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Mária, Mária, ty chráň – 
naše srdcia láskou.

Mária, Mária, ty v nás – 
svietiš večnou ľúbosťou.

My v láske chceme rásť, 
nás viera posvätí.

Chráň nás, Matka, chráň 
– vždy v tvojom náručí.

Za dobrých i za zlých – za 
všetkých prosíme.

Máme lásky dar – bo 
v teba veríme.

Za Cirkev prosíme – by 
bola jednotná,

evanjelium – do sveta 
rozniesla.

(Zjv 5, 12)

Foto: https://redemptoristi.sk/podujatie/navsteva-panny-marie-sviatok 
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Okruh veľkonočného slávenia v  li-
turgii bol na päťdesiaty deň po 
slávnosti zmŕtvychvstania Pána 

zakončený slávnosťou Turíc – zoslania 
Ducha Svätého. Tento sviatok sa spo-
mína v  prvých knihách Starého zákona 
(Lv, Dt). Židia vtedy oslavovali uzavretie 
zmluvy na Sinaji teda Desatora. V prisľú-
benej a darovanej krajine, ktorá oplývala 
mliekom a medom sa vtedy končila žatva 
a bola príležitosť ďakovať za nový chlieb. 

V  novozákonnom chápaní ide o  inú 
žatvu, ide o  žatvu, ktorá bude trvať do 
konca sveta. Slávenie Turíc nám pripo-
mína nekonečnú lásku k  nám, ktorá sa 
zavŕšila zoslaním Ducha Svätého. Na 
turíčnu nedeľu sme počúvali slová sv. 
Pavla adresované Korinťanom. Píše o roz-
ličných daroch milosti. Neposiela nás do 
tohto sveta nepripravených a  úplne bez-
branných. Sme obdarovaní jeho milosťou 
a  jeho darmi. Každý prichádza ako sku-
točný originál, líšime sa medzi sebou vo 
väčších alebo menších detailoch. S  kaž-
dým má Boh svoj plán. Originalita kaž-
dého niekedy teší, niekedy skúša, môže 
viesť i  k  závisti. Účinky milosti sú také, 
ktoré prakticky vstupujú do nášho života. 
Boh nám nedáva, čo nepotrebujeme. My 
sa zvykneme obklopiť mnohými vecami, 
ktoré nie sú potrebné. Svedčí o tom kaž-
dé upratovanie a  možno i  upratovanie 

na konci školského roka bude toho dôka-
zom. Zaoberáme sa záležitosťami, ktoré 
nás okradajú o vzácny dar – čas. 

Dôležitá je zmienka o  prejavoch Du-
cha na všeobecný úžitok. Nie sú pre seba 
alebo pre úzky okruh. Sú na všeobecný 
úžitok. Otvárajú nám horizonty, na koho 
sa máme obracať so svojím záujmom 
a  prácou. Druhé čítanie turíčnej nede-
le nám opäť pripomína naše dôležité 
miesto v živote. 

Milí katechéti, učitelia náboženstva. 
Patrí vám vďaka za uplynulý rok. Za obetu 
pri príprave na vyučovanie a  katechézu, 
trpezlivosť a  vytrvalosť v  práci. Zvlášť 
v triedach a so žiakmi, ktorí sú ľahostajní 
a opačne naladení voči dianiu na hodine. 
Slová sv. Pavla pripomínajú, že v  práci, 
ktorú robíte, ste nezastupiteľní a potreb-
ní, aby ste učili, hlásali a svedčili vhod či 
nevhod. Vďaka patrí i  Darcovi všetkých 
darov. On bol totiž prítomný vo  vašich 
slovách a  dôležitých obsahoch, ktoré ste 
odovzdávali. On oživoval spôsoby a  me-
tódy, ktorými ste oslovovali a  motivovali 
záujem vám zverených detí a mládeže. Za 
všetky Božie dary poďakujeme v  našich 
farnostiach počas Te Deum na zakonče-
nie školského roka. Nech dva mesiace 
oddychu poslúžia ako požehnaný čas na 
načerpanie nových síl.

Počas tohto posledného školského 
mesiaca chcem poďakovať aj za váš záu-
jem a  spoluprácu s  Diecéznym kateche-
tickým úradom. Ďakujem za vašu účasť 

na podujatiach, za inšpirovanie sa našou 
ponukou a  rovnako sa vaše podnety pre 
našu prácu. Už teraz vás pozývam na Ce-
lodiecézny katechetický deň a Veni Sanc-
te, ktorým začneme nasledujúci školský 
a  katechetický rok. Stretneme sa v  Po-
prade v  piatok 30. augusta o  9,00 hod.  
O  podrobnostiach vás budeme informo-
vať v priebehu augusta. 

V  novom školskom roku pripravíme 
stretnutie so začínajúcimi učiteľmi, bu-
deme spolupracovať na príprave a  prie-
behu konferencie na Spišskej Kapitule, 
usporiadame recitačnú súťaž a  seminár 
o biblických knihách. Presný program ak-
tivít a podujatí DKÚ predstavíme na Veni 
Sancte. 

Prijmite našu ponuku posledného 
čísla Katechetických ozvien v tomto škol-
skom roku. V  prvej časti info sa dozviete 
o  uskutočnených podujatiach, v  odbor-
nom poradcovi si prečítate ďalší článok 
na tému kritérií spoločenstiev, zaradili 
sme rozhovor s  lektorom posledného 
seminára doc. Branislavom Kľuskom. 
Námety a  motivačné príspevky vám 
môžu pomôcť a  poslúžiť na posledných 
hodinách školského roka alebo počas 
prázdnin, ak sa zapájate do farských 
prázdninových aktivít. Literatúra môže 
byť taktiež dobrou pomocou na pokojné 
čítanie a prípravu na nový školský rok.

S prianím požehnaného letného času
Viktor Pardeľ.
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KATECHÉZA MUSÍ BYŤ 
V KONTAKTE S BOŽÍM SLOVOM 

Rozhovor s docentom katedry katechetiky a praktickej teológie pánom doc. ThDr. Branislavom Kľuskom PhD.

rozhovor

KO: Nakoľko je dôležité využívať Božie slovo v katechéze a vyučo-
vaní náboženstva v škole? Je možná katechéza alebo vyučovanie aj bez 
neho?

BK: Niekedy používame slovné spojenie „biblická kateché-
za“ popri iných podobných pomenovaniach, ako napr. „litur-
gická katechéza“, „sviatostná katechéza“, „katechéza detí“, atď. 
Mohlo by sa nám preto zdať, že biblická katechéza je len jedna 
z mnohých foriem a druhov katechézy. Takéto myslenie je však 
nepochopením charakteru Biblie ako primárneho svedka a no-
siteľa živého Božieho slova. Apoštolská exhortácia Catechesi 
Tradendae Božie Slovo považuje za živý prameň katechézy. 
Exhortácia vyzýva k tomu, aby „služba slova, to jest [...] katechéza 
[...] nachádzala zdravú stravu a svätú bodrosť v Slove Písma“ (čl. 27). 
Toto obrazné vyjadrenie znamená, že primárnym a neodmysli-
teľným zdrojom katechézy, z  ktorého má čerpať svoju vitalitu, 
je Sväté písmo. Veľmi dôrazne tiež nalieha, aby katechéza bola 
„naplnená a  preniknutá myšlienkou, duchom a  biblickými a  evan-
jeliovými postojmi, ktoré čerpá z  neustáleho styku s  týmito textami“ 
(čl. 27). Termíny myšlienka, duch a  postoje poukazujú na inte-
riorizáciu biblického posolstva. Sú to zároveň celostné pojmy, 
ktoré zahŕňajú celok biblického posolstva ako i  integrálne vní-
manú katechétu. Na druhej strane je zvýraznená nevyhnutnosť 
permanentnej lektúry Svätého písma na katechéze (čl. 27).  
V  tomto duchu ďalej dokument poukazuje i  na priamu závis-
losť medzi kvalitou katechézy a  tým, ako často sa bude v  jej 
rámci venovať pozornosť Svätému písmu. Nie je možné viesť 
akúkoľvek katechetickú činnosť bez Božieho slova. Preto aj pá-
pež Benedikt XVI. v exhortácii Verbum Domini nehovorí o bib-
lickej katechéze, ale používa slovné spojenie biblická animácia 
pastoračnej – a teda aj katechetickej – činnosti Cirkvi. Ide o to, 
aby dušou (lat. anima) celej katechetickej činnosti Cirkvi bolo 
čítanie, chápanie a žitie s Božím slovom. Biblická animácia „ne-
znamená pridať navyše nejaké stretnutie vo farnosti alebo v diecéze, 
ale zabezpečiť, aby v bežných aktivitách kresťanských spoločenstiev, 
vo farnostiach, v združeniach a hnutiach bolo skutočne stredobodom 
osobné stretnutie s Kristom, ktorý sa nám odovzdáva vo svojom slove“ 
(VD 74). Celá katechéza tak musí byť sprevádzaná a  napĺňaná 
kontaktom s Božím slovom.

