala. 
8. Hyacinta a Lucia boli súrodenci.
9. František a Hyacinta boli dvojčatá. 

10. Deťom sa po zjaveniach Panny Márie zjavoval i anjel. 
11. Prvé slová Panny Márie deťom boli: „Nebojte sa.“ 
12. Panna Mária povedala deťom: “ ...moje Nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí.”
13. Sestra Lucia sa neskôr stala rehoľníčkou, neskôr posolstvo napísala a odovzdala  

Svätému otcovi.

PÁPEŽI A FATIMA

1. Ktorý pápež ako prvý navštívil Fatimu? 
2. V ktorom roku boli mariánske zjavenia vyhlásené za pravé? 
3. Ktorý pápež bol vysvätený za biskupa v deň prvého zjavenia Panny Márie? 
4. Čo sa stalo v októbri 1942 v súvislosti s Fatimou? 
5. V ktorom roku bolo Rusko odovzdané Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie? 
6. Pri akej udalosti využil Pavol VI. prítomnosť biskupov celého sveta a obnovil 

zverenie sveta Máriinmu Nepoškvrnenému Srdcu? 
7. Ktorý pápež okrem Pia XII. bol najviac spojený s Fatimou? 
8. Koľkokrát navštívil Fatimu? 
9. Aké bolo jeho pápežské heslo? 

10. Ktorá udalosť odohrajúca sa na výročie fatimských zjavení poznačila natrvalo 
jeho život a život Cirkvi? 

11. Komu ďakoval za záchranu života a ako to vyjadril? 
12. Čo bolo najväčším uznaním fatimských zjavení zo strany sv. Jána Pavla II.? 
13. Prednedávnom Svätý Otec František navštívil Fatimu ako 4. pápež. Kedy to bolo? 
14. Cesta pápeža Františka do Fatimy sa niesla v duchu dvoch veľkých udalostí. Ktoré 

to boli?  
15. Aké posolstvo nesú všetky mariánske zjavenia? 
16. Popremýšľaj, čo hovorí fatimské zjavenie tebe?

Odpovede k časti Pápeži a Fatima:
1. Pavol VI., 2. roku 1930, 3. Pius XII.-13.5.1917, 4. pápež Pius XII. slávnostne zveril svet Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, 5. 1952, 6. 
počas 2. vatikánskeho koncilu, 7. sv. Ján Pavol II., 8. trikrát, 9. Totus tuus, 10. atentát, 11. Panne Márii, navštívil Fatimu a do korunky na 
soche vložil náboj, ktorý ho pri atentáte zasiahol, 12. blahorečenie pastierikov Františka a Hyacinty v roku 2000 vo Fatime, 13. Fatimu 
navštívil 12.-13. mája 2017, 14. storočnica od zjavenia a svätorečenie Hyacinty a Františka, 15. modlitba a pokánie.  

Spracovala: Božena Nemčíková
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1. Úvodná pieseň: Keď žiaril a prekvital 

Dovoľte, aby sme vás privítali na dnešnej mariánskej akadé-
mii, ktorá má názov „Odkaz Fatimských zjavení pre nás.“ Našou 
túžbou je pripomenúť si priebeh zjavení a vzbudiť v srdciach nás 
všetkých hlbokú úctu a lásku k našej nebeskej Matke. Nech sú na-
sledujúce chvíle prežívaním vďaky za najkrajší dar stvorenia – dar 
Božej Matky.

Dobrý Boh dal ľudstvu mnoho krásnych vecí. Koľko krásy je 
všade, kam sa ľudské oko pozrie: obklopuje nás krásna príroda 
s rozmanitými rastlinami a zvieratami, počúvame krásnu hudbu, 
obdivujeme umelecké diela. Rozochvievame sa 
pri pohľade na krásne maličké novonarodené 
dieťa. Avšak jeden dar, ktorý Boh dal ľudstvu je 
výnimočne krásny a vzácny. Je to dar najčistejšej 
Panny Márie, Matky Božieho Syna.

V tomto roku stého výročia od zjavení vo Fati-
me si nanovo uvedomujeme ustavičnú blízkosť 
Panny Márie, našej Matky. Mária je prítomná 
v živote každého človeka, či o tom vie, alebo nie. 
Pre nás veriacich však zjavenie vo Fatime zna-
mená ešte niečo viac. Je pre nás výzvou na spo-
luprácu.
 

2. Pieseň: Ave Maria, gratia plena

Súrodenci Ferko a Hyacinta nedočkavo túžili 
po dni, kedy budú môcť chodiť k pánu farárovi 
na hodiny náboženstva, aby sa pripravili k prvé-
mu sv. prijímaniu.

Ich sesternica Lucia tam už chodila a boli by 
radi, keby tam mohli ísť s ňou. Luciu a jej súro-

dencov viedla matka Mária Roza k  prísnej poctivosti a  jej viera 
v deťoch zušľachtila semienko čností, ktoré boli do ich duší za-
siate už pri krste. Vštepila do ich sŕdc vernosť, ktorú pokladala za 
najvyššiu čnosť.

Lucia bola veľmi bystrým dieťaťom. Roku 1913 bola prijatá 
medzi deti, ktoré pán farár pripravoval k prvému sv. prijímaniu. 
Rada sa učila. Kedykoľvek niektorí žiaci nevedeli odpovedať, kňaz 
sa obrátil na ňu. Stalo sa, že odpovedala lepšie ako staršie deti. 
Bola presvedčená, že jej bude umožnené absolvovať záverečnú 
skúšku. No kňaz jej raz povedal, že je ešte malá a spochybnil jej 
túžbu. Keď to Lucia počula, pustila sa do plaču.

V tej chvíli vstúpil do kostola otec Cruz, ktorý 
prišiel vykonať trojdňové duchovné cvičenia k 
prvému sv. prijímaniu. Neunikol mu pohľad na 
uplakané dieťa a preto sa opýtal, čo sa jej stalo.

- Chcem ísť k prvému sv. prijímaniu, ale pán 
farár mi to ešte nechce dovoliť, lebo som malá. 

Otec Cruz vyskúšal malú Luciu. Presvedčil sa, 
že vie toho veľa a že tomu aj rozumie.

Prekvapený skúmal detskú dušu. V  ma-
lom dievčati našiel zvláštne náboženské vlohy. 
Napokon povedal s milým úsmevom na tvári, 
akoby prorocky predvídal jej budúcnosť: „Buď 
vernou Pánu Bohu, lebo on si ťa vyvolil.“

Spomienka na tieto slová posilňovala Luciu 
vo vernosti, keď neskoršie bola vydaná mnohým 
prenasledovaniam.

3. Pieseň: Znej pieseň Márii

Začalo sa to 13. mája 1917. Tento deň sa na-
trvalo zapísal do histórie zjaveniami, ktoré 

ODKAZ FATIMSKÝCH ZJAVENÍ 
PRE NÁS
Mariánska akadémia k 
stému výročiu zjavení 
Panny Márie vo Fatime
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sa udiali v  portugalskej dedine Fatima. Panna Mária sa zjavila 
v údolí Cova da Iria spomínaným trom malým deťom Lucii, Hya-
cinte a Františkovi, ktoré v tom čase nevedeli čítať ani písať. Deti 
v tomto veku boli v Portugalsku väčšinou nevzdelané a tak to ne-
bolo nič mimoriadne. Prioritou bola práca na poli. Je zaujímavé, 
že zjavenia sa udiali v údolí s menom Cova da Iria, čo znamená 
Údolie pokoja a to v čase,  keď vo svete už tretí rok zúrila prvá sve-
tová vojna.

Prvé zjavenie

Bola nedeľa. Deti pásli svoje ovečky. Na pravé poludnie slnko 
páli najviac. Odrazu jasný blesk oslepil malých pastierov. Nastra-
šení sa obzerali po oblohe. Všade bolo jasné bezoblačné nebo. 

- Čo sa to robí? – hovorí Ferko.
Lucia počula starších rozprávať, že v máji bývajú náhle búrky 

a preto aj teraz myslí, že sa za vrchom zbierajú mračná. Rozhod-
ným vodcovským hlasom hovorí:

- Poďme domov! Blíži sa asi búrka.
- Áno, poďme čím skôr, pridáva najmenšia Hyacinta.  
Zoženú rýchlo ovce a vedú ich smerom k údoliu. 
Keď boli pod starým dubom v polovici stráne, ďalší a ešte 

ostrejší blesk oslepil ich oči. Naľakane zrýchlili kroky.
Len čo prišli dolu do údolia, zastali ako skamenení. Sotva na 

dva kroky od nich, v konároch mladého duba, vo výške asi jed-
ného metra, videli krásnu Paniu, jasnú a ligotavejšiu ako slnko.

Milým pohybom ich volala k sebe a nekonečne sladkým hla-
som im povedala:

- Nebojte sa, nič vám neurobím.
Bojazlivo prikročili ku stromu a celí očarení zastali a pozerali sa. 

Aby deti mohli toto zjavenie opísať, bol by k tomu potrebný 
anjelský jazyk, ako sami hovorili. 

Podľa ich názoru, krásna pani mohla mať najviac osemnásť 
rokov. Nepodobala sa nijakému obrazu Panny Márie alebo iných 
svätíc, ktoré dovtedy videli.

Jej tvár bola dokonale krásna, ušľachtilá a celá sa jagala ne-
obyčajnou žiarou. I keď sa neustále usmievala, vychádzal z nej aj 
istý smútok. Ruky mala zopnuté na prsiach. Z pravej ruky jej vi-
sel krásny ruženec, ktorého zrnká sa ligotali ako drahé kamene.

Snehobiele šaty zakrývali celú postavu až po členky a okolo 
hrdla boli zopnuté zlatou stuhou, ktorej konce siahali až k pásu. 
Snehobiely závoj bol obrúbený zlatou výšivkou a zakrýval hlavu 
i celé telo.

Bosými ružovými nohami stála na snehobielom oblaku, kto-
rý sa vznášal v konároch kríka. Keď neskoršie žiadali Luciu, aby 
opísala tvár krásnej panej, vedela povedať len jedno:

- Bolo to svetlo, svetlo, svetlo! Era luz, luz, luz!
O dvadsať rokov neskôr, keď išlo o maľovanie obrazu fatim-

skej Panny Márie, napísala leirskému biskupovi tieto slová:
„Tak sa mi zdá, že i keby som vedela maľovať, nebola by som 

schopná namaľovať ju takou, akou skutočne bola. Žiadnymi slo-
vami sa nedá opísať jej zjav. Ak by som ju teda chcela namaľovať, 
dala by som jej tie najjednoduchšie a najbelšie šaty a závoj sia-
hajúci od hlavy až po päty. Nevedela by som namaľovať ten jas 
a krásu, ktorá z nej vyžarovala, vynechala by som všetky okrasy 
šiat, okrem jemnej zlatej obšívky na závoji. Táto ozdoba sa jaga-
la vo svetle ako najjasnejší lúč.“

„Pani sa pozerala na deti.“
Dojatej malej Lucii sa hmlisto zdalo, že toto by mohla byť Pan-

na Mária, ale neodvážila sa na to myslieť.
- Kto to len môže byť? – vŕtalo jej v hlave a napokon, napriek 

zvyčajnej zakríknutosti, si dodala odvahy a opýtala sa cudzinky.
- Z ktorej krajiny pochádzate?
- Prišla som z neba.
- A prečo ste prišli?
- Prišla som vás poprosiť, aby ste sem prichádzali v túto istú 

hodinu šesťkrát, vždy trinásteho každého mesiaca. V októbri vám 
poviem kto som a čo chcem.

- Teda vy ste prišli z neba!... A či aj ja prídem do neba?
- Áno, aj ty prídeš.
- A Hyacinta?
- Aj ona.
- A Ferko?
Jasná Pani pozrela na Ferka s akousi nežnou dobrotou a spolu 

aj materinským súcitom:
- Aj on príde, ale predtým sa musí veľa modlievať ruženec.
Uradostené deti stáli chvíľku bez slova, lebo ich myšlienky 

boli zaujaté slovom „nebo“, touto večnou túžbou vyvolených.
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Po tomto dni bolo veľa vecí záhadných v zdržanlivom správa-
ní vyvolencov, ktoré nemohli pochopiť ani ich rodičia, ani dotie-
raví zvedavci. O veľkom tajomstve, ktoré im krásna Pani zverila a 
o sľube, ktorý jej dali, nehovorili nikomu. Bola to Lucia, ktorá zvá-
žila, že najlepšie bude o tom nikomu nič nehovoriť, práve tak ako 
o zjavení anjela. Táto dobrovoľne utajená skutočnosť osvetľuje 
mnohé veci z dojímavého života troch fatimských pastierikov a 
dáva im neobyčajný význam.