KO: Ako vnímate prepojenie medzi evanjelizáciou a Didaché, teda 
medzi ohlásením viery a následným vyučovaním jej obsahu v školskej 
i farskej katechéze? Aké sú podľa vás najväčšie výzvy pre obe z nich?

BK: To sú dva základné „kroky“ rozvoja viery. Prirovnal by som 
to ku korčuľovaniu. Aby sa človek dokázal naozaj hýbať po klz-
kom ľade, musí sa odrážať raz jednou a raz druhou nohou. Preto 
každý veriaci potrebuje pohyb evanjelizácie i didaché. Nemô-
žeme evanjelizáciu vymedziť len na prvotný impulz, prvotné 
prijatie Krista. Potrebujeme tiež neustále oživovať v  sebe toto 
rozhodnutie žiť s a podľa evanjelia Božieho kráľovstva. Zároveň 
však potrebujeme formovať a  rozvíjať svoju vieru, jej obsah, 
chápať dôsledky evanjelia pre náš život na individuálnej i spo-
ločenskej úrovni. Zastať na úrovni evanjelizácie bez didaché (čo 
hrozí v  prípade obmedzenia svojho života viery len na evanje-
lizačné stretnutia a  programy) znamená vystaviť sa hrozbe, že 
moja viera nebude môcť dozrieť a rozvinúť sa. Ale zabudnúť na 
potrebu neustálej (novej) evanjelizácie môže zasa znamenať vy-
staveniu sa hrozbe, že našej viere bude chýbať zápal, nadšenie 
a motivácia.

KO: Ako prednášateľ predmetov biblickej teológie pracujete s Bo-
žím slovom, jeho teologickým obsahom a  kerygmou. Ktoré sú podľa 
vás základné princípy pri práci s bibliou?

 BK: Hlavným princípom je čítať Bibliu. Prijať pravdu, že 
Biblia je privilegovaným nástrojom komunikácie Boha s člove-
kom a teda s konkrétnym „ja“. My sa niekedy obmedzujeme na 
čítanie a prednášanie o Biblii, ale to je nedostačujúce. Hlavné je 
čítať Bibliu, byť v neustálom kontakte s ňou.

Ďalej je dôležité, čítať Bibliu ako inšpirovaný text. Teda 
prijať pravdu o  jej teandrickom charaktere. Vo Svätom pís-
me „Boh hovorí človeku ľudským spôsobom“ (KKC 109). Pri jeho 
lektúre je nevyhnutné vnímať intenciu Božieho zjavenia rov-
nako ako intenciu ľudských autorov vyjadrené v texte. To je 
základný hermeneutický princíp. Celé Písmo bolo napísané 
z  vnuknutia Ducha Svätého. To je základný dôvod pre pri-
vilegované postavenie Biblie v  katechéze. Jedine táto kniha 
vznikla ako inšpirovaná a  je Božím slovom. Preto má prven-
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stvo pred akýmikoľvek inými textami či už náboženského 
(napr. životy svätých), alebo svetského (poučné príbehy, roz-
právky) charakteru. V  katechetickom procese je preto po-
trebné náležite podčiarknuť výnimočnosť a  svätosť Biblie. 
Zároveň svätopisci zostali skutočnými autormi. Je potrebné 
teda čítať text Biblie ako literatúru, poznať jej charakter, žán-
re, dobové okolnosti vzniku, spôsob komunikácie s  čitateľom. 

KO: Ako by ste zhodnotili využívanie biblických princípov a  motí-
vov v súčasnej katechéze a vyučovaní v škole?

BK: Nerád generalizujem, pretože hodnotiť sa dá konkrétne 
vyučovanie, učebnica, či učebné osnovy. Katechézu či vyučovanie 
náboženskej výchovy ako celok je ťažké hodnotiť. Pravdou je, že 
veriaci ľudia na Slovensku málo čítajú Písmo. Podľa výskumov 
religiozity len 4,3% číta Bibliu pravidelne, 35,7% nepravidelne a 
60% vôbec. Dovolím si vysloviť domnienku, že je to aj v dôsledku 
našej katechézy a vyučovania náboženstva v školách.

KO: Máte nejaké špeciálne tipy a odporúčania pre prácu s Božím slo-
vom v súčasnej katechéze? Ako možno dnes priblížiť deťom a mladým 
Bibliu a jej posolstvo? Najdôležitejším odporúčaním je, aby Božie slovo 
bolo predkladané ako živé a aktuálne.

BK: K tomu je potrebné, aby ho ako živé zakusoval predovšet-
kým kňaz, katechéta či učiteľ. To je najdôležitejší predpoklad. 
Ďalšie tipy, metódy, či spôsoby sú len prostriedkami, ktoré sa me-
nia v závislosti od veku katechizovaných, ich rozvoju religiozity, 
dynamiky konkrétnej skupiny. To najdôležitejšie je, aby kateché-
ta mal stále otvorenú Bibliu na svojom stole, každodenne z nej 
čítal a čítal z nej aj na katechéze.

KO: Už desiatky rokov sa žiaci základných a stredných škôl môžu 
zapájať do súťaže pod názvom Biblická olympiáda, pri ktorej z  urče-
ných kníh Biblie deklarujú svoje vedomosti rôznymi metódami. Aký 
spôsob motivácie by ste poradili učiteľom, ktorí pripravujú žiakov na 
túto súťaž?

BK: Myslím si, že keď žiaci pochopia, že tá, ktorá biblická 
kniha je aktuálna aj pre nich, budú ju sami čítať. Tu je ale dôle-
žitý tiež správny výber konkrétnych biblických kníh či pasáží 
zohľadňujúci nielen tie odborné či teologické kritériá, ale aj 
adekvátnosť vo vzťahu k žiakom. To je ale úloha odborníkov pri-
pravujúcich biblickú olympiádu.

KO: Vieme, že dnes je doba „zraku“ a vizuálov. Ako využiť tento fe-
nomén práve pri práci s Božím slovom?

 BK: V  stredoveku existovali dva zaujímavé prostriedky 
ľudovej katechézy – Biblia Pauperum a  Paschálne mystériá.  
Biblia Pauperum bol práve vizuálny prostriedok znázorňovania 
biblických rozprávaní prostredníctvom napr. nástenných malieb. 
Takto mohli sa bližšie k Biblii dostávať i tí, ktorí ju nedokázali čítať.  
Paschálne mystériá boli zvláštnym druhom liturgickej dramati-
zácie, udalostí spojených predovšetkým s Kristovým umučením. 
To boli dva nesmierne názorné a  sprítomňujúce prostriedky. 
Dnes môžeme využívať biblické filmy, obrazy, ikony, ale aj dra-
matizačné formy – ako biblické inscenácia, bibliodráma, či bib-
liológ. Všetky tie by však mali viesť k tomu, aby dostatočne moti-
vovali ľudí k osobnému čítaniu Písma.

KO: Existujú nejaké biblické kurzy alebo dostupné manuály, ktoré 
by boli vhodné pre farskú biblickú katechézu?

BK: Tých  kurzov a príručiek, je čoraz viac, ja čerpám najmä 
z  príručiek Aneliese Hecht či pani Uty Pohl-Patalong. Najmä 
nemecké či rakúske biblické diela, vydávajú množstvo užitočnej 
literatúry. Aj naše slovenské Katolícke biblické dielo usporiadalo 
už viacero kurzov a  vydalo množstvo kvalitnej literatúry, z  po-
medzi ktorej by som chcel odporučiť najmä časopis Sväté písmo 
pre každého. Odporúčam ho najmä preto, lebo v  centre tohto 
časopisu (symbolicky i graficky) je text Písma a moja skúsenosť 
hovorí, že žiaden kurz či príručky nenahradia priamy kontakt 
s  textom Biblie. Ten je potrebné neraz vysvetliť, ale bez jeho 
priameho čítania sa akékoľvek ohlasovanie či katechéza stáva 
postupne neplodným a prázdnym.

KO: A na záver, ktoré sú vaše obľúbené biblické texty a ktorými me-
tódami s Bibliou najradšej pracujete?

BK:  Mne blízkym textom je Evanjelium podľa Jána, ktoré Kle-
ment Alexandrijský nazval duchovným evanjeliom. Nadchýna 
a  inšpiruje ma svojou hĺbkou významu a  mnohými významo-
vými rovinami textu, ako i tým, že celé rozprávanie evanjelia je 
postavené na stretnutí sa človeka s Ježišom, tak sa to deje v prí-
pade Jána Krstiteľa, neskôr Nikodéma, Samaritánky, ale i učení-
ka, ktorého Ježiš miloval. Vo svojej exegetickej práci mimoriadne 
rád pracujem postupom tzv. semitskej rétoriky, ktorá pomáha 
odhaľovať myšlienkovú štruktúru textu a v biblickom apoštoláte 
čoraz viac odhaľujem čaro a krásu metódy, ktorá sa volá Biblio-
lóg. Ona pomáha prostredníctvom identifikácie s biblickými po-
stavami veľmi živo vstúpiť do biblických udalostí.
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foto: archív DKU

Osobnosti slovenských dejín a Cirkvi počas komunizmu
Prinášame vám nahrávky z odborno-metodického seminára o osobnostiach slovenských dejín a Cirkvi počas komunizmu, ktorý 

sa uskutočnil v Poprade 26. 3. 2019. Pridali sme aj možnosť stiahnuť si ich vo formáte MP3 na počúvanie. Audio: www.bit.ly/osobnos-
ti_cirkvi_pocas_komunizmu Video: Don Jozef Luscoň - bl. Titus Zeman, o. Dominik Petrík - bl. Pavol Peter Gojdič, Metod Dominik Trčka, 
Vasiľ Hopko, sr. Božena Balážová, SCSC - bl. sr. Zdenka Schelingová, o. Matúš Reiner - bl. Anka Kolesárová

Aktivizujúce metódy vo vyučovaní a pri práci s Bibliou
Dňa 6. júna 2019 sa uskutočnil odborno-metodický seminár na tému aktivizujúcich biblických metód v Ružomberku. Lektor doc. 

ThDr. Branislav Kľuska, PhD. predstavil metódy a spôsoby práce s Bibliou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vyučovania náboženskej 
výchovy. Na webovej stránke nájdete materiály z tohto seminára.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – vyhodnotenie diecézneho kola
V dňoch 9. a 10. apríla 2019 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základných a stred-

ných škôl. Tento školský rok bol už 18. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže sa zapojilo 100 základných a 24 stredných škôl.

 Prehľad zapojenia žiakov v jednotlivých postupových kolách:

Školy

Triedne kolá 
počet

Školské kolá 
počet

Dekanátne (okresné)
kolá  - počet

Diecézne 
kolá Výtv. súťaž

tried súťažiacich škôl počet
súťažiacich dekanáty súťažiacich počet

súťažiacich počet prác/škôl

ZŠ 598 8349 100 1823 14 (97) 291 42 190/36

SŠ 124 1552 24 349 10 72 30 2/1

Celkom 722 9901 125 2172 - 363 72 192/37

Víťazi dekanátnych kôl postúpili do diecézneho kola. Prvý deň súťažilo 14 trojčlenných družstiev základných škôl za jednotlivé deka-
náty a v druhý deň 10 trojčlenných družstiev stredných škôl. V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh: biblický test, posolstvo biblického 
textu, audio, scénka, internetová diskusia a biblický obraz. 

Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii základných škôl:
P.
č. N Á Z O V    Š K O L Y

1. úloha 2. úloha 3. úloha 4. úloha 5. úloha 6. úloha
BODY Pora-

die15 min 20 min 7 min 14 x 2 m 20 min 15 min
20 b 13 b 18 b 14 b 20 b 20 b 105 b

1 ZŠ s MŠ Liesek 19 10 15 12 20 20 96 1

2 ZŠ Lendak 19 10 17 12 15 20 93 2

3 ZŠ s MŠ Zázrivá 15 7 11 13 12 19 77 3

4 ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Záka-
menné 13 6 12 11 18 15 75 4

5 ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 14 9 12 13 12 14 74 5

6 ZŠ s MŠ Rabčice 14 10 12 11 13 13 73 6

7 ZŠ s MŠ Spišské Bystré 14 9 12 11 13 13 72 7

info

http://bit.ly/osobnosti_cirkvi_pocas_komunizmu
http://bit.ly/osobnosti_cirkvi_pocas_komunizmu
https://www.youtube.com/watch?v=llnS2wm4eig&t=896s
https://www.youtube.com/watch?v=ExcphbIRf0s
https://www.youtube.com/watch?v=ExcphbIRf0s
https://www.youtube.com/watch?v=p2HQC9SlI9I
https://www.youtube.com/watch?v=6wkGZiXgv1Q
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8 ZŠ Povýšenia sv. Kríža 
Smižany 13 7 11 12 15 13 71 8

9 SŠ D. Tatarku Poprad 10 11 8 13 8 18 68 9

10 ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa 9 6 12 12 13 15 67 10

11 ZŠ sv. Jána Krst. Sp. Vlachy 11 7 11 12 11 13 65 11

12 SŠ Spišská Stará Ves 14 7 13 10 10 8 62 12

13 ZŠ Apoštola Pavla Lipt. 
Mikuláš 8 9 7 13 14 8 59 13

14 Gymnázium  sv. Frant. A. 
Levoča 11 6 10 12 9 10 58 14

 Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii stredných škôl:
P. 
č. N Á Z O V    Š K O L Y

1. úloha 2. úloha 3. úloha 4. úloha 5. úloha 6. úloha
BODY Pora-

die
15 min 20 min 7,5 min 10 x 2m 20 min 15 min
20 b 14 b 18 b 14 b 19 b 21 b 106 b

1 Gymnázium  A. Bernoláka 
Námestovo 18 13 14 13 18 17 93 1

2 Gymnázium Š. Mišíka Sp. N. Ves 16 14 16 13 14 20 93 2
3 Gymnázium  Kukučínova Poprad 15 14 11 13 11 18 82 3
4 Gymnázium Tvrdošín 17 13 15 12 9 14 80 4
5 Gymnázium  sv. Andreja Ru-