Potom sa Pani opýtala detí:
- Chcete sa obetovať Pánu Bohu a ochotne prinášať obety 

a radi prijímať všetky súženia, ktoré vám on bude chcieť poslať 
ako náhradu za toľké hriechy, ktorými urážajú jeho božskú Ve-
lebnosť? Chcete trpieť za obrátenie hriešnikov, na uzmierenie 
toľkých bohorúhaní i za všetky urážky Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie?

Pani dobre vedela, že traja malí kamaráti sú schopní dodržať 
svoj hrdinský sľub. Lucia v mene všetkých nadšene povedala: 
Áno, chceme!

S milým prikývnutím a s úsmevom materinskej nežnosti Pan-
na Mária ešte povedala:

- Čoskoro budete veľa trpieť, ale milosť Božia bude s vami a 
bude vás posilňovať.

Pri týchto slovách Panna Mária roztiahla ruky, ktoré mala do-
teraz zopnuté na prsiach a v tej chvíli vyžiarilo na deti neobyčajný 
lúč tajomného svetla, ktoré bolo veľmi silné a ktoré – ako hovorila 
Lucia – vniklo im až na dno duše a videli sa v Bohu jasnejšie ako v 
najčistejšom zrkadle.

Strhnutí neodolateľnou silou padli malí pastierikovia na kole-
ná a z úprimného srdca opakovali: Ó najsvätejšia Trojica, klaniam 
sa ti! Bože môj! Bože môj, milujem ťa!

Po chvíli prosila Panna Mária deti, aby sa každý deň pobožne 
modlievali ruženec a tak vyprosili svetu pokoj.

Potom sa Pani kĺzavým pohybom vzďaľovala bez toho, aby 
pohybovala nohami, rovno na východ a neuveriteľné videnie sa 
pomaly rozplynulo v dennom svetle.

Posledné zjavenie

4. Pieseň: Kráľovná nebies

Počas posledného zjavenia 13. októbra 1917 sa na miesto 
zhromaždilo asi 70-tisíc ľudí. V  ten deň pršalo, bola zima a  fú-
kal nepríjemný vietor. Všetci boli presvedčení, že ak sa udeje zá-
zrak, bude to potvrdenie pravdivosti Máriiných zjavení. Ak nie, 
deti budú vyhlásené za podvodníkov a  veriaci, zvlášť Katolícka 
cirkev, budú veľmi zosmiešnení. Takzvaný tanec slnka, vedecký 
nevysvetliteľný a viditeľný pre všetkých zúčastnených, bol potvr-

dením pravosti zjavení. Trval asi desať minút a po jeho skončení 
sa ukázala Panna Mária. Lucia povedala, že hoci sa Mária zjavuje 
v rôznych podobách, jej túžbou ako dobrej Matky je vždy pomá-
hať ľuďom kráčať cestou svätosti. 

Na poludnie dážď prestal. Lucia zvolala:
- Zablyslo sa!
Potom pokračovala:
- Hľa, tam je! Vidím ju!
- Dobre pozeraj, dcéra moja. Daj pozor, aby si sa nemýlila, – 

napomínala ju matka, ktorá sa znepokojovala a rozmýšľala, ako 
sa to len skončí.

Ale Lucia ju už nepočúvala. Prešla do vytrženia.
„Tvár dieťaťa opeknela – vyhlásil očitý svedok pri vyšetrovaní – 

a celá zružovela. Pery jej zjemneli.“

Aj Ferko a Hyacinta videli Paniu na obvyklom mieste. Prítom-
ní v tom čase zbadali, že okolo detí sa trikrát utvoril jemný biely 
obláčik, podobný dymu z kadidla, potom sa zdvihol do 5-6 met-
rovej výšky, akoby neviditeľný kňaz okiadzal videnie.

Lucia sa znova opýtala:
- Kto ste Pani a čo chcete odo mňa?
- Som Ružencová Panna Mária. Prišla som napomenúť ver-

ných, aby sa obetovali, aby viac neurážali nášho Pána, ktorý je tak 
veľmi urážaný; aby sa modlievali ruženec, aby sa polepšili a kajali 
za svoje hriechy. 

Ďalej pripojila: 
- Chcem, aby na tomto mieste bola postavená k mojej cti 

kaplnka.
Ďalej hovorila, že ak sa ľudia polepšia, vojna sa čoskoro ukon-

čí a ich modlitby budú vyslyšané.
Potom sa s deťmi rozlúčila a vzdialila sa smerom k slnku. Pri-

tom ukázala rukou na slnko, alebo dalo by sa povedať, že jej ruky 
sa v ňom zajagali. V tej istej chvíli, keď Pani ukázala na slnko, Lu-
cia vykríkla k zástupu:

- Pozrite na slnko!
Celý zástup ľudí uvidel neobyčajný a nevídaný úkaz... jeden z 

tých nebeských zjavov, ktoré Spasiteľ predpovedal v proroctve o 
posledných dňoch:

Odrazu prestalo pršať a tmavé oblaky pominuli. Slnko sa ob-
javilo ako strieborný kruh, na ktorý sa dalo pozerať bez oslepenia, 
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začalo sa krútiť okolo svojej osi ako ohnivé koleso. Na všetky stra-
ny vrhalo svetelné lúče, ktoré menilo farbu. Obloha, zem, stromy, 
skaly, skupinka vyvolencov a nesmierne zástupy zaplavovala far-
ba raz žltá, potom červená, zas belasá a potom fialová.

Slnko sa na okamih zastavilo a potom sa znovu rozkrútilo vo 
svojom ohnivom tanci, žiarivejšie ako predtým.

Zastavilo sa znova, aby aj tretí raz začalo hádzať svoje svetlá, 
ako najfantastickejší ohňostroj, aký si ani jeden pyrotechnik ne-
vie predstaviť.

Ako opísať dojem, ktorý urobil tento zjav na zástupy? Sedemde-
siattisícový zástup bol vo vytržení a nemo, bez dychu sa pozeral...

Odrazu všetci, celé to množstvo ľudu bez výnimky malo do-
jem, že slnko sa odtrhlo od nebeskej oblohy a rúti sa na nich.

Ľudia boli vydesení a vykrikovali:
„Zázrak! Zázrak! volali niektorí... Verím v Boha, kričali iní... 

Zdravas Mária, modlili sa zasa ďalší... Bože môj, milosrdenstvo! 
nariekali ostatní. Onedlho bolo počuť len toto posledné volanie.

Zástupy ľudu sa hodili na kolená a každý vzbudzoval v sebe 
dokonalú ľútosť. Potom všetci vstali a spoločne spievali Credo 
(Verím v Boha).

Kto opíše pohnutie, ktoré zachvátilo tento dav? Istý starec, do-
teraz neveriaci, zopäl ruky k nebu a volal:

- Panna svätá!... Panna požehnaná!...
A s tvárou zaliatou slzami, rukami natiahnutými k nebesiam 

ako prorok, pohnute volal z celého hrdla:
- Kráľovná ruženca, zachráň Portugalsko!
A všade po celom priestranstve sa odohrávali podobné výjavy.
Slnko sa krútilo spolu s prestávkami desať minút. Tento zjav 

pozorovali bez výnimky všetci: veriaci, neveriaci, sedliaci, mešťa-
nia, vedci, novinári a práve tak dobre aj voľnomyšlienkári. Všetci, 
bez akejkoľvek prípravy a sugescie, okrem výzvy dievčatka, aby 
pozreli na slnko, videli na vlastné oči tie isté zjavy, s tými istými 
premenami, v ten istý deň, v tú istú hodinu, ktoré boli predpove-
dané už pred mesiacmi.

Neskoršie, pri kanonickom vyšetrení o zázraku bolo zistené, 
že tieto premeny slnka boli spozorované aj osobami, ktoré sa na-
chádzali až 5 km od Cova da Iria a ktoré zrejme nevedeli, čo sa 
deje.

5. Pieseň: Čakajú ťa nástrahy

Najvznešenejšia úloha matiek je naučiť svoje deti modliť sa! 
Naučiť ich používať tento veľký prostriedok na spoznávanie, prijí-
manie a plnenie Božej vôle. Toto je najvznešenejšia úloha Márie 
ako Matky: učiť nás v modlitbe spoznávať, prijímať a plniť Božiu 
vôľu.

Fatimské posolstvo, ktoré je plné materinskej lásky, ukazuje, 
že iba modlitba a pokánie je jedinou cestou k morálnej náprave. 

V súkromných zjaveniach – uznaných Cirkvou – ide o to, aby sme 
správne pochopili znamenia čias. Tak je to aj pri fatimských zja-
veniach. V situácii, keď sa svet vysmieva z diabla a z pekla, fatim-
ské deti vidia peklo v celej jeho hrôze. Keď si ľudia myslia, že ich 
zloba (vojny, násilie, vydieranie, korupcia...) nemá žiadne dôsled-
ky, vidíme utrpenie ako dôsledok morálneho úpadku ľudstva. 

Výzva k  zasväteniu ľudstva Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie a výzva k sláveniu piatich prvých sobôt v mesiaci sú vo fa-
timskom posolstve úzko spojené - tvoria jeden celok. Je to vyjad-
rené aj v samotnom sanktuáriu vo Fatime tým, že v jeho centre, 
pred kaplnkou zjavení, sa nachádza na stĺpe socha Ježišovho Naj-
svätejšieho Srdca.

Pápež František po zvolení za hlavu Katolíckej cirkvi požiadal 
patriarchu Lisabonu kardinála J. Policarpa, aby zasvätil jeho pon-

tifikát Panne Márii Fatimskej. Lisabonský patriarcha tak urobil  
13.mája 2013. Na svätej omši, ktorú slávil v deň 96. výročia ma-
riánskych zjavení, sa zúčastnilo okolo 300-tisíc veriacich. Biskup 
diecézy Leiria-Fatima v závere sv. omše prečítal posolstvo pápeža 
Františka, v ktorom vyjadroval hlbokú vďačnosť za splnenie jeho 
priania. Svätý Otec sa pripojil k modlitbe pútnikov a z celého srd-
ca im udelil svoje apoštolské požehnanie.

Podľa vzoru pápeža Františka zasväťme aj my svoje životy, ro-
diny, dediny a mestá Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Modlitba zasvätenia sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie: 

Záver a požehnanie.

6. Pieseň: Zdravas Kráľovná, Matka milosrdenstva 

Spracoval: Marián Majzel

 

Panna Mária, Matka Božia, útočisko hriešnikov a Matka Božie-
ho milosrdenstva: Zasväcujem seba  a všetkých členov našich 
rodín tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu. V živote a smrti nech nás 
chráni od každej záhuby duše i tela. Viem, Matka Božia, že tí, 
ktorých ochraňuješ, sú v bezpečí a preto sa odovzdávam tvojmu 
Srdcu s úplnou dôverou pre čas i pre večnosť. Amen.

http://modlitba.sk/?p=6642
http://modlitba.sk/?p=6642
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Cieľ:

Kognitívny: 
 � vymenovať udalosti z  dejín spásy, ktoré sú späté s  Pannou 

Máriou,
 � na pozadí biblických udalostí vymenovať a  zdôvodniť vlast-

nosti Panny Márie,
 � zdôvodniť úlohu Panny Márie v Cirkvi a potrebu jej nasledo-

vania. 
Afektívny: 

 � oceniť úlohu Panny Márie v dejinách spásy.
Psychomotorický:

 �  podľa vzoru Márie formovať svoj život.
Pomôcky:  veľký obraz Panny Márie, pracovný list s vlastnos-
ťami, text o fatimských zjaveniach, modrá kartička, svieca 
k modlitbe.
Metódy: rozhovor v skupinách, práca s pracovným listom, 
čítanie s porozumením, triedenie, porovnávanie, zdôvodňova-
nie, formulovanie modlitieb. 
Stratégia: demonštračná
Veková kategória: žiaci od 3. ročníka

ÚVOD

Motivácia
Učiteľ ukáže žiakom veľký obraz Panny Márie, pripevní ho na 

viditeľné miesto. Úlohou učiteľa je vzbudiť pozornosť a zaujať žia-
kov, dostatočne ich zmotivovať na aktuálnu tému. 