žomberok 13 14 9 13 10 17 76 5

6 Cirk. Gymnázium  A. Radlinské-
ho D. Kubín 14 13 7 13 10 19 76 5

7 Gymnázium sv. Frant. A. Levoča 13 14 10 12 7 19 75 6
8 SZŠ M. T. Schererovej  Ružom-

berok 12 12 3 12 14 21 74 7

9 Gymnázium sv. Jána Pavla II. 
Poprad 9 13 7 12 9 14 64 8

10 Gymnázium  P. O. Hviezd. 
Kežmarok 9 10 5 11 8 16 59 9

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.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – výsledky národného kola
Spoluorganizátorom 18. ročníka celoslovenského kola Biblickej olympiády bola Žilinská diecéza. Tam prichádzali víťazné súťažné 

družstvá diecéznych kôl Biblickej olympiády, aby sa súťaživou formou rozhodlo o víťazstve na národnej úrovni. V Oščadnici sa v dňoch 
14.-16. mája 2019 uskutočnilo národné kolo. Za kategóriu ZŠ reprezentovalo našu diecézu družstvo ZŠ s MŠ v Liesku, ktoré sa umiest-
nilo na 6. mieste, za kategóriu SŠ družstvo Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove sa umiestnilo na 5. mieste.  Žiakom blahoželáme 

in
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a všetkým, ktorí ich pripravovali, ďakujeme. Povzbudzujeme učiteľov a žiakov, aby sa zapojili i do nasledujúceho ročníka Biblickej 
olympiády. Predmetom súťaže budú knihy Exodus 1-24, Kniha Jonáš a Evanjelium podľa Jána.

    ZŠ s MŠ Liesek    Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo 

„BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ – vyhodnotenie diecézneho kola
V šk. roku 2018/2019 sa do súťaže zapojilo 36 škôl našej diecézy a do súťaže bolo zaradených 192 výtvarných prác. Celkový počet 

prác bolo 207, vyradených bolo 15 prác z dôvody nesplnenia základných kritérií, napr. výkres bol prelomený, nespĺňal kritérium výberu 
kníh, prípadne bolo zaslaných viac prác ako dovoľovali propozície, t.j. za každú kategóriu najviac 3 práce. Na diecéznej úrovni boli práce 
vyhodnotené a prezentované na diecéznom kole Biblickej olympiády v Sp. Podhradí – Sp. Kapitule v dňoch 9. – 10. apríla 2019. Práce 
umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii postúpili do celoslovenského kola. 

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. Oceňujeme ich snahu vnímať biblické udalosti cez výtvarný prejav. Diplomy 
budeme zasielať v priebehu apríla 2019.

Zoznam škôl zapojených do súťaže:

P. 
č. Š k o l a Miesto po-

čet

1. ŠZŠ Matúškova Dolný Kubín 1

2. ZŠ s MŠ Harichovce 4

3. ZŠ Huncovce 12

4. ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 3

5. ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok 10

6. ZŠ s MŠ Klin 8

7. Súkromná ZŠ, Kláš-
torská Levoča 3

8. ZŠ Francisciho Levoča 2

9. SŠI Námestie Š. Klu-
berta Levoča  5

10. ZŠ Gašpara Haina Levoča 3

11. SŠI Nám. Š. Kluberta 2 Levoča 14

12. ZŠ s MŠ Lipt. Teplá 6

13. ZŠ apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 8

14. ZŠ s MŠ Lokca 7

15. ZŠ Lomná 6

16. ZŠ s MŠ Markušovce 3

17. Gymnázium A. Ber-
noláka Námestovo 1

18. SŠI Námestovo 3

19. CZŠ sv. Gorazda Námestovo 5

20. ZŠ s MŠ Novoť 9

21. ZŠ Podhorany 2

info



www.dkuspis.sk8

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

22. Gymnázium Kukučí-
nova Poprad 3

23. ZŠ s MŠ A. V. Scherfela Poprad-Veľká 4

24. ŠZŠ Richnava 2

25. ZŠ sv. Vincenta Ružomberok 1

26. ZŠ Ing. O. Kožucha Sp. Nová Ves 8

27. Spojená škola J. Fabi-
niho Sp. Nová Ves 3

28. ZŠ sv. Cyrila a Metoda Sp. Nová Ves 13

29. ZŠ Z. Nejedlého Sp. Nová Ves 12

30. ZŠ sv. Jána Krstiteľa Sp. Vlachy 9

31. ZŠ Suchá Hora 5

32. CZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov 6

33. ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená 7

34. ZŠ s MŠ sv. Jána Krs-
titeľa Veľká Lesná 3

35. ZŠ s MŠ Vitanová 1

36. ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka Zákamenné 1

37. ZŠ Vrbov 5

Spolu 192

Rozdelenie výtvarných prác podľa kategórií:

kategória 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.A 8.B. 8.C Spolu

počet prác 4 46 52 31 34 2 0  19 4 0 192

Prehľad umiestnenia prác podľa kategórií: 

MIESTO MENO ŠKOLA NÁZOV PRÁCE

1. kategória       Materské školy

1. Dominika Stupáková ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok Bóz pozoruje Rút počas zberu

2. Sára Boškajová ZŠ s MŠ J. Vojt. Zákamenné Dôveruj Pánovi, aj keď je búrka

3. Tadeáš Šimonov ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok Tvoj Boh bude mojím Bohom

2. kategória       ZŠ roč. 1. – 2.

1.               Jozef Durčák ZŠ s MŠ Novoť Svätá rodina

2. Vanesa Dedinská ZŠ s MŠ Novoť Poslušná Rút

3. Michaela Kubáčková ZŠ s MŠ R. Dilonga Trstená Ježiš v Getsemanskej záhrade

Cena poroty Ema Mikolajčíková ZŠ s MŠ Novoť Svätá rodina

Cena poroty Dominika Žibeková ZŠ s MŠ Lomná Záchrana a útek do Egypta

3. kategória        ZŠ roč. 3. – 4.

1. Júlia Bodyová ZŠ Vrbov Šľachetná Rút

2. Emma Dančová CZŠ s MŠ sv. Matúša Švošov Rozsievač

3. Bohumil Šprlák ZŠ Suchá Hora Návrat Rút a Noemi

4. kategória ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymná-
zií

1. Romana Dibdiaková ZŠ s MŠ Novoť Matka Božia – služobnica Pána
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2. Alexandra Vrábelová ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Poďte, požehnaní môjho Otca 

3. Lukáš Argaláš ZŠ sv. Vincenta Ružomberok Päť rozumných a päť neroz. panien

Cena poroty Petronela Liptáková ZŠ Vrbov Rút pri práci

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

1. Timotea Galliková ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Mária verná služobnica Pána

2. Jessica Ďuranová ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Olej vernosti múdrych panien

3. Ondrej Osvald ZŠ s MŠ A. Scherfela Pp-Veľká Ježiš utíšil búrku na mori

Cena poroty Nikita Nemcová ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Verný Boží posol

6. kategória       Stredné školy, Gymnáziá

1. Tatiana Boškajová Gymnázium A. Bernoláka Námestovo Bdejte, lebo neviete ani dňa ..

7. kategória SOŠ (umelecké odbory)

Neudelené

8. A kategória        Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

1. Erika Horváthová SŠ J. Fabiniho Spišská Nová Ves Útek do Egypta

2. Filip Juriga ŠZŠ, Matúškova Dolný Kubín Návrat do vlasti – k svojmu Bohu

3. Marko Žiga SŠ J. Fabiniho Spišská Nová Ves Krst Pána Ježiša 

8. B kategória       Špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

1. Kamil Tomko SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča Posledná večera

2. Sofia Lacková SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča Ukrižovanie Pána Ježiša

3. Samuel Michálek SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča Povolanie učeníkov

Cena poroty Mária Kalejová SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča Krst Pána Ježiša

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

 Kategória/
miesto

Meno a priez-
visko Názov a adresa školy Názov práce

2. kat./3. m. Vanesa Dedinská ZŠ s MŠ Novoť Poslušná Rút

4. kat./2. m. Romana Dibdiaková ZŠ s MŠ Novoť Matka Božia – Služobnica Pána

5. kat./2. m. Jessica Ďuranová ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Olej vernosti múdrych panien 

6. kat./3. m. Tatiana Boškajová Gymn. A. Bernoláka Námestovo Bdejte, lebo neviete ani dňa ...

8.A kat./2. m. Marko Žiga SŠ, J. Fabiniho Sp. Nová Ves Krst Pána Ježiša

8.B kat./2. m. Kamil Tomko SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča Posledná večera

info
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VENI SANCTE NA ZAČIATKU ŠK. ROKA 2019-2020
Na začiatku školského roka 2019-2020 pozývame všetkých kňazov, katechétov, učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva 

na VENI SANCTE a CELODIECÉZNY KATECHETICKÝ DEŇ s diecéznym otcom biskupom, ktorý sa uskutoční dňa 30. augusta 2019 
v Poprade. Pozvánku a bližšie informácie o programe budeme zasielať v auguste 2019 na emailové adresy farských úradov, učite-
ľov a škôl. 

DUCHOVNÉ CVIČENIA pre učiteľov náboženstva, katechétov a katolíckych učiteľov
Letné mesiace sú časom oddychu ako i načerpania fyzických i duchovných síl pre nastávajúce obdobie. Miesto stíšenia a modlitby 

počas letných mesiacov ponúkajú rehole a komunity na rôznych miestach Slovenska. DKÚ Spišskej diecézy organizuje duchovné cviče-
nia začiatkom druhého polroka aktuálneho školského roka. 

Prehľadný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na 1. polrok školského roka 2019-2020.

Mesiac Celodiecézne podujatia: Regionálne podujatia:

august 2019 Veni Sancte

september 2019 metodický deň pre začínajúcich učiteľov

október 2019 recitačná súťaž
Celoslovenská katechetická konferencia  
v dňoch 17.-19.10.2019 v Spišskej Kapitule
* metodické dni v regiónoch budú začiatkom 2. polroka 2020

november 2019

recitačná súťaž 
seminár – Knihy k Biblickej olympiáde
seminár – Príroda a človek – ohlasovatelia 
Božej slávy

katechetické dielne

december 2019 seminár-farská katechéza duchovné obnovy

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

CELOSLOVENSKÁ KATECHETICKÁ KONFERENCIA  
KPKC pripravuje celoslovenskú katechetickú konferenciu NOVÉ PERSPEKTÍVY PRE ŠKOLSKÉ VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA A KA-

TECHÉZU VO FARNOSTI NA SLOVENSKU, ktorá sa bude konať v dňoch 17. – 19. 10. 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka  
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Na konferencii odznejú témy súvisiace s vyučovaním a katechézou ako i tvorba nového kuri-
kula predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova. Súčasťou programu bude otvorený diskusný blok a výmena skúseností a 
poznatkov. Záštitu nad konferenciou prevzali Mons. Bernard Bober, Košický arcibiskup – metropolita a predseda Komisie pre katechi-
záciu a školstvo pri KBS a Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup. Bližšie informácie budú na www.kpkc.sk a na www.dkuspis.sk.  

OBJEDNÁVANIE PRACOVNÝCH ZOŠITOV 
Objednávkový formulár je znovu prístupný na stránke www.pracovnyzosit.sk. Objednávky pracovných zošitov, 

ktoré zašlete do 7.7.2019 budú dodané v poslednom augustovom týždni 2019. Podmienkou vybavenia objednávok 
v uvedenom termíne je, aby boli zaplatené najneskôr do 7.7.2019 alebo objednané „na dobierku“. 

Poštovné pri objednávke 30 € a viac hradí Vydavateľstvo DON BOSCO. Poštovné do sumy 30 € je vo výške 2,99 €. 
Prosíme, venujte zvýšenú pozornosť často kladeným otázkam, kde sa dozviete aj ďalšie dôležité informácie.
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odborný poradca

V  minulom vydaní Katechetických ozvien sme písali o  po-
hľade Cirkvi na  bázové spoločenstvá existujúce vo farnostiach. 
Taktiež sme ponúkli niekoľko prvkov a  odporúčaní pre dobré 
fungovanie takýchto spoločenstiev. Poukázali sme aj na to, že 
tieto spoločenstvá a hnutia sú v Cirkvi vítané s veľkou radosťou a 
očakávaním, ako sa vyjadrili poslední pápeži Cirkvi. Pápež Bene-
dikt XVI. ich dokonca  považuje za nádej pre Cirkev uprostred krí-
zy. Ešte ako kardinál a prefekt Kongregácie pre náuku viery Jozef 
Ratzinger o  tom v  jednom rozhovore uviedol: „Znakom nádeje 
v celej Cirkvi a najmä v prostredí cirkevnej krízy západného sveta je 
rozkvet nových hnutí, ktoré nik nenaplánoval a ku ktorým nik nevy-
zýval. Vzišli jednoducho z vnútornej vitality viery. V nich sa naznačuje 
- pravda celkom tíško - akoby zornička Turíc v  Cirkvi. Myslím naprí-
klad na Fokoláre, Neokatechumenát, Obnova v Duchu Svätom a ďal-
šie. Je isté, že tieto hnutia prinášajú so sebou aj niektoré problémy 
a skrývajú v sebe v menšej alebo väčšej miere rôzne nebezpečenstvá, 
ale takto je to pri všetkom, čo je živé. Stále častejšie stretávam skupi-
ny mladých, u ktorých nachádzam živé prijatie celej viery cirkvi, ktorí 
chcú vieru naplno prežívať a ktorí prechovávajú v sebe veľké misionár-
ske oduševnenie... Žijú jednoducho plnú, nerozdelenú, katolícku vieru. 
Radosť z viery, ktorá ich napĺňa, má v sebe čosi ‚chytľavé‘. Žasnem nad 
tým, že Duch Svätý sa opäť ukazuje silnejší ako naše plánovanie, a že 
sa uplatňuje celkom iným spôsobom, než sme si to predstavovali... 
Úloha cirkevných predstavených a teológov je nechať tomuto novému 
otvorené dvere a pripraviť preň priestor.“ 1

Aj kvôli rizikám, vyplývajúcim z fenoménu vznikajúcich hnutí 
a  spoločenstiev, o  ktorých sa tu zmieňuje aj kardinál Ratzinger, 
pápež Ján Pavol II. zdôraznil a pripomenul tzv. kritériá cirkevnos-
ti, ktoré predstavujú akési usmernenia pre fungovanie a zdravý 
vývoj hnutí.2 Tvorí ich päť podmienok, základných predpokla-
dov pre každé katolícke spoločenstvo, ktorého pravovernosť 
a  autenticita sa odvodzuje práve od nich. Pripomeňme ešte 
dôležitý fakt, že laici v  Cirkvi majú slobodné združovacie prá-
vo, ktoré sa neodvodzuje z  nejakého dovolenia autority, ale 
vyplýva z  krstného povolania.3 Znamená to teda, že laici sa 
môžu slobodne stretávať a  združovať. Na druhej strane pre 
každé takéto spoločenstvo alebo hnutie existujú základné 

1 Messori, V.: Rozhovory o viere. in: Samizdat Radosť a nádej, 1982, s. 97
2  Porov. Christifideles laici, 30.
3  Porov. tamže, 29.