Deti si pozrú obraz a učiteľ po krátkej chvíli povie, že hlavnou 
postavou dnešného stretnutie bude Mária. Deti môžu zdôvodniť 
uvedený výber, napr. že prežívame sté výročie fatimských zjavení, 
že v týždni sa bude sláviť konkrétny sviatok Panny Márie a pod. 

HLAVNÁ ČASŤ

Práca v skupinách
Učiteľ rozdelí žiakov do štyroch skupín a vyzve ich, aby si spo-

menuli na všetky biblické udalosti, v  ktorých vystupovala Mária 
a zapísali ich na pripravené kartičky. Na prácu ich môže stanoviť 
čas 5 – 8 minút. Po ukončení práce žiaci menujú biblické udalos-
ti. Učiteľ uzavrie činnosť vyhodnotením poznatkov o Panne Márii 
a vyjadrením spokojnosti, ako ju poznajú. 

Práca s pracovným listom
Učiteľ kladie deťom otázku: Aká je Mária? Rozdá deťom pra-

covný list, na ktorom je uvedených 16 charakteristík Panny Márie. 
Nechá 4 voľné miesta, do ktorých môžu žiaci vpísať vlastné cha-
rakteristiky.  

Mária je:

1. Dobrá
2. Mierna
3. Starostlivá
4. Citlivá 
5. Pravdivá
6. Odpúšťajúca 
7. Odvážna
8. Milujúca
9. Vnímavá

10. Vytrvalá

11. Trpezlivá
12. Pracovitá
13. Radostná
14. Obetavá
15. Spolucítiaca
16. Ochotná každému pomôcť
17. 
18. 
19. 

20.  

Úlohou každého žiaka je vybrať 5 vlastností Panny Márie. Môžu 
však dopísať i ďalšie vlastnosti, ktoré im chýbajú. Deti pracujú asi 
5 minút. Po ukončení práce vytvoria 5-členné skupiny a zo všet-
kých vybraných vlastností majú vybrať tri vlastnosti, ktoré sa v ich 
skupine vyskytovali najviac. 
Učiteľ si všíma prácu žiakov a vedie ich k tomu, aby počas práce:

 � správne charakterizovali jednotlivé vlastnosti,
 � diskutovali a zdôvodňovali svoj výber,
 � vedeli sa dohodnúť na spoločných vlastnostiach rôznym spô-

sobom.   

Poslednou časťou práce je napísať vybrané vlastnosti Márie na 
tabuľu a  pod nich priradiť aj konkrétnu biblickú udalosť (Žiaci 
môžu k  vlastnosti Márie priradiť rôzne biblické udalosti, napr. 
jej starostlivosť môžu vnímať pri narodení Ježiša, ale i na svadbe 
v Káne a pod.) 

Aktualizácia 
Učiteľ prepojí úvodnú motiváciu s uvedenou časťou. Z posolstiev 
fatimských zjavení má pripravený vhodný text, v ktorom sa v slo-

AKO MÁME NASLEDOVAŤ MÁRIU?
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vách Panny Márie odráža jej starostlivosť o nás ľudí. Text prečíta 
a  úlohou žiakov je z  vlastností napísaných na tabuli vybrať tie, 
ktoré ju charakterizujú vo vzťahu k  ľuďom žijúcim tak pred sto 
rokmi ako i teraz.

ZÁVER

Povzbudenie
Učiteľ vyzve žiakov, aby sa usilovali vo svojom živote nasledovať 
vlastnosti Panny Márie a prosiť o jej príhovor u Syna Ježiša Krista.  

Modlitba
Žiaci sú vyzvaní k  modlitbe. Každý žiak môže poprosiť Pannu 
Máriu o  pomoc pri prehlbovaní niektorej vlastnosti, ktorá nám 
chýba. Učiteľ dá každému žiakov modrú kartičku, na ktorú si 
napíše vlastnosť, prípadne celú prosbu o  prehlbovanie vybratej 
vlastnosti.

Spracovala: Klára Soľanová
Preložené a upravené podľa Katechéta 5/2000. Vyd.  Poznań
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Cieľ:

Kognitívny: 
 � definovať pojem dôvery a odovzdanosti,
 � formulovať posolstvo biblického textu o zvestovaní Pan-

ne Márii - Lk 1, 26-38, 
 � zdôvodniť potrebu odovzdanosti veriaceho človeka do 

Božej vôle.
Afektívny: 

 � oceniť živor viery v oddanosti Bohu podľa vzoru Panny 
Márie..
Psychomotorický:

 �  formovať spôsoby odovzdania života Bohu.
Pomôcky: obraz, pieseň Ave Mária, Sväté písmo, rozstriha-
ný text chválospevu Magnificat, svieca.
Metódy: práca s obrazom, brainstorming, výklad.
Stratégia: kombinovaná
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ, stredné školy

ÚVOD

Privítanie, krátka modlitba.

Motivácia
Učiteľ ukáže žiakom obraz Zvestovania. Žiaci si pozorne prezrú 

obraz. Učiteľ pustí pieseň Ave Mária. 
Po vypočutí sa opýta na význam slov piesne a ich súvis s obra-

zom. Po krátkom slovnom brainstormingu pokračujeme ďalšou 
časťou. 

HLAVNÁ ČASŤ

1. Práca s biblickým textom
Žiaci si prečítajú biblický text o zvestovaní – Lk 1,26-38.
Potom v skupinách odpovedajú na nasledujúce otázky:

A. Aké prisľúbenia dal anjel Gabriel Márii, keď sa jej zjavil?
B. Čo mohla prežívať Mária, keď počula prísľub anjela?
C. Nakoľko si Panna Mária  uvedomovala, čo všetko to 

bude znamenať a ako to ovplyvní jej život?
D. Ako zareagovala na anjelove slová?

DÔVERA  
A ODOVZDANOSŤ

E. Čo znamenajú tieto slová? (Týmito slovami vyjadrila 
Bohu svoju úplnú dôveru, odovzdanosť a z toho 
vyplývajúcu poslušnosť.) 

2. Výklad
Pán Boh si Máriu vyvolil pre veľké veci. Ak by sme pokračova-

li čítaním ďalšieho textu Lukášovho evanjelia, tak pri návšteve 
Alžbety Mária vyspieva chválospev vďaky za všetky dobrodenia, 
ktoré Boh učinil a učiní v jej živote.

Možno ste si už položili o otázku a zamýšľali sa nad tým, prečo 
Ježiš Kristus prišiel na tento svet a prečo práve takým spôsobom? 
– žiaci môžu hovoriť svoje názory.

Zo Svätého písma vieme, že Boh stvoril človeka. Jeho telo vy-
tvoril zo zeme a  vdýchol mu nesmrteľnú dušu. Človekovi, stvo-

renému na Boží obraz, dal schopnosť rozumu a  slobodnej vôle, 
aby ho mohol poznať, milovať a  plniť jeho vôľu. Prvých rodičov 
pozdvihol a povýšil tým, že im daroval aj nadprirodzený dar, dar 
milosti posväcujúcej. Po prvom hriechu však tento vzácny dar 
stratili, a  to nielen pre seba, ale i  pre svojich potomkov. Človek 
nebol sám schopný odčiniť žiadnou cenou dedičný hriech a jeho 
následky. Zasiahol tu Boh a poslal nám na svet svojho Syna, aby 
nás vykúpil. Akým spôsobom, to nám priblížil obraz z prvej časti.

S touto veľkou úlohou sa Boh obrátil na Pannu Máriu. Vopred 
ju pripravil tým, že ju obdaroval milosťou, aby sa mohla stať Mat-
kou Božieho Syna. Evanjelista Lukáš to zachytil slovami anjela: 
„Zdravas, milosti plná, Pán s Tebou.“ A ďalej: „Mária, našla si mi-
losť u Boha“ (Lk 1, 28.30).

ka
te

ch
et

ic
ké

 n
ám

et
y



23Katechetické ozveny 

I napriek tomu neoberá ju o slobodnú vôľu a Boží posol čaká 
na jej slobodný súhlas: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova.“ Pozeráme na Máriu ako na ideál odovzda-
nosti, bezhriešnosti, čistoty a  krásy. Keďže je naša matka, tak 
všetky vlastnosti a  bohatstvá, ktorými oplýva, dostávajú aj jej 
deti. Mária je plná milosti, my však prostredníctvom krstu a iných 
sviatostí dostávame dostatok milostí na to, aby sme sa raz natr-
valo mohli stať Božími synmi a dcérami.

3. Dialóg so žiakmi
Žiakov rozdelíme do skupín. Ich úlohou bude zodpovedať na 

otázku: 
 � Ako môžeme na príklade Panny Márie definovať dôveru, 

odovzdanosť, poslušnosť?
 � Akým spôsobom môžeme my vyjadriť Bohu svoju dôveru, 

odovzdanosť a poslušnosť? 
Po skončení dialógu v skupine, hovorca každej skupiny pred-

staví odpovede na danú otázku. Nasleduje dialóg zo žiakmi. 
Učiteľ zapíše na tabuľu päť najdôležitejších vecí, ktoré pomáhajú 
v odovzdanosti a poslušnosti Bohu. Žiaci si ich zapíšu do zošitov. 

4. Formovanie postojov
Panna Mária bola ochotná povedať Bohu svoje áno. Aj od 

nás sa vyžaduje, aby sme dali svoj súhlas Bohu. Keď dáme Bohu 
v srdci priestor pre jeho konanie, vtedy zvíťazí v nás Božia milosť. 
Buďme pre jeho milosť otvorení tak ako Mária. Napodobňujme 
Máriu v  dôvere i  oddanosti daru milosti, ktorý si nemôžeme 
zaslúžiť. Je to vždy dar, ktorý v nás má pôsobiť a priniesť ovocie 
v každodennom živote. 

Boh túži, aby sme boli šťastní už tu na zemi. Preto odovzda-
nosť a poslušnosť premôže lenivosť, pasivitu, vypočítavosť alebo 
vyčkávanie. Boh chce, aby tí, ktorí sme uverili jeho slovu, vedeli 
s dôverou a odovzdanosťou spolupracovať na spáse svojej i spáse 
sveta. Sme spoločenstvom, ktoré zjednocuje a oživuje Duch Svä-

tý. Modlitba a skutky lásky, ale aj osobný príklad, slovo povzbu-
denia, napomenutia, dobrá rada, to všetko je dôležité pre našu 
spásu. Ježiš nám dáva svoju Matku na pomoc v  našich slabos-
tiach, je pre nás príkladom, prostrednicou a orodovnicou.

ZÁVER

Na záver rozdelíme žiakov do štyroch skupín. Každá skupi-
na dostane časť chválospevu Magnificat, ktorý je rozstrihaný po 
krátkych frázach. Úlohou žiakov je správne usporiadať časť chvá-
lospevu. Magnificat slúži ako záverečná modlitba. 
1. Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, v mojom 

Spasiteľovi, lebo vzhliadol na poníženosť svojej služobnice. 
2. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, 

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho 
meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, 
čo sa ho boja. 

3. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne 
zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónu a povýšil ponížených. 
Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil 
naprázdno.

4. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje 
milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho 
potomstvu na veky.

Spracoval Marián Majzel

Použitá literatúra: 
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV

Biblia s aplikáciami pre život

katechetické námety
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Cieľ:

Kognitívny: 
 � charakterizovať súkromné zjavenia podľa KKC,
 � vedieť odlíšiť Božie zjavenie a súkromné zjavenia,
 � zdôvodniť úlohu Márie – Božej matky v dejinách spásy.

Afektívny: 
 � oceniť príhovor Panny Márie,
 � zaujať katolícky postoj k zjaveniam..

Psychomotorický:
 � hľadať vlastnú cestu mariánskej úcty. 

Pomôcky: biblický text Jn 2,1-12, texty názorov k reflexii, 
texty výrokov o Panne Márii, vykladací materiál, obraz 
Panny Márie.
Metódy: práca s biblickým textom, čítanie textov KKC 
s porozumením, skupinová práca, formulácia vlastných 
modlitieb. 
Stratégia: demonštračná
Veková kategória: stredné školy

ÚVOD

1. Motivačný úvod 
Učiteľ ukáže žiakom obrázok pápeža Františka vo Fatime a ob-

raz komentuje: 
Pred pár týždňami snáď žiadnemu človeku neuniklo, že Svä-

tý otec František bol v dňoch 12.-13. mája na návšteve Fatimy. Je 
to známe pútnické mariánske miesto. Poznáme aj iné pútnické 
miesta, na ktoré ľudia prichádzajú, aby sa zverili Božej Matke 
a cez jej príhovor vyprosili mnohé milosti.
Motivačný rozhovor pokračuje pomocou nasledujúcich otázok:

 � Ktoré pútnické miesta poznáte? – žiaci odpovedajú, učiteľ 
môže doplniť. (Lurdy,  Guadalupe, Paríž – Rue du Bac, La 
Salette, Kibeho v  Rwande a  ďalšie; krátky popis pútnických 
miest je na  http://saletinirozkvet.webnode.sk/la-salette/dal-
sie-zjavenia-vo-svete/).

 � Čo môže byť dôvodom, aby niekde vzniklo pútnické miesto? 
– dôvodom je predovšetkým to, že ľudia tam putujú, modlia 
sa a vyprosujú mnohé milosti; alebo je to miesto uznaných 
zjavení.

 � Sú pre nás potrebné pútnické miesta?

MARIÁNSKE ZJAVENIA A ICH ÚLOHA
 

 � Ako sa pozerajú kresťania, nekresťania a ako sa pozeráme my 
na pútnické miesta a na zjavenia Panny Márie? Na dnešnom 
stretnutí budeme hľadať odpovede na uvedené otázky. 

HLAVNÁ ČASŤ

1. Práca so Svätým písmom
Keďže sa zameriavame na pútnické miesta spojené s  Mat-

kou Božou, východiskom pre naše stretnutie bude pochopiť, 
aký je zástoj Panny Márie v dejinách spásy. K našej identite kres-
ťana-katolíka patrí prijať Božie zjavenie a žiť podľa neho. Zo Svä-
tého písma môžeme najlepšie pochopiť Pannu Máriu ako Matku, 
ktorá vníma potreby ľudí a v udalosti na svadbe v Káne hovorí: 
„UROBTE VŠETKO, ČO VÁM POVIE.“ 

Žiakom rozdáme text Jn 2,1-12, ktorý žiaci čítajú nahlas po-
stupne po jednej vete a takým spôsobom ho prečítajú dvakrát. 

Po prečítane textu rozdelíme žiakov do dvoch skupín. Každá 
skupina diskutuje nad jednotlivými otázkami: 
1. skupina: 

 � Ako vníma situácia Mária a ako ju vnímajú ostatní svadobní 
hostia? 

 � Akou vlastnosťou môžeme charakterizovať Pannu Máriu 
v uvedenom biblickom texte?

 � Ako môžeme príkaz Márie rozšíriť na celé dejiny spásy? (Tieto 
slová Márie prechádzajú na všetky veky a uisťujú nás, že keď 
splníme to, čo nám Ježiš povie, sme zatiahnutí s ním do zá-
zračného dobrodružstva, ktoré sa nikdy neskončí.)

2. skupina:
 � Kto prosil Máriu o pomoc? 
 � Na koho sa obracia Mária s prosbou? 
 � Kto robí zázrak?
 � Ako môžeme Ježišov zázrak premenenia vína rozšíriť na celé 

dejiny spásy? (Mária prosí Ježiša, ktorý odpovedá, že ešte 
neprišla jeho „hodina“. Nech nás neodradí to, že Boh nekoná 
okamžite, ak ho o niečo prosíme. Máriine slová rezonujú sto-
ročiami. Mária nás napomína: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 
Začalo to už na svadbe v Káne a robí to stále...)

Po ukončení práce žiakov, každá skupina predstaví svoje od-
povede a heslovite ich môže napísať i na tabuľu. Učiteľ doplní to, 
čo žiaci nespomenuli.

Pripomenie, že tak mariánske zjavenia ako i pútnické miesta 
majú pre náš život viery význam vtedy, ak ich neoddeľujeme od 
Božieho zjavenia.
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2. Výklad – prvá časť
Božie zjavenie skončilo smrťou posledného apoštola. „Mno-

ho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 
V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil 
za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.“ (Hebr 1,1-2)

Všetky zjavenia, ktoré sa udiali po Kristovom nanebovstúpení, 
či už ide o mariánske alebo aj Kristove zjavenia, nie sú pokračova-
ním zjavenia, ktoré by tu ešte nebolo, ale sú jeho pripomenutím a 
rozvinutím. K tomu katechizmus hovorí, že na týchto zjaveniach, 
či sa jedná o Fatimu, Lurdy a iné Cirkvou uznané – nespočíva naša 
viera!

V dnešnej dobe zisťujeme, že mnohí ľudia veria iba v  rôzne 
súkromné zjavenia a nehľadajú život podľa Božieho zjavenia. 
Dokonca mnohé súkromné zjavenia prezentujú iným ľuďom tak, 
akoby to bola pravá katolícka viera. Iná skupina ľudí je i taká, že 
chce žiť poctivo svoju vieru, ale aby vyznávačov zjavení neurazila, 
buď sa k tomu nevyjadruje alebo ho zastáva. 

Aby sme sa vedeli zorientovať v  spleti názorov a  postojov 
k  zjaveniam, prečítame si, čo nám k  tomu hovorí Katechizmus 
katolíckej cirkvi? (KKC bod 66-67)

KKC 66 
„Kresťanský poriadok spásy ako nová a  definitívna 
zmluva nikdy nepominie a  pred slávnym zjavením 
nášho Pána Ježiša Krista už nemožno očakávať nijaké 
nové verejné Zjavenie. „No hoci je Zjavenie zavŕšené, 
jeho obsah nie je plne rozvinutý. Je úlohou kresťanskej 
viery v priebehu storočí postupne pochopiť jeho úplný 
význam. 

KKC 67 
V  priebehu storočí sa vyskytli takzvané „súkromné“ 
zjavenia. Niektoré z  nich uznala aj cirkevná autori-
ta. Nepatria však do pokladu viery. Ich úlohou nie je 
„zlepšovať“ či „dopĺňať“ Kristovo definitívne Zjavenie, 
ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v  istom dejinnom 
období. Zmysel veriacich vie pod vedením Učiteľského 
úradu Cirkvi rozlíšiť a  prijať, čo je v  týchto zjaveniach 
autentickou výzvou Krista alebo jeho svätých pre Cirkev.
Kresťanská viera nemôže prijať „zjavenia“, ktoré si ná-
rokujú prevýšiť alebo opraviť Zjavenie, ktorého zavŕše-
ním je Kristus. To je prípad niektorých nekresťanských 
náboženstiev a niektorých nových siekt, ktoré sa zakla-
dajú na takých „zjaveniach“. 

Pochopenie textu KKC prehlbujeme pomocou otázok.
V závere môže učiteľ doplniť čo píše sv. Tomáš Akvinský, že i 

po smrti sv. apoštolov Boh sa zjavoval ľuďom; ale toto zjavova-
nie nie je pokračovaním predošlého zjavenia, na ktorom spočíva 
naša viera. 

3. Reflexia 
S čím sa môžeme stretnúť v súvislosti s Pannou Máriou a aké 

sú názory na Pannu Máriu, mariánske zjavenia, pútnické miesta 
a na mariánsku úctu?

Žiaci postupne prečítajú uvedené názory, diskutujú, vyjadru-
jú postoje, porovnávajú.

Novinár Sergio Zavoli hovorí: „Po-
zri sa na Rusko, krajinu mariánskejšiu 
ako hociktorú inú, aj keď oficiálne 
ateistickú. V Rusku som videl z celé-
ho východu najkrajšie kostoly, ktoré 
boli zasvätené Panne Márii.“

Herečka Valeria Moriconi spo-
zorovala na základe vzťahu k  Márii 
zmenu vo svojom živote. Kým v  ro-
dine sa obracali na Madonu ako na 
„prvú pomoc“ v  núdzových situáci-
ách, v dospelosti získala na ňu realis-
tickejší pohľad: „Dnes už vidím Má-
riu bez slávnostných plášťov, korún a 
šperkov. Vidím ju ako ženu požehna-
nú medzi ženami.“

Komik Pino Caruso patrí k skupine, 
ktorá sa jemne vysmieva z toho, koľ-
kí „videli“ Madonu na najrôznejších 
miestach: na horách, v jaskyniach, na 
morskom pobreží, na brehoch riek, 
nazerajúcu cez okno... Moderným 
jazykom by sme mohli povedať, že sa 
zjavila a stále sa zjavuje v  európskej 
televíznej sieti. A zjavuje sa deťom, 
pastierom, chudobným v duchu. Na-
príklad členom obchodnej komory sa 
nezjavila nikdy, a ani členom Národ-
ného zväzu priemyselníkov.
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Novinár Enzo Biagi: „Veľmi sa mi 
páči mlčanie evanjelií o Márii, ktoré 
necháva vyjsť na povrch jej chudobu 
a problémy, ale aj jej slovo na svadbe 
v Káne „veľmi jednoduché, zreteľné a 
jasné pre naše dobro“. Aj keď sa Biagi 
ako dospelý prestal modliť k  Márii, 
pretože sa radšej obracal priamo na 
Boha, aj tak si myslí, že ona je „výcho-
diskovým bodom, nositeľkou viery 
a zbožnosti, ale aj kultúry a histórie 
celého Západu a všetkých veriacich, 
vrátane moslimov, ktorí ju uctievajú 
ako matku proroka Ježiša z Nazareta. 
Nikto, priamo ani nepriamo, nemôže 
zabrániť tomu, aby ju vo svojom živo-
te stretol“.

Populárny televízny moderátor Mike 
Bongiorno sa priznáva: „K Panne 
Márii som sa modlil aspoň v  časoch 
núdze, zvlášť keď ma zatkli Nemci a 
uväznili v San Vittore. Písal som svoje 
modlitby a prosby k Madone na múry 
svojej cely. Moja predstava o Madone 
je taká, že je veľmi sladká a silná zá-
roveň. Túto predstavu som získal na 
základe rodinných tradícii. Neviem 
si ju ani predstaviť v nebeskej sláve. 
Pre mňa je Mária odvážnou matkou, 
najodvážnejšou zo všetkých. 

Učiteľ na záver poukáže na to, aké je nebezpečné vnímať marián-
sku úctu iba cez zjavenia (viď. príklad komika Pina Carusa).

4. Výklad – druhá časť 
V tejto časti učiteľ poukáže na úlohu zjavení a dá žiakom prí-

ležitosť pochopiť súkromné zjavenia. Môže pripraviť nasledujú-
ce otázky bez odpovedí, rozdá ich žiakom a v rámci dvojíc alebo 
trojíc diskutujú, hľadajú odpovede, zapíšu ich a referujú vo väč-
ších skupinách. Potom predstavia odpovede pred triedou. Učiteľ 
môže doplniť čo žiaci nepovedali a čo považuje za podstatné.  

 � Ktoré osobnosti – svätci z  dejín Cirkvi mali súkromné zja-
venia? 
Ak čítame životopisy svätých, zisťujeme, že mnohí v túžbe po 

dokonalosti mávali zjavenia.  Sv. Františkovi Assiskému sa zjavil 
Kristus v kostole a žiadal ho opraviť chrám, sv. Antonovi Paduán-
skemu sa zjavil Ježiš v podobe dieťaťa; sv. Terézia videla Krista, 
svätých a anjelov i hovorila s nimi. 

 � Ako môžeme charakterizovať súkromné videnia?
Tieto súkromné videnia sú mimoriadne Božie dary, ktoré si 

nemožno vyprosiť ani zaslúžiť. Z ľudského pohľadu sú prejavom 
veľkej odovzdanosti sa Bohu, jednoduchosti a nelipnutia na po-
zemských veciach.

 � Čo nemá má byť cieľom súkromných zjavení?
Zjavenia nemajú viesť k senzácii; k viere že tieto zjavenia ma 

spasia; k postoju, že Panna Mária ma miluje preto, lebo prichá-
dzam na „všetky“ zjavenia a verím im, ale môj život nemením.

 � Čím sú teda súkromné zjavenia?
Majú poukázať na aktuálnosť zjavených Božích právd a na Bo-

žiu starostlivosť o celú Cirkev.