ZNAKY SPOLOČENSTVA  
A KRITÉRIA CIRKEVNOSTI

očakávania zo strany Cirkvi. Často sa na tieto kritériá zabúda 
a  práve kvôli tomu dochádza niekedy pri spolupráci s  hnutia-
mi (alebo spoločenstvami vo farnostiach)  k napätiam. O tieto 
kritériá sa opiera aj Inštrukcia spišského diecézneho bisku-
pa o spolupráci cirkevných zoskupení s farnosťami diecézy.4   

Poďme sa na ne pozrieť trochu bližšie:
1. Primát každého jedného kresťana k  svätosti - toto 

povolanie alebo povedané modernou rečou „priorita“ je pre 
každého kresťana aj jeho poslaním. Kresťanstvo a usilovanie 
sa o  svätosť nie je možné od seba oddeliť, a  preto nemôže 
sa za autentického kresťana považovať ten, kto sa neusiluje 
byť svätý. Čo ale znamená svätosť?  Pápež František na to 
odpovedá veľmi jednoducho: „Svätosť nie je nič iné, ako naplno 
žitá láska.“5 A  jej veľkosť sa posudzuje podľa „výšky, ktorú 
Kristus dosahuje v nás, a podľa toho ako – napomáhaní silou 
Ducha Svätého – modelujeme celý náš život podľa jeho života.“6  
Kritérium povolania k  svätosti, teda rast lásky ku Kristovi 
a  blížnym je prvým povolaním každého spoločenstva či 
hnutia.

2. Zodpovednosť za vyznávanie katolíckej viery - každé 
zoskupenie laikov musí byť miestom hlásania a odovzdávania 
viery ako aj výchovy vo viere, ktorá má úplnosť obsahov viery.7 Toto 
pravidlo je nevyhnutne spojené s  poznávaním katolíckeho 
učenia, právd a poslušnosť Učiteľskému úradu Cirkvi. Každé 
spoločenstvo je tým povolané k rastu a učení sa v pravdách 
viery. Ak niekedy vyvstanú otázky alebo pochybnosti pri 
šírení a interpretácii učenia Cirkvi v  nejakom spoločenstve, 
je potrebné, aby sa dané spoločenstvo obrátilo na autority 
Cirkvi, vyžiadalo odpoveď na danú otázku a  podriadilo sa 
rozhodnutiu alebo interpretácii daného učenia z  podania 
tejto autority.

3. Svedectvo hlbokého a presvedčeného communia v 
synovskom vzťahu voči Svätému Otcovi a  voči biskupovi, 

4  Inštrukcia spišského diecézneho biskupa o spolupráci cirkevných zo-
skupení s farnosťami diecézy, s.1
5 Gaudete et exsultate, 21.
6  Tamže, 21.
7  Porov. Christifideles laici, 30.
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viditeľnom princípe a  základe jednoty – vyžaduje sa 
tu prijímanie učiteľského úradu a  smerníc. Preto výroky 
podobné typu „verím v  Boha, ale neverím v  Cirkev“ sú 
v  rozpore s  týmto kritériom. Túžba po jednote s  celou 
Cirkvou na čele s pápežom je zárukou pravovernosti. „Láska 
k  jednote je znamením prítomnosti Ducha Svätého,“ hovorieval 
sv. Augustín, preto túžba po zachovaní jednoty je silnou 
zárukou pravovernosti .8 

4. Zosúladenie s apoštolským zameraním Cirkvi, čiže 
„evanjelizácia“ – „Úloha ohlasovať evanjelium je milosť a 
vlastné povolanie Cirkvi a vyjadruje jej pravú povahu. Cirkev je 
tu pre hlásanie evanjelia...“9 Nie je možné, aby sa spoločenstvá 
a  hnutia nepodieľali na evanjelizácii. Či už je to formou 
modlitieb, služby, obety, hlásaním slova, všetci pokrstení 
sme povinní ohlasovať evanjelium svedectvom života. Táto 
potreba je nevyhnutným základom pre každé spoločenstvo 
či hnutie.

5. Angažovaná prítomnosť v ľudskej spoločnosti – ako 
kresťania si nesmieme zakrývať tvár pred tým, čo sa deje 

8  Cantalamessa, R.: Zpěv Ducha, s. 133
9  Evangelium nuntiandi, 36

vo svete. Ján Pavol II. vyhlásil, že „nikomu nie je dovolené 
ostať nečinným,“ pretože „odtiahnuť sa od zodpovednosti bolo 
vždy pomýlené“.10 Náboženské skupiny ako napr. Jehovoví 
svedkovia sú svojimi postojmi a  náukou k  tomuto učeniu 
v jasnom rozpore, pretože tvrdia napr., že účasť na politickom 
živote je nezlučiteľná s láskou k Bohu.11 Pasivita a vyhýbanie 
sa dianiu vo svete z nikoho neurobí lepšieho ani svätejšieho 
človeka. Práve naopak. Sme povolaní, aby sme boli vo svete, 
nie aby sme boli zo sveta. Aby sme aktívne vstupovali do 
všetkých možných oblastí spoločnosti a tak prinášali Božie 
kráľovstvo medzi ľudí. 

Tieto kritériá môžu byť veľmi nápomocné pri práci a stretávaní 
sa s rôznymi spoločenstvami. Ich prítomnosť v takýchto zoskupe-
niach je zárukou skutočnej autentickosti katolicity, zrelého vývoja 
a nezištnej služby. Preto je dôležité, aby sme ich poznali a pomo-
cou nich pomáhali spoločenstvám k vlastnému rozvoju a vitalite 
Cirkvi.  

Spracoval: Daniel Lysý

10  Christifideles laici, 3.
11  Čo učí Biblia, s. 122.
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EUCHARISTIA 
NAŠE POSVÄTENIE
Prehlbujúce aktivity k téme Eucharistie .

Návrhy skupinovej práce pre žiakov  

Úloha č. 1
Učiteľ rozdelí po 1 – 2 výrokoch o Eucharistii dvojiciam alebo 

trojiciam. Inou možnosťou je, že každá skupina dostane všetky 
výroky. Úlohou žiakov je porozprávať sa o tom, ako chápu daný 
výrok a  na to, čomu nerozumejú, naformulovať otázku. Potom 
žiaci prečítajú svoje otázky a vyberú jednu, na ktorú by dokáza-
li diskutovať a zdôvodňovať pravdivosť výroku, ku ktorému bola 
otázka formulovaná. 

Čo je Eucharistia?
 � Najvznešenejšou spomedzi sviatostí, v ktorej je prítomný, 
obetovaný a prijímaný samotný Kristus, náš veľkonočný 
Baránok, skrze ktorého Cirkev žije a rastie. Eucharistia je 
prameň a vrchol celého kresťanského života. (KKC 1324) 

 � Naznačenie a uskutočnenie účasti na Božom živote a vyjad-
renie jednoty Božieho ľudu, na ktorých sa zakladá Cirkev 
(buduje sa Kristovo telo v čase a priestore). 

 � V nej je vrchol tak činnosti, ktorou Boh v Kristovi posväcu-
je svet, ako i kultu, ktorý ľudia preukazujú Kristovi a skrze 
neho Otcovi v Duchu Svätom.“ (KKC 1325) 

 � Slávením Eucharistie sa už spájame s nebeskou liturgiou. 
(KKC 1326) 

 � Pamiatka Kristovej smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. 
 � Nepretržitá obeta kríža. 
 � Akcia (úkon) Krista a Cirkvi (Božieho ľudu). 
 � Obetou chvály na vzdávanie vďaky za dielo stvorenia. V eu-
charistickej obete je celé stvorenie milované Bohom. (KKC 
1359) 

 � Obetou vzdávania vďaky Otcovi, je dobrorečením, ktorým Cir-
kev vyjadruje svoju vďačnosť Bohu za všetky jeho dobrodenia, 
za všetko, čo vykonal stvorením, vykúpením a posvätením. 
(KKC 1360) 

 � Sviatosťou tých, ktorí sú v plnom spoločenstve s Cirkvou. (KKC 
1395)

Úloha č. 2
Učiteľ zadá úlohu do skupín. Každá skupina pracuje s jednou otáz-

kou. Inou možnosťou je, že každá skupina dostane všetky otázky. Úlo-

hou žiakov je zdôvodniť uchovávanie Eucharistie a porozprávať udalosť 
zo života, kedy sa to takto praktizovalo.  