 � Čo sa stane, ak súkromným zjaveniam nevieme uveriť?
Kto odmieta súkromné zjavenia, ale verí jedinému pravému 

Božiemu zjaveniu, ktoré sa zavŕšilo zjavením Božieho Syna, ne-
dopúšťa sa hriechu proti viere. Kto odmieta niektoré časti Božie-
ho zjavenia a verí iba súkromným zjaveniam, je vystavený krajné-
mu nebezpečenstvu odpadu od pravej viery.

5. Formácia
Pre nás je dôležité hľadať svoju cestu mariánskej úcty. Mária 

kráča dejinami Cirkvi. K  nej sa utiekali a  utiekajú zástupy ľudí. 
Mária neodmietne nikoho, kto ju prosí o  pomoc a  orodovanie. 
Pozrime si výroky, pri ktorých nie sú uvedení ich autori, snažme 
sa pochopiť ich posolstvo a dajme tak našej mariánskej úcte ďalší 
nový a hlbší rozmer. 

Učiteľ má pripravené kartičky s výrokmi. Každý žiak si vyberie 
jeden výrok, prečíta, popremýšľa. Potom si vyberie spolužiaka, 
s ktorým si navzájom porozprávajú to, čo im vybrané výroky ho-
voria a v čom je posolstvo výroku pre nich dôležité a nové.  
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Mária si neprivlastňuje modlitby a modliacich sa len pre seba, 
ale všetko a všetkých privádza k svojmu Synovi. 

Mária nie je cieľom modlitby, ale štýlom, atmosférou modlit-
by, do ktorej sa treba vložiť.

Mária nasledovala svojho Syna – Ježiša Krista až po kríž a teraz 
je s ním v nebeskej sláve. 

Máriu vzýva a utieka sa k nej človek chudobný v duchu a prosí 
ju o uzdravenie a pomoc tak na duchu ako i na tele.

Mária v plnosti času povedala Bohu svoje slobodné „áno“. Mariánska zbožnosť v  nás oživuje predovšetkým zmysel pre 
svätosť.

Mária je prostrednicou, ktorá vidí utrpenie ľudí. Mária je našou matkou, je vzorom viery a  našej kresťanskej 
existencie.

Pannu Máriu vnímame ako najsvätejšiu bytosť, ktorá je obda-
rená nadprirodzenou mocou a dobrotou.

Mária je vzorom pre nás, aby sme vedeli, čím by sme mali byť, 
cieľom toho, čím by sme chceli byť. 

 V roku 1917 došlo k udalosti, keď sa práve nad Portugalskom 
otvorilo nebo ako okno nádeje, ktoré otvára Boh, keď mu člo-
vek zatvára dvere.

Fatima nám ukazuje, že môžeme spolupracovať na záchrane 
iných ľudí. To je tá najväčšia kariéra, akú môžeme urobiť!

Naša modlitba a obeta, naša odovzdanosť Pánovi a odpoveď 
na jeho volanie majú účinok pre náš národ, ale aj ostatné ná-
rody celého sveta.

Hovorím vám, že viac pokročíme v krátkom čase podriadenosti 
a závislosti od Márie ako počas celých rokov svojvôle a spolie-
hania sa  na seba. 

ZÁVER

Príprava na modlitbu
Učiteľ vyzve žiakov, aby v súvislosti s výrokmi o Márii vytvorili 

prosebnú, ďakovnú alebo inú vlastnú modlitbu.
Po ukončení písomnej časti práce učiteľ v spolupráci so žiak-

mi vytvorí prostredie modlitby (žiaci si môžu sadnúť do kruhu, 
do stredu položia obraz Panny Márie Fatimskej) a pripomenutím 
prežívania mariánskeho roka upozorní na prehĺbenie dôvery 
k Matke Božej, ktorá je blízko každého človeka, či si to uvedomuje 
alebo nie. Vyzve k posolstvu Fatimy – ku konaniu piatich prvých 
sobôt, modlitbe a  pokániu za seba i  za tých, ktorí ho nerobia. 
Povzbudí k prepájaniu modlitby so životom v rôznych životných 
situáciách.  

Modlitba
Žiaci majú k dispozícií vykladací materiál (napr. lupienky kve-

tov), postupne prednesú svoje prosby a vďaky. Po každej modlit-
be môžu „ozdobiť“ obraz Panny Márie. 

Spracovala: Klára Soľanová
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ŽIVOT S KRISTOM 
ZA KAŽDEJ  
OKOLNOSTI
Ciele:

Kognitívny: 
 � formulovať posolstvo biblického textu: Vinič a  ratolesti  

Jn 15, 1-8, 
 � zdôvodniť potrebu prinášať ovocie dobrých skutkov.

Afektívny: oceniť hodnotu živej viery a  konania skutkov 
lásky.
 Obsahová línia: kerygmatická 
Pomôcky: obrázky viniča, vinice, ľudí pracujúcich vo vinici, 
Sväté písmo, obraz Chiary Badano, svieca.
Metódy: práca s obrazom, brainstorming, výklad.
Stratégia: kombinovaná
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ, stredné školy 

ÚVOD 

 Motivácia pomocou obrázkov 
Žiaci sedia v kruhu. Po úvodnej modlitbe učiteľ položí do stre-

du obrázky, na ktorých sú znázornené vinice, vinič, rôzna práca vi-
nohradníka, strapec hrozna. Žiaci chvíľu pozorujú obrazy. Potom 
ich učiteľ vyzve, aby v prípade, že ich niektorý obraz zvlášť zaujal, 
alebo im niečo konkrétne pripomína, vybrali. Dostanú priestor 
k tomu, aby o udalosti porozprávali. Žiaci potom položia obrázky 
späť.

Učiteľ ukončí činnosť otázkami tak, aby mohol oznámiť tému:
1. Vedeli by sme obrázky rozdeliť do niekoľkých skupín?
2. Ako by sme nazvali jednotlivé skupiny obrázkov? (rast 

viniča, práca na vinici a pod.)
3. Čo majú spoločné všetky obrazy?
4. Na aké povolanie sú koncentrované všetky obrazy?

HLAVNÁ ČASŤ 

1. Práca s biblickým textom
Ježiš poznal prácu vinohradníka. V  Božom slove nájdeme text, 
v  ktorom sa spomínajú slová: vinič, vinohradník. Žiaci dostanú 
text Jn 15, 1-8 a v skupinách po 3-4 si ho prečítajú.
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Na rozdaný evanjeliový text každý účastník sám zvýrazní alebo 
podčiarkne tri slová alebo vety, ktoré ho zaujali a s ktorými by sa 
vedel podeliť s inými ľuďmi. V skupinke sa môžu o tom porozprá-
vať, zdôvodniť a navzájom sa povzbudiť.

2. Výklad
Cirkev je ako Božia vinica. Ježiš v podobenstve o vinici hovorí, 

že náš Otec je ako vinohradník. Neustále sa stará o  vinicu. Boh 
chce, aby sme prinášali plody pre tento svet – plody lásky, dobro-
ty, služby a vernosti Cirkvi.   

Ježiš nás v podobenstve o vinici a ratolestiach (Jn 15, 1 – 10) uis-
ťuje, že nás chce živiť Božím životom. Hovorí nám, aby sme v ňom 
ostali, tak mohli prijímať jeho život, lásku a milosť. Zdôrazňuje 
nám to, aby sme mali život a mali ho v hojnosti. 

Toto je naše povolanie – a dosť náročné. Vieme však, že Ježiš 
je vždy s nami, živí nás a pomáha nám naplniť ho. Pravý vinič je 
Kristus: on dáva život a pravú miazgu ratolestiam, čiže nám, ktorí 
prostredníctvom Cirkvi ostávame v ňom.

3. Aplikácia
Mnohí ľudia sa usilujú konať dobro, byť čestní a  robiť, čo je 

správne. Ježiš však hovorí, že skutočne dobrý život môžeme žiť 
iba vtedy, ak zostaneme v jeho blízkosti ako ratolesť spojená s vi-
ničom. Bez Krista naše úsilie neprinesie veľký úžitok.

Je potrebné rozhodnúť sa pre život s Kristom. Obraz viniča je 
zároveň znakom nádeje a dôvery. Emeritný pápež Benedikt XVI. 
povedal: „Pri vtelení sám Kristus prišiel na tento svet, aby sa stal 
naším základom. V každej núdzi a suchu je on prameňom, ktorý 
dáva vodu života, ktorá nás živí a posilňuje. On sám vzal na seba 
každý hriech, strach a utrpenie a nakoniec nás očisťuje a pretvára 
na dobré víno. V týchto okamihoch potreby sa niekedy cítime rov-
nako ako strapce hrozna pod lisom, ktoré sú úplne odšťavené. Ale 

vieme, že – spojení s Kristom – sa stávame zrelým vínom.“
Príkladom takého života je blahoslavená Chiara Luce Bada-

nová, ktorá napriek svojej bolestnej  rakovine a krátkemu živo-
tu, bola zdravou ratolesťou pre svoje  okolie. Jej  stály  úsmev a 
oči  plné  radosti boli nezabudnuteľné. Jej domovom bolo nebo. 
Hovorila: „Teraz vnímam, že som súčasťou nádherného Božieho 
plánu, ktorý sa mi kúsok po kúsku odkrýva. Za všetko vďačím 
Bohu... Ja  nemôžem behať, ale chcela by som mladým priniesť 
fakľu ako na olympiáde, pretože život máme len jeden a oplatí 
sa ho žiť dobre.“

Len spojení s Kristom dokážeme vydávať svedectvo dobrého 
života. Úlohou kresťana je prinášať ovocie Ducha Svätého pre 
tento svet. Boh nás k tomu pozýva. Začnime už dnes.

4. Formovanie postojov
Žiaci vyhľadajú v Svätom písme ovocie Ducha Svätého a vlast-

nosti kresťana, ktoré si zapíšu do zošitov. (Gal 5, 22-23 a 2 Pt 1, 5-8)

ZÁVER
Žiaci dostanú za úlohu prečítať si životopis bl. Chiary Luce 

Badanovej. Povzbudíme ich k odvahe byť napojení na Krista, byť 
dobrým ovocím – kresťanmi, ktorí prinášajú dobrú úrodu. 

„Blahoslavená Chiara, ty, ktorá si svojím úsmevom a  svojimi 
žiarivými očami dokázala, že smrť je porazená a že existuje len 
život, ty, ktorá nám rozumieš, pros za nás svojho milého Ženícha, 
aby sme aj my boli plní života a svetla. Nech žiari z našich sŕdc 
Kristus a všetkým rozpráva o Bohu, ktorý je láska.“ Amen

Spracoval Marián Majzel
Použitá literatúra:

Homília pápeža Benedikta XVI. počas sv. omše v Berlíne, 2011
.                                                                                 Sväté písmo, SZ a NZ, SSV                                                                                                                                              

                                               Biblia s aplikáciami pre život

„Ježiš povedal svojim učeníkom: Ja som pravý vinič a môj 
Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša 
ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby priná-
šala viac ovocia. Vy ste čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. 
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie 
sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete 
vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v 
ňom, prináša veľa ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak 
niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. 
Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo 
mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám 
to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete 
sa mojimi učeníkmi.“
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SCÉNY ZO ŽIVOTA PANNY MÁRIE 
Mária je pre deti predovšetkým matkou Pána Ježiša. Keď poukazujeme na jej život, poukazujeme zároveň na prežívanie viery 

Milostiplnej a Bohom vyvolenej Panny a Matky Márie a ona nám zase ukazuje na svojho syna Ježiša Krista. Prístupným a pre deti 
zrozumiteľným spôsobom predstavujeme životné udalosti a okolnosti. 

Cieľom je spracovať jednotlivé udalosti zo života Panny Márie pomocou biblického textu, symbolu a riešenia praktickej úlohy, 
ktorého záverom je spoločné delenie. 

Scény môžu byť podkladom pre rozjímavú modlitbu ruženca. Deti si tak jednotlivé tajomstvá môžu lepšie zapamätať. Evanjelio-
vé príbehy sú chronologicky zoradené. Každú scénu možno zakončiť zaujímavou myšlienkou, ktorú vytvoria deti. 

 1. SCÉNA – ZVESTOVANIE

Text: Lk 1,26-38

Symbol: krídla anjela

Úloha: Spievame „Anjel Boží, strážca môj...“

Spoločné delenie: „Anjel, kde si?“ 

 2. SCÉNA – NAVŠTÍVENIE

Text: Lk 1,39-45

Symbol: otvorené srdce

Úloha: Koho navštívime?

Spoločné delenie: tajomstvo stretnutia

Text: Pripravíme biblický text, ktorý deti čítajú, maľujú, dopĺňajú, 
tvorivo zdobia. Text by mal byť deťom už známy. Potom hovoríme 
o tajomstve zvestovania (25. marec – slávnosť Zvestovania Pána). 
Vysvetlíme modlitbu Anjel Pána. Deťom môžeme ukázať mo-
zaiku Panny Márie od Marka Rupnika, kde pred Pannou Máriou 
je bianko list, pod ktorý sa ona podpísala vopred ako služobnica 

Text: Biblický text stretnutia Márie s Alžbetou čítame podľa rolí. 
Pozornosť obraciame na to, že časť biblického textu je súčasťou 
modlitby Zdravas Mária: „Požehnaná si medzi ženami a požehna-
ný je plod tvojho života.“  
Symbol: Každá návšteva v  mene Pána je v  prvom rade zvesto-
vaním. Iných navštevujeme preto, aby sme sa podelili o  radosť. 
Radosť máme mať predovšetkým z  toho, čo je dobré a  čo slúži 

Pána, aby sa stalo všetko podľa Božieho 
slova.
Symbol: Krídla anjela strážcu sú symbo-
lom ochrany, starostlivosti a  únikom pred 
akýmkoľvek nebezpečenstvom. Bianko list 
je symbol odovzdania sa do vôle Božej.  
Úloha: Deti môžu vymyslieť melódiu na 
modlitbu „Anjel Boží, strážca môj...“ alebo 
na „Anjel Pána zvestoval Panne Márii...“
Spoločné delenie: Každý z  nás dostal vo 

svojom živote anjela strážneho. Každý môže povedať o  svojom 
„stretnutí s anjelom strážcom“ cez ľudí, alebo o tom, ako sa doká-
zal odovzdať do vôle Božej. 
Záver: Ďakujeme, že vo svojom živote vnímame pôsobenie Boha, 
anjelov a že máme túžbu odovzdať do Božej vôle prítomnosť, mi-
nulosť i budúcnosť svojho života.

dobru všetkých. Každá sviatosť je takýmto 
dobrom pre všetkých: krst, prijatie Eucha-
ristie, sviatosti zmierenia, prijatie darov 
Ducha Svätého. Radosť máme i  z  iných 
dobrých vecí.
Úloha: Úlohou detí je nakresliť srdce a do 
neho napísať mená, prípadne nakresliť 
ľudí, s ktorými zažili radostné stretnutie. 
Spoločné delenie: Deti predstavia svoje 
kresby, rozprávajú o  zaujímavých stretnu-

tiach a návštevách v minulosti, ale i takých, ktoré by ešte len chceli 
uskutočniť.  
Záver: Ďakujeme, že nám Pán Boh poslal do cesty ľudí, ktorým 
sme mohli priniesť radostnú zvesť, s ktorými sme zažili radostné 
stretnutie a poprosíme o to, aby sme v najbližšom čase dokázali 
navštíviť tých, ktorí to najviac potrebujú. 
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 3. SCÉNA – NARODENIE BOŽIEHO SYNA

Text: Lk 2,1-20

Symbol: betlehemská maštaľ

Úloha: Staviame maštaľ.

Spoločné delenie: koledy

 4. SCÉNA – OBETOVANIE JEŽIŠA V CHRÁME

Text: Lk 2,22-24

Symbol: holub

Úloha: Pripravujeme obetný dar. 

Spoločné delenie: „Čo si obetoval?

Text: Pripomíname si Božie narodenie. Deti majú veľmi živé spo-
mienky späté s uvedenými sviatkami. Tieto tajomstvá prežívajú 
každý rok veľmi intenzívne.  

Text: Deťom vysvetlíme význam obetovania prvorodeného syna 
podľa Mojžišovho zákona.
Symbol: Holub alebo hrdlička sú symbolom obety, ktorú rodičia pri-
nášali do chrámu podľa predpisov Zákona.

5. SCÉNA – STRETNUTIE SO SIMEONOM

Text: Lk 2,25-35

Symbol: prorok

Úloha: Učíme sa počúvať a byť vďační za rady.

Spoločné delenie: „Počúvam ťa a vážim si to, 
čo mi povieš.“ 

Text: Obsahom proroctva Simeona bolo predstavenie Ježiša ako 
Spasiteľa a  tiež predpoveď utrpenia Ježiša spolu s  Máriou jeho 
matkou.
Symbol: Prorok je človek, ktorému Boh dal špeciálnu misiu, aby 
komentoval udalosti a predpovedal budúcnosť v súlade s Božím 
plánom spásy.

Symbol: Betlehemská maštaľ je symbolom chudoby, ktorú si 
vybral Boží Syn, keď sa narodil v chudobnej maštali.
Úloha: Deti sú rozdelené do skupín a pomocou vykladacieho 
materiálu stavajú „betlehemskú maštaľ“. Do nej umiestnia tie 
predmety, ktoré im pripomínajú chudobu. 
Spoločné delenie: Každá skupina sa postaví k  svojej „betle-
hemskej maštaľke“. Deti z  ostatných skupín hádajú dôvod, 
prečo sú niektoré predmety v  maštaľke. Autori na záver zdô-
vodnia výber predmetov ako symbolu chudoby. Podobným 
spôsobom sa predstavia všetky skupinky.
Záver: Ďakujeme, že Pán Ježiš prišiel ako človek, narodil sa 

v chudobe. Máme pripravené vianočné piesne, ktoré postupne za-
spievame. Zároveň môžeme mať pripravené postavy, ktoré patria 
do betlehemčeka a ktoré tam v závere stretnutia postavíme.   

Úloha: Deti vytvoria darček. Použijú k  tomu ozdobné 
papiere, výkresy, drôtiky a pod.  Premýšľajú nad tým, aký 
darček naposledy darovali svojim rodičom a uvedomu-
jú si, že láska, starostlivosť a odriekanie sa rodičov v pro-
spech nich je obetou, ktorú za nich prinášajú. 
Spoločné delenie: Každý predstaví svoj darček pre rodi-
čov a porovná obetu prípravy darčeka s obetou rodičov. 
Porozprávame sa, ako pri sv. omši prinášame obetný dar 
a ako sa za nás Pán Ježiš obetoval na kríži a nekrvavým 
spôsobom sa obetuje na oltári.

Záver: Naučíme sa spievať piesne na obetovanie, napr. Prijmi 
tieto naše dary Pane..., Chlieb ti a víno prinášame..., Prijmi Pane 
obetu, ktorú ti tu skladám..., Nesieme, Pane, chlieb a víno..., Tú-
žim priniesť na oltár... . 

Úloha: Pomocou hry deti vedieme k 
schopnosti navzájom sa počúvať. Učí-
me ich kultúre dialógu – pripravíme 
rôzne hry, pri ktorých majú za úlohu 
zachovať sa a  vyjadriť čo najkrajšie pri 
rôznych situáciách. Učíme ich vnímať 
všetkých okolo, teda i  tých, ktorí práve 
nič nehovoria – k  tomu si pripravíme 
scénku. Uvedená úloha má obsahovať 
výchovné prvky.
Spoločné delenie: Deti si postupne 

sadnú do tzv. kresla a dávame im otázky: ako sa cítili, keď im nie-
kto povedal..., všímal si ich..., poďakoval im..., čo im bolo neprí-
jemné a prečo, a pod. 
Záver: Poďakujeme Pán Bohu za ľudí, ktorých nám poslal do 
cesty a ktorých počúvať znamená žiť v  súlade s  Božím plánom 
spásy.
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Text: Poukážeme na dvanásťročného Ježiša, ktorý sa ako zrelý 
chlapec vydáva spolu s matkou Máriou a pestúnom Jozefom na 
púť do Jeruzalema.
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6. SCÉNA – STRETNUTIE S ANNOU

Text: Lk 2, 36-38

Symbol: vdovstvo

Úloha: „Drahá babička!“

Spoločné delenie: rozprávania z minulosti

Text: Modlitba prorokyne Anny je príkladom pre všetkých  (nie 
iba pre ľudí v pokročilom veku), že možno svojim životom slúžiť 
Bohu i ľuďom.
Symbol: Vdovský stav prorokyne Anny je silnou výpoveďou. Spo-
mína sa jej vek 84 rokov. Iba 7 rokov žila v manželstve a po smrti 
manžela slúžila Bohu pôstom a modlitbami. 
Úloha: Deti sa môžu zamyslieť nad svojimi starými rodičmi, ako 
oni slúžia Bohu a za koho sa modlia. Na základe udalosti o proro-
kyni Anne môžu napísať list starkým, povzbudiť ich vzorom Anny  
a poprosiť ich o modlitbu, alebo sa môžu naučiť báseň o starých 
rodičoch a príležitostne im ju zarecitovať. 

Modlitba za starkú
Matička Božia, ty deťom dvakrát milá! 

Počúvaj, čo ti teraz rozpoviem.  

Nechaj nám starkú. Aby mi dlho žila. 
Starká má pre mňa času, koľko chcem.  

Starká je vľúdna. Má Boží pokoj v duši. 
Starká sa o nás s nikým nedelí. 

Má času ľúbiť nás. A nič ju nevyruší. 
Pri nej má týždeň sedem nedelí. 

Matička Božia, ty, ktorú nepoznáme, 
no vieme o tebe, ozvi sa na môj hlas. 

Nechaj nám starkú.  
My spolu niečo máme. 

To nikto viac už nemá okrem nás. 

Spoločné delenie: Niektoré deti prípadne i učiteľ môžu porozprá-
vať o tom, čo všetko im starí rodičia porozprávali o minulosti, napr. 
akým spôsobom sa „dávno piekol chlieb v špeciálnej peci, ako ho 
pred rozkrájaním žehnali, ako sa tkalo, ako ľudia v minulosti obrá-
bali polia, zberali úrodu, chovali zvieratká, ako sa modlili za dážď, 
dobré počasie a pod.

Záver: Poďakujeme za starkých a za ich lásku. 
Mám babičku, mám i dedka, som ich vnúčik, radosť všetka. 

K práci privyká ma dedko, naučí ma robiť všetko. 
A babička pečie, varí, spolu sa nám dobre darí. 

Ježišu, starkým zdravia daj – a každý deň im požehnaj. 

Symbol: Putovať znamená nestále hľadať cesty 
k Bohu, stretávať sa stále s inými ľuďmi, navští-
viť sväté miesta, v ktorých sa Boh prihovára člo-
veku zvláštnym spôsobom. Celý život je neustá-
lym putovaním do domu Otca.
Úloha: Vyberieme si miesto, kam by sme mohli 
putovať. Cieľom môže byť kríž pri ceste, kaplnka 
niekde v lese alebo kostol.  
Spoločné delenie: Delíme sa o  dojmy z  púte. 
Môže sa stať, že deti si najviac zapamätali ne-

podstatné veci. Prijímame ich odpovede a snažme sa otázky a od-
povede posúvať hlbšie.  
Záver: Poďakujeme za duchovné dobrá, ktoré sme získali putovaním.

7. SCÉNA – PUTOVANIE

Text: Lk 2,41-50

Symbol: putovanie

Úloha: Putujeme.

Spoločné delenie: „Kto sa nevrátil z púte?“
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Text: Nazaret je pre Máriu domovom, v ktorom plní úlohu mat-
ky Božieho Syna a manželky svätého Jozefa. Srdce Márie je plné 
spomienok.
Symbol: Nazaret je symbolom domu, v ktorom panuje láska. Svä-
tá Rodina z Nazareta je príkladom pre každú kresťanskú rodinu, 

Text: Je to prvý zázrak, ktorý Ježiš urobil pre človeka. Bol to po-
čiatok jeho účinkovania. Prítomnosť Márie má zvláštny význam: 
„Urobte všetko, čo vám povie.“
Symbol: Džbány – symbol nádoby, ktorá v sebe ukrýva premene-
nú vodu. Tajomstvo premeny sa uskutočňuje počas sv. omše. Nie 
je to už voda, ale víno, ktoré sa stáva Kristovou krvou. Človek môže 

Text: Môže byť nesprávne pochopené to, že Ježiš nerozpustil zá-
stup a nešiel k matke. Treba vysvetliť, že Ježiš poukázal na hlbší 
význam počúvania Božieho slova.    

katechetické námety

8. SCÉNA – V NAZARETE

Text: Lk 2,51-52

Symbol: srdce a láska

Úloha: V čom môžeme pomôcť?