Vysvetlite okolnosti, prečo sa Eucharistia uchováva vo svä-
tostánku: 

 � pre vysluhovanie viatika?
 � pre prijímanie mimo sv. omše?
 � pre uctievanie Eucharistie formou adorácie?

Úloha č. 3
Napíš vlastnými slovami, čo pre teba znamená Eucharistia. 
Svoju odpoveď polož na určené miesto a  potom odpovede 

prečítame. Najvýstižnejšia a  najviac oslovujúca výpoveď môže 
byť zapísaná všetkými do zošitov. 

Napr. Eucharistia je zázrak sám osebe, lebo sprítomňuje živé-
ho Krista pod spôsobom chleba a vína, ktorý  prichádza do nášho 
srdca. Je ochotný vstúpiť a prebývať v človeku, ktorý po ňom túži 
a stojí o to. V dejinách Cirkvi boli ľudia, pre ktorých bola Eucharis-
tia jediným pokrmom tak pre dušu ako i pre telo.

Úloha č. 4
Čo je eucharistický zázrak?

 � Eucharistické zázraky sú zázračnými zásahmi Boha, ktorých 
cieľom je posilnenei viery v  skutočnú prítomnosť Ježišoho 
tela a krvi v Eucharistii. Poznáme katolícku náuku o skutočnej 
prítomnosti Ježiša v Eucharistii. Slovami premenenia „Toto je 
moje telo“, „Toto je moja krv“, sa podstata chleba mení na Kris-
tovo telo a podstata vína na jeho krv. To nemôžeme vnímať 
zmyslami, ale iba vierou, ktorá nás uisťuje, že k tejto tajomnej 
premene prišlo. 

 � Eucharistické zázraky majú za cieľ potvrdiť túto vieru založe-
nú na Ježišových slovách. Cieľom týchto zázrakov je dokázať, 
že existuje nielen vonkajší zjav (chlieb a víno), ale aj podstata, 
skutočná realita, ktorou sú telo a krv. 

 � Teda pri eucharistickom zázraku spôsoby chleba a vína sú zá-
zračne premenené na spôsoby mäsa a krvi, no neobjavuje sa 
skutočné Ježišovo telo a krv, ktoré už pred samotným zázra-
kom boli ukryté pod spôsobmi chleba a vína a ktoré aj po zá-
zraku zostávajú ukryté, tento raz pod spôsobmi tela a krvi. Ak 
by totiž telo a krv, ktoré sa objavia po zázraku, boli skutočne 
Ježišovým telom a krvou, museli by sme povedať, že vzkriese-
ný Ježiš, ktorý kraľuje po pravici Otca, stratil časť svojho tela 
alebo krvi, čo v  žiadnom prípade nie je prípustné. Musíme 
teda povedať, že mäso a krv, ktoré sa objavujú pri zázrakoch, 
sú istým druhom spôsobov, podôb alebo akcidentov, teda nie 
sú ničím viac ani menej ako sú spôsoby chleba a vína.

 � Preto môžeme adorovať – uctievať Ježiša, ktorý je skutočne 
prítomný pod spôsobom chleba i vína alebo v prípade eucha-
ristického zázraku pod spôsobom tela alebo krvi. 
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 � Pod eucharistickým zázrakom tu rozumieme nasledujúcu 
skutočnosť: Premenené hostie, ku ktorým sa viažu isté okol-
nosti, napr. ostatok premenenej hostie alebo vína v  kalichu, 
pochybovanie, znevažovanie alebo zneuctenie, zmenili svoju 
fyzickú podstatu a spôsob, v ktorom bolo i pred tým skutočné 
telo alebo krv Kristova. 

 � S veľkou úctou sa uchovávajú v  špeciálnych relikviároch 
a stávajú sa popri iných pútnických miestach cieľom návšte-
vy pútnikov. Mnohé z  nich sú práve v  Taliansku. Nech každý 
z opísaných zázrakov poslúži na zamyslenie a prehĺbenie viery 

v prítomnosť Krista v Eucharistii. Veď i podnet vzniku slávnosti 
Najsvätejšieho Tela a Krvi, čiže Božieho Tela sa spája s eucha-
ristickým zázrakom v Bolsene pri Orviete v roku 1263. 

Úloha č. 5
Zoznámte sa s  jedným eucharistickým zázrakom a  na zá-

klade predchádzajúcich vedomostí dajte odpoveď na otázku:  
Čo je najväčší zázrak Eucharistie? (mala by zaznieť výstižná od-
poveď podľa návrhu z úlohy č. 1)

 Rok Miesto a popis

750

LANCIANO (Taliansko) Kostol sv. Františka, r. 750 
Istý mních pochyboval, či je v premenenej hostii naozaj prítomné telo Pána Ježiša. Počas 
svätej omše, keď vyslovil slová premenenia, uvidel, ako sa chlieb a víno premenili na živé 
mäso  a živú krv. Ukázal to všetkým prítomným. Mäso je stále v pôvodnom stave a krv sa 
rozdelila do piatich hrudiek rôznych tvarov. 500 rokov po zázraku bol na tomto mieste 
postavený nový kostol. Tento zázrak sa skúmal profesionálnym výskumom päť storočí. 
V rokoch 1971 – 1981 sa pri výskume zistilo, že Telo pochádza zo srdca, presnejšie z ľavej 
komory, obsahuje žily, cievy i rozvetvený bludný nerv. V Krvi sú prítomné všetky séra, ako 
v krvi človeka. Každá z piatich hrudiek osamotene váži presne 15,85 g ako aj všetky spolu. 
Kristus je prítomný celý v každej kvapke či omrvinke. Krvná skupina sa zhoduje s tou na 
Turínskom plátne – AB.

1230

FLORENCIA  (Taliansko) Kostol sv. Ambróza, 1230, 1595
V kostole sv. Ambróza sa uchovávajú relikvie dvoch eucharistických zázrakov. Pri zázraku z roku 1230 
nechal kňaz v kalichu niekoľko kvapiek premeneného vína. Nasledujúci deň, keď sa vrátil do toho 
istého kostola na slávenie svätej omše, našiel v kalichu zrazené kvapky živej krvi. Krv bola uložená do 
nádobky z krištáľu. Druhý zázrak sa udial na Veľký piatok v roku 1505, keď po vypuknutí mohutného 
požiaru v kostole zostalo niekoľko hostií zázračne nedotknutých.  

1263

BOLSENA a ORVIETO  (Taliansko) Kostol sv. Kristíny v Bolsene a katedrála 
v Orviete, r.1263
Veľmi zbožný český kňaz putuje k pápežovi, aby mu pomohol s pochybnosťami, či 
v malom kúsku chleba je skutočne prítomný celý Kristus. Cestou slúži svätú omšu 
v Bolsene. Tam po premenení sa z hostie valí krv, kvapky dopadajú na korporál a na 
štyri kamene. Český kňaz odchádza za pápežom do Orvieta. Ten mu dáva rozhrešenie 
a posiela biskupa preskúmať danú záležitosť. Biskup v pokore berie krvou postrieka-
ný korporál a cestou naspäť už stretáva pápeža s ľudom. Od nastávajúceho roka sa 
už začína sláviť sviatok Božieho Tela. Z pôvodného oltára, na ktorom sa stal zázrak, 
ostala iba menza. Jeden postriekaný kameň sa nosí v relikviári pri procesiách, ostatné 
sú starostlivo uschované v chráme. V Orviete sa v jednej kaplnke katedrály uchováva 
korporál, ktorý tam priniesol spomínaný kňaz.

ak
o

 a
kt

iv
iz

ov
ať



15Katechetické ozveny 

ako aktivizovať  

1294

VALVASONE  (Taliansko) r. 1294 
Pri praní oltárnych plachiet v jazere videla práčka na vode krvavé škvrny. V záhybe plachty nachádza 
úlomky premenenej hostie. Prichádza za farárom a do kostola už vchádza spolu s procesiou. Keďže si 
však na uchovanie relikvií robili nárok viaceré strany, začína sa zdĺhavý proces na cirkevnom súde. Pápež 
Mikuláš V. nakoniec vydáva bulu, v ktorej nariaďuje uchovať Telo vo Valvasone pod podmienkou vybudo-
vania chrámu Najsvätejšieho Kristovho Tela.  
V r. 1755 je vyrobený relikviár, plachta v ňom poskladaná na tri časti, zvinutá a pospájaná dvomi zlatými 
sponami.  Hostia sa premenila na prach už v minulom storočí. 