Spoločné delenie: prekvapenie

9. SCÉNA – SVADBA V KÁNE 

Text: Jn 2,1-11

Symbol: džbány

Úloha: Polievame záhradu.

Spoločné delenie: „Môžeme urobiť 
nejaký zázrak?“

10. SCÉNA – ČAKANIE

Text: Lk 8,19-21

Symbol: príbuzní Ježiša

Úloha: Môj rodostrom. 

Spoločné delenie: príbuzní z  našej 
triedy

ako treba žiť, pracovať, modliť sa, mať k sebe vzájom-
nú úctu.
Úloha: Deti sa zamýšľajú nad tým, čo znamená robiť 
dobrý skutok s láskou, s úprimným srdcom a nie z do-
nútenia. Vyzývame ich pomáhať si navzájom, prijať 
úlohy a služby ochotne, urobiť to čo nie je nad ich sily.   
Spoločné delenie: Každý predstaví jeden dobrý sku-
tok doma, ktorý ho prekvapil a  ktorý nečakal. Svoje 
skutky pomoci povie v tom prípade, že sa mu podarilo 
niečo urobiť, čo inokedy zanedbával a robili to iba iní 

členovia rodiny.
Záver: Uvedomíme si dôležitosť rannej modlitby, pri ktorej môže-
me poprosiť aby naše srdce bolo ochotné robiť dobro, neklásť si 
podmienky, prípadne nečakať, aby to urobili iní. 

byť nádobou, ktorá je plná milosti. Aj my môžeme 
prekvapiť „malým zázrakom“.  
Úloha: Pomôžeme niekomu napr. polievať záhradku. 
Deti majú veľa energie, je potrebné vymaniť ich od 
postoja, ktorý sprevádzajú frázou „nechce sa mi“.
Spoločné delenie: Deti rozprávajú o  tom, ako sa 
stretli s ľudskou dobrotou. Občas tieto dobré skutky 
sú doslova „zázrakom“. V strede môžeme mať veľkú 
nádobu, okolo nej umelé lupienky kvetov alebo nie-

čo jemné. Do nádoby zbierame „zázraky“ tak, že každý, kto vyroz-
práva príbeh ako sa stretol s ľudskou dobrotou, môže do nej vložiť 
lupienok. 
Záver: Pri najbližšej sv. omši môžu deti priniesť túto nádobu ako 
obetný dar. Vedieme ich tým k  uchopeniu konkrétneho života 
s prežívaním sv. omše.

Symbol: Príbuzní Ježiša – to sú tí, ktorí žili spolu 
s ním. Boli to predovšetkým Panna Mária a sv. Jozef. 
Príbuznými v  Izraeli sa nazývajú i  tí, ktorí žili vedľa 
seba, v susedstve; pokrvní blízki ale i ďalekí. 
Úloha: Pomáhame deťom nakresliť rodostrom. Sami 
zistia, že ich rodina je veľmi početná a že má veľa po-
krvných príbuzných, ktorých možno ani nepoznajú. 
Pri tejto príležitosti je potrebné upriamiť pozornosť 
detí na to, aby im rodičia po príchode domov priblíži-
li históriu ich rodiny. 

Spoločné delenie: Rozprávame s deťmi o tom, kedy možno o nie-
kom povedať, že je mojou sestrou alebo bratom? Môžu byť v trie-
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de bratia a sestry? Kedy počujeme slová: „Drahí bratia a sestry?“ 
Záver: Zamyslime sa nad tým, že Ježiš je našim bratom a my sme 
sa krstom stali jeho bratmi a sestrami. Zaspievame refrén piesne: 

Aj ty si jeho brat, aj ty si jeho sestra, on dáva ty smieš brať, tak už 
sa toľko netráp, máš blízko tento zdroj, zdroj živej vody zdravej, 
srdce s jeho spoj a lásku, lásku dávaj ďalej.

Text: Tieto slová pochopíme lepšie, keď sa postavíme pod kríž. 
Pod ním stála Mária a pozerala na smrť svojho Syna. Pri Márii bol 
sv. Ján i sv. Mária Magdaléna.
Symbol: Ticho symbolizuje čas stretnutia s Bohom. Ticho je po-
trebné zachovať jednak v  kostole, kaplnke, ale niekedy i  doma, 
v škole, v parku, v lese, v horách a pod.

Text: Telo Ježiša je už oslávené. Ukazuje apoštolom svoje oslá-
vené rany. Apoštoli sa tešia, že vidia znaky po klincoch. Víťazstvo 
nad smrťou poukazuje na veľkú radosť.

11. SCÉNA – UTRPENIE

Text: Jn 19,25-27

Symbol: ticho

Úloha: Kedy je potrebné byť ticho?

Spoločné delenie: „Možno počúvať 
ticho?“

12. SCÉNA – VÍŤAZSTVO

Text: Jn 20,19-20

Symbol: rany po klincoch a bok

Úloha: Stretnutie so Zmŕtvychvstalým.

Spoločné delenie: „Ruky i bok“

Úloha: Diskusia na tému ticha. Kedy je potrebné byť 
ticho? Iba v  noci? Možno niekto okolo nás je veľmi 
smutný, chorý, má smútok. Prečo si ľudia dnes nedo-
kážu pomôcť? Upozornime deti na tieto situácie, voči 
ktorým sme i  my často necitliví a  nevnímame ich. 
V liturgickom roku je takým dňom ticha hlavne Biela 
sobota. Ak dokážeme počúvať ticho Bielej soboty, ve-
čer po západe slnka a v ďalší deň – Veľkonočnú nedeľu 
nám silnejšie zaznie slávnostné Aleluja, Pán Ježiš Kris-
tus vstal zmŕtvych. 
Spoločné delenie: Skúsime spolu s  deťmi zažiť ticho. 

Môžeme im pustiť sekvenciu filmu bez zvuku a  ich úlohou je po-
hľadom vnímať obsah. Po ukončení sekvencie deti majú iba jednou 
vetou napísať na papier, čo sa ich najviac dotklo. Papier položia na vo-
pred pripravené miesto. Potom sa o svojich dojmoch porozprávajú. 
Záver: Učiteľ pustí uvedenú časť filmu so zvukom. Oceníme ticho 
a uvedieme jeho prednosti.

Symbol: Rany zmŕtvychvstalého Krista sú sym-
bolom víťazstva nad smrťou. Pre apoštolov boli 
svedectvom, že umučenie a  smrť boli skutočné. 
Apoštoli sa tešia, lebo vidia Pána.
Úloha: Pripravíme biblickú scénku: „Ruky i  bok“. 
Pozornosť detí obraciame na to, aby zdôraznili ra-
dosť apoštolov pri pohľade na zmŕtvychvstalého 
Ježiša. Môžu sa rozdeliť do skupín a pripraviť i ďal-
šie biblické scénky podľa textov, napr. Emauzskí 
učeníci, Mária Magdaléna, zjavenie pri Tiberiad-
skom mori a pod.  
Spoločné delenie: Deti predstavia scénku „Ruky 

i bok“. Témou je stretnutie zmŕtvychvstalého Ježiša s apoštolmi.
Záver: Zaspievame pieseň: Ježiš žije...
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Text: Nanebovstúpenie Pána je časom rozlúčenia sa apoštolov 
a  učeníkov so svojim majstrom. Ježiš ich nenecháva samých, 
ale sľubuje im potešiteľa Ducha Svätého, ktorý zostúpi na nich 
a bude ich posilňovať až do jeho druhého príchodu na zem.
Symbol: Nebo je symbolom prebývania Trojjediného Boha. Ho-
voríme, že „Boh býva v nebi“ – vysoko. Takým spôsobom si pred-

Text: Tajomstvo zoslania Ducha Svätého vzbudzuje v  nás pocit 
nesmiernej vďaky Ježišovi za to, že nás nenechal samých, ale dal 
nám Ducha Potešiteľa. Posilňuje Cirkev až do konca sveta.
Symbol: Ohnivé jazyky sú symbolom pôsobenia Ducha Svätého. 
Umelci veľmi často umiestňujú ohnivé jazyky nad hlavami Panny 
Márie i apoštolov.
Úloha: Z farebných papierov vystrihneme ohnivé jazyky. V stre-

13. SCÉNA – NEBO

Text: Sk 1,4-11

Symbol: nebo

Úloha: Pozeráme do neba.

Spoločné delenie: je mi „ako v nebi“.

14. SCÉNA – OHNIVÉ JAZYKY

Text: Sk 2,1-12

Symbol: oheň

Úloha: Ohnivé jazyky.

Spoločné delenie: výnimočný dar

stavujeme bývanie Boha. Túto pravdu nachádzame 
vo Svätom písme. Nezabudneme povedať, že Panna 
Mária bola vzatá do neba i s telom. 
Úloha: Deti sa radi pozerajú na nebo. Keď sú na ob-
lohe oblaky, majú ešte väčšiu radosť, pretože z nich 
môžu niečo vyčítať – ich meniace sa tvary sú príleži-
tosťou k  väčšej fantázii a  predstavivosti o nebi. Vy-
hodnotíme vonkajší pohľad na nebo a charakterizu-
jeme pojmy nebo – obloha – vesmír. Vyzveme ich, či 
by vedeli „spočítať hviezdy“. 
Spoločné delenie: Téma je pomerne obsiahla a  je 

vhodné, aby deti hovorili o tom, čo pre nich znamená nebo. Mô-
žeme mať pripravený text podľa Fatimských zjavení o tom, ako sa 
deti pýtajú Panny Márie na nebo a pod. 
Záver: Pomodlime sa modlitbu Otče náš a zamyslime sa nad čas-
ťou „ako v nebi tak i na zemi“.

de miestnosti máme papierovú zemeguľu a na 
mieste, kde je Slovensko, kde sme teraz my, je 
veľká svieca – paškál. Na papierové ohnivé jazy-
ky píšeme dary, ktoré nám Ježiš dáva a za ktoré 
sme vďační. Prosíme i o dary pre farnosť a celú 
Cirkev. Keď má každý pripravené svoje vďaky 
a  prosby a máme pripravené i malé sviece, za-
pálime veľký paškál. Potom každý postupne pre-
číta svoju prosbu, položí ju smerom od sviece 
(plameň Ducha Svätého tak naplní celú Zem) 
a zároveň odpáli jednu malú sviecu od paškála. 

Položí ju na svoj papierový plamienok. Po každej modlitbe mož-
no zaspievať responzórium: Pane, zošli svojho Ducha a  obnov 
tvárnosť zeme. 
Spoločné delenie: Deti môžu porozprávať, ako prežívali čas písa-
nia, modlitby a čo dokázali pochopiť ináč, ako to chápali doteraz.
Záver: Ďakujeme za to, že Ježiš nám poslal Ducha Svätého Po-
tešiteľa.

katechetické námety
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Text: Odvaha Petra a jedenástich bola niečím veľkým – boli napl-
není mocou zhora, Duchom Svätým. Už sa nebáli ako predtým. 
Boli ochotní i  zomrieť za Ježiša. Teraz porozumeli všetko, čo im 
hovoril počas svojho pozemského života.

15 . SCÉNA – RADOSŤ

Text: Sk 4,32-35

Symbol: radosť

Úloha: Znaky radosti.

Spoločné delenie: radosť

Symbol: Kresťan je optimista. Radosť z viery je jednou 
z najväčších radostí, aké prežívame vo svojom živote. Jej 
skutočné prežívanie pocíti každý, kto stretne na svojej 
ceste skutočných svedkov Krista.
Úloha: Zostavíme znaky radosti. Je veľa možných spô-
sobov ako to možno použiť. Najprv deti poučíme, že to 
môžu byť skutky, ktoré iným urobia radosť bez toho, aby 
vedeli, kto im to urobil. Napr. odpracú niečo, čo iným 
môže zavadzať, pomodlia sa za ľudí, ktorí o tom nebu-
dú vedieť, využijú čas na pomoc iným, pripravia malé 
prekvapenie, napíšu myšlienku o  radosti z  niektorého 
žalmu a pod.  

Spoločné delenie: Prejavíme si navzájom vďačnosť slovom, dar-
čekom, modlitbou.
Záver: Urobíme si malé agapé, zaspievame piesne a porozpráva-
me si radostné udalosti, ktoré sprevádzali naše stretnutia.  

Spracovala. Klára Soľanová

Názov knihy prezrádza, komu je určená: publiku – mladším 
i  starším, – ktorí sú prítomní a „žijú“ na sociálnych sieťach. Štýl 
knihy je zrozumiteľný a stručný. Keď sú predstavované jednotlivé 
témy, pripomína to štýl elektronickej komunikácie na sociálnych 
sieťach – četovanie alebo tweetovanie. 

Záhlavie webovej stránky www.tweetujsbohom.sk obsahu-
je text: Ak si zvedavý/-á, pýtaj sa – môžeš aj na citlivé témy. Máš 
pochybnosti, či ti vie Cirkev dať odpovede na 
otázky, ktorými sa práve zaoberáš? V knihe sa 
nachádza 200 zaujímavých otázok, ktoré mla-
dí kládli na Twitteri autorovi knihy. Odpovede 
sú vo forme tweetov a  nemajú viac ako 140 
znakov. Ide síce o stručné a výstižné odpovede, 
no kniha zároveň provokuje k hlbšiemu záuj-
mu o  dané témy.  Kto chce hľadať ďalej a  ísť 
hlbšie pod textom nájde odvolávky na Sväté 
písmo, články z  Katechizmu Katolíckej cirkvi 
a Katechizmu pre mladých Youcat, alebo bude 
hľadať sám, čo sa môže o daných témach do-
zvedieť.  

TWEETUJ S BOHOM
Na tohtoročnom hudobnom festivale Lumen v Trnave, ktorý sa konal na začiatku júna, bola predstavená a uvedená kniha ho-

landského kňaza Michela Remeryho – Tweetuj s Bohom. Vzácnym hosťom tejto príležitosti bol samotný autor knihy.

Kniha predstavuje Ježiša Krista, ukazuje ako sa modliť, po-
odhaľuje tajomstvá Cirkvi, skúma niektoré ťažšie obdobia dejín 
Cirkvi. Je rozdelená na štyri časti:

1. Tweety o Bohu: začiatok a koniec
2. Tweety o Cirkvi: pôvod a budúcnosť
3. Tweety o tebe a Bohu: modlitba a sviatosti
4. Tweety o kresťanskom živote: viera a morálka

Každá časť má predslov a  autormi týchto 
predslovov sú štyria slovenskí biskupi: Mons. 
Stanislav Zvolenský, Mons. Tomáš Galis, Mons. 
Milan Chautur a Mons. Marek Forgáč. 

Pápež František označil projekt Tweetuj 
s  Bohom za veľmi dôležitý. Požehnal toto 
dielo tak, že položil ruku na knihu a chvíľu sa 
v  tichosti modlil za všetkých, ktorí budú pri 
čítaní tejto knihy hľadať pravdu vo svojom ži-
vote. Prečo sa hovorí o projekte a nie iba o kni-
he? Popri knihe bolo pripravené i interaktívne 
a elektronické spracovanie. Do smartfónov sa 
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ponúkame

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

SPEVNÍK MLÁDEŽNÍCKYCH PIESNÍ
Takmer 400 mládežníckych piesní vychádza ako tlačená verzia webového portálu mládežníckeho spevníka. 
Nahrávky a notové partitúry k piesňam sú na adrese: www.spevnik.saleziani.sk.

PEXESO SV. MARTIN

20 obrázkové pexeso, ktoré zobrazuje životopis sv. Martina. Pexeso sme pripravili k prebiehajúcemu Jubilejnému 
roku sv. Martina. Autorom kresieb je Mgr. Marek Dzurenda, učiteľ náboženstva v Spišskej Novej Vsi.

Cena: 3,00 €

Cena: 12,00 €

Cena: 1,00 €

dá bezplatne nainštalovať aplikácia Tweeting with GOD a pro-
stredníctvom telefónu sa dajú prehliadať jednotlivé články knihy. 
Stačí priložiť telefón k  emblému twitteru v  knihe a  naskenovať 
ho. Na displeji sa objaví tweet v angličtine. Otvára sa teda mož-
nosť používania tohto projektu v cudzom jazyku. Slovenský jazyk 
v ponuke zatiaľ nie je, ale dá sa nastaviť čeština. 

Prvý kto sa angažoval, aby sa projekt objavil i na Slovensku bol 
ThDr. Martin Michalíček, PhD. Na jeho popud sa projektu ujali 
slovenskí saleziáni a preklad i vydanie realizovalo vydavateľstvo 
DON BOSCO. Patrí im zato veľká vďaka.

Na zadnej strane slovenského knižného vydania sa spomí-
najú cieľové skupiny, pre ktoré je Tweetuj s Bohom určené.

Kniha je určená pre: mladých, ktorí sa zajímajú o  katolícku 
vieru, a  pre tých, ktorí ich sprevádzajú; katechumenov a  tých, 
ktorí znovu objavujú svoju vieru; každého, kto chce osviežiť svoje 
poznanie viery; tých, ktorí chcú o viere hovoriť s ostatnými;

Kniha sa už nachádza na pultoch katolíckych predajní, je 
v ponuke internetových kníhkupectiev a ponúkame ju aj na DKÚ. 

Ak si ju objednáte na emailovej adrese: dkuspis@dkuspis.sk, 
zašleme vám ju za cenu 12€ + poštovné a balné.

- vp-

http://www.spevnik.saleziani.sk
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Sandro Vitalini: MÁRIA V NOVOM ZÁKONE  –  meditácie
Autor ponúka mariánske meditácie, ktoré obracajú pozornosť na kresťanské rozjímanie o  Matke Pána na 
základe troch skutočností: sú zakorenené v  Božom slove, dotýkajú sa života veriaceho, majú ekumenické 
nasmerovanie, cenné pre každého kresťana otvoreného pre cirkevnú tradíciu. Meditácie majú širšie pastoračné 
zameranie a môžu sa použiť ako základ pre mariánsku katechézu, prácu s biblickým textom, ale i ako vzor pre 
kázeň.

Marilena Carraro: FATIMSKÍ PASTIERIKOVIA
Kniha obsahuje najdôležitejšie spisy o zjaveniach vo Fatime, ktorá je známym portugalským pútnickým 
miestom, kde sa v roku 1917 zjavovala Panna Mária trom malým deťom – pastierikom. Je pútavým čítaním 
pre mladších i starších a zoznamuje s vizionármi Františkom, Hyacintou a Lucia ako i s celým priebehom 
zjavení vo Fatime. V závere ponúka i charakteristiku najznámejších pútnických miest na celom svete.

FATIMA  –  SOM KRÁĽOVNÁ RUŽENCA
Stručný a výstižný prehľad zjavení a krátke životné príbehy vizionárov postupne prechádzajú k zoznámeniu 
sa s fatimským tajomstvom, pobožnosťou prvých piatich sobôt a významom zasvätenia sa Nepoškvrnenému 
Srdcu Panny Márie. Publikácia informuje o obnove zasvätenia Slovenska dňa 5. júla 2017 v Nitre, ktoré súvisí 
so 70. výročím zasvätenia Slovenska Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a  Nepoškvrnenému Srdcu Panny 
Márie z roku 1947 na Starých Horách za prítomnosti biskupa Kmeťku.

Marlene Fritsch: AKO SA SVÄTÝ MARTIN PODELIL O SVOJ PLÁŠŤ
Sú príbehy, ktoré sa nám nikdy nezunujú – akým je i  príbeh o  sv. Martinovi. S  kým a prečo sa podelil 
o svoj plášť, je obsahom krásne ilustrovanej knihy. Autorom kresieb je Elli Bruder. Príbeh prerozprávaný 
jednoduchými slovami je zrozumiteľný aj pre najmenších čitateľov. Vhodný pre materské školy a  1.-2. 
ročník ZŠ.

Cena: 1,00 €

Cena: 5,00 €

Cena: 1,00 €

Cena: 7,00 €
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Rainer Oberthür: OBRAZY ŽIVOTA – ŽIVOT V OBRAZECH
88 obrazových kariet cca formátu pohľadníc a  príručka 44 didaktických hier, ktoré pomáhajú k  rozvoju 
abstraktného myslenia a porozumenia symbolom Biblie a kresťanstva. Okrem vyučovania náboženstva 
sa materiál dá veľmi dobre využiť aj pri vyučovaní na 1. stupni ZŠ alebo na hodinách výtvarnej, hudobnej 
alebo literárnej výchovy. Je vhodný nielen na prácu s deťmi ale taktiež pre skupiny mládeže, dospelých 
a seniorov. 

Lesley Pinchbecková: HRY TROCHU JINAK
Ako môžeme deťom priblížiť zásadné biblické témy zábavným a inšpirujúcim spôsobom? Zbierka tematických 
hier (147 hier s návodom) od skúsenej pracovníčky s deťmi doplní biblické stretnutia pre deti vo veku od 9 do 13 
rokov. Hry a súťaže pomáhajú deťom, aby si jednotlivé témy a pojmy lepšie predstavili, prežili si ich na vlastnej 
koži a porozumeli im. 

John Grayston: CESTA BIBLIOU – Biblická časová os
Pomôže mladým ľuďom porozumieť veľkému príbehu Biblie, vnímať ho ako jeden príbeh a  nie ako 
izolované časti histórie, ktoré majú problém prepojiť. Pomocou ilustrácií, textu a časovej osi môžu mladí 
ľudia spoznať Boží plán spásy. Časovú os tvorí 16-stránkový plagát. Súčasťou je návrh aktivít na používanie 
časovej osi pri práci s Bibliou.  

Miriam Feinbergová Vamoshová: KAŽDODENNÝ ŽIVOT V JEŽIŠOVEJ DOBE

Výstižný stručný text a  množstvo živých originálnych ilustrácií, fotografií a  máp vtiahnu čitateľa do 
každodenného života ľudí Nového zákona. Spozná zvyklosti života v  meste i  na vidieku, má možnosť 
zoznámiť sa s  Jeruzalemským chrámom, kráľovskými palácmi, synagógou, prácou povolaní ako sú: lekár, 
učiteľ, rybár, pastier, tesár, kováč. Toto dielo, ktoré približuje významnú dobu je vhodné pre ľudí každého veku. 

Cena: 7,50 €

Cena: 14,00 €

Cena: 7,50 €

Cena: 5,60 €
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Annette Kast-Zahn : AKO NAUČIŤ DETI PRAVIDLÁ
Deti potrebujú, aby im rodičia určili hranice. Autorka, skúsená psychologička ponúka návod, ako stanoviť 
výchovné hranice a ako naučiť deti dodržiavať ich. V knihe nájdete zdôvodnenie pravidiel, ako ich nastoliť 
a odovzdať, aby bol ich účinok čo najväčší, ako dieťaťu dodávať sebavedomie, ako deti chváliť a odmeňovať, 
prečo byť vo výchove dôsledným a pod. 

Adele Faber, Elaine Mazlish: AKO HOVORIŤ S DEŤMI, ABY SA LEPŠIE UČILI 
DOMA AJ V ŠKOLE

Autorky sú uznávané odborníčky na komunikáciu medzi rodičmi a  deťmi. Kniha je určená tak pre 
rodičov, ako i  pedagógov. Poukazuje, ako možno inšpirovať dieťa k  sebadisciplíne, sebakontrole 
a  k  zázrakom v  učení. Pomocou jedinečnej komunikačnej stratégie a  vďaka názornosti kreslených 
odporúčaných dialógov je možné naznačiť, ako riešiť každodenné problémy, ktoré sa môžu u detí vo 
vzťahu k učeniu vyskytnúť. 

Adele Faber, Elaine Mazlish: AKO HOVORIŤ,  ABY NÁS TÍNEDŽERI POČÚVALI

Kniha je skvelým radcom, ako komunikovať s  dospievajúcimi tak, aby naše slová brali vážne a  ako ich 
počúvať, aby v nás dospelých videli partnera a nie nepriateľa. Spôsoby konania a tipy vedenia dialógu sú 
veľmi názorne predvedené na kreslených scénkach. Autorky využívajú príklady zo života a rozhovorov 
medzi rodičmi a deťmi. Na problémoch iných rodín si lepšie uvedomíte, kde sa dopúšťate chýb a poučíte sa, 
ako niektoré zabehnuté spôsoby správania zmeniť.

Cena: 10,00 €

Cena: 10,00 €

Vydal: Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves pre vnútornú potrebu. Internet: www.dkuspis.sk, E-mail: dkuspis@
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