1330

CASCIA (Taliansko) r. 1330 
Chorý prosí o viatikum. Kňaz v náhlivosti, akoby bez úcty vkladá Božie Telo medzi stránky breviára a 
ide za chorým. Tam otvára breviár a vidí stopy krvi. Ospravedlní sa chorému a náhli sa do kláštora sv. 
Augustína, kde kázal blahoslavený Šimon. Dáva mu rozhrešenie, ale ponecháva si oba listy breviára. 
Jeden list sa stráca a druhý je prenesený do Baziliky sv. Rity – svätice nemožných vecí. 

1412
BAGNO DI  ROMAGNA  (Taliansko) r. 1412 
Počas svätej omše kňaz pochybuje, či ozaj dochádza k premene chleba na Telo a vína na Krv. Po premenení 
vidí, ako sa Krv vylieva z kalicha na korporál. Na sviatok Božieho Tela sa relikvie vykladajú na oltár. 
Obyvatelia mesta tvoria nádherné obrazce z lupienkov kvetov po celom námestí, kadiaľ prechádza procesia. 

1730

SIENA (Taliansko) r. 1730 
V meste zasvätenom Panne Márii sa na vigíliu Nanebovzatia začala v bazilike sv. Františka odo-
hrávať udalosť, ktorá neskôr prerástla do zázraku. Z baziliky bolo odcudzených 351 premenených 
hostií v cibóriu. Procesia v meste bola zrušená. O tri dni našiel kostolník všetko neporušené v starej 
pokladničke. Hostie boli vrátené, neskonzumované, aby sa posilnila viera veriacich. 
V r. 1914 prebehol najodbornejší výskum. V správe sa píše, že vnútorná časť cibória obsahovala 
pleseň, zatiaľ čo hostie nie. Vymyká sa to prirodzeným zákonom. Krištáľ bol menej odolnejší voči 
plesni ako chlieb... 

Úloha č. 6
Vyhľadajte si z dostupných zdrojov (knihy, internet) životný 

príbeh jedného z nasledujúcich svätcov alebo známych postáv. 
Po prečítaní naformulujte odpoveď na otázku: Aká bola jeho/
jej viera a úcta k Eucharistickému Kristovi a v čom ma jeho/jej 
príbeh oslovil? 

 � Sv. František z Assisi – zázrak baránkov s úctou k Eucharistii
 � Sv. Tomáš Akvinský – Pán sa mu zjavil
 � Sv. Katarína Sienská – oheň Eucharistie
 � Sv. Stanislav Kostka – sv. prijímanie od anjela
 � Sv. Margita Alacoque – Najsvätejšie Srdce Ježišovo
 � Bl. Katarína Emmerichová – viac ako 10 rokov sa živila iba Eu-
charistiou

 � Sv. Don Bosco – veľký ctiteľ Eucharistie
 � Tereza Neumannová – viac ako 36 rokov sa živila iba Eucha-
ristiou

 � Sv. Faustína Kowalska – šírenie úcty Najsv. Srdca Ježišovho – 
Božie milosrdenstvo

 � André Frossard – Eucharistia a  obrátenie ateistického spiso-
vateľa

 � Anjel pokoja vo Fatime – 3x dal pastierikom sv. prijímanie
Po ukončení skupinovej práce vytvorte spoločný plagát napr. 

podľa nižšie uvedeného vzoru. 

Spracovala: Klára Soľanová
Zdorj: Carlo Acutis : Eucharistické zázraky vo svete, vyd. Lux, 2018
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ÚVOD

Modlitba
Učiteľ privíta a predstaví kňaza na hodine. Kňaz sa žiakom pri-

hovorí a pozýva všetkých k modlitbe.

Motivácia  
Potom si sadne a učiteľ v krátkosti predstaví obsah a cieľ hodi-

ny. Žiakov rozdelí do malých skupín – po dvojiciach. Každá skupina 
dostane v obálke pripravené hádanky (obrázky znázorňujúce jed-
notlivé profesie alebo osemsmerovku s určením profesií). Potom 
požiada deti, aby na základe obrázkov alebo vyriešení osemsme-
rovky odpovedli na otázku: Aké povolania môžu vykonávať dospelí 
vo svojom živote?  Čo robia dospelí vo svojom živote? (rozhovor so 
žiakmi).

Po ukončení rozhovoru učiteľ upriami pozornosť na to, že 
okrem ľudí, ktorí vykonávajú rôzne povolanie, sú ľudia, ktorých si 
Boh vybral, aby slúžili jemu i ostatným ľudom a sú to kňazi. Na 
dnešnej hodine budeme hovoriť o kňazoch, aby sme viac spoznali 
ich povolanie služby.

Potom napíšte na tabuľu názov: Kňaz uprostred nás.

Cieľ:
kognitívny 

 � definovať pojem kňaz
 � vymenovať rôzne služby kňaza a jeho poslanie 

afektívny 
 � oceniť hodnotu kňazstva 

psychomotorický
 � vytvoriť plagát s názvom knihy Svätého písma 
 � nájsť úryvky biblických textov podľa súradníc

Metódy: motivácia s  obrázkami, rozprávanie, osemsme-
rovka, výklad pomocou ppt-služby kňaza 

Pomôcky: obrázky, osemsmerovka, prezentácia, krížovka

KŇAZ UPROSTRED NÁS
PREHLBUJÚCA HODINA PRE 2. – 3. ROČNÍK ZŠ

HLAVNÁ ČASŤ

Výklad 
Pán Ježiš pred svojim nanebovstúpením – a to je 40 deň po 

Veľkej noci hovoril svojim učeníkom: „A ja, až budem vyzdvihnu-
tý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ (Jn 12, 32) Vyzdvihnutie 
na kríž je znamením a predzvesťou vyzdvihnutia pri nanebovstú-
pení.

Prečo takto mohol Pán Ježiš povedať? Lebo je Boží Syn.
Pán Ježiš priniesol nebeskému Otcovi obetu za všetkých ľudí. 

Obety prinášali kňazi už i v Starom zákone. Obetovali Pánu Bohu 
určené obetné zvieratá alebo obilie. Pán Ježiš nepriniesol takú 
obetu, ako to bolo predtým. Pán Ježiš sa sám stáva darom – obet-
ným Baránkom a obetuje za nás seba samého. 

On je teda ten, ktorý prináša obetu – kňaz ale zároveň aj obe-
tovaný. Kristus je Veľkňazom.

Po nanebovstúpení odišiel do neba a tam bez prestania vyko-
náva svoje kňazstvo.

Čo to znamená? Že žije a neustále sa prihovára za ľudí, ktorí 
jedine skrze neho môžu prísť k nebeskému Otcovi. 

Kristus ustanovil svojich služobníkov – kňazov aj tu na zemi. V 
každej dobe si povoláva do svojej služby nových kňazov. Oni sú pre 
nás sprostredkovateľmi Božích darov a vysluhovateľmi sviatos-
ti, ktoré ustanovil Kristus a v ktorých je Kristus prítomný.

Prehĺbenie
Aká je cesta mladého muža ku kňazstvu? Ako na to príde, že 

má byť kňazom? To sú otázky, ktoré nás na tejto hodine viac za-
ujímajú a keďže máme na hodine prítomného kňaza, dáme mu 
priestor, aby nám sám predstavil cestu kňazstva a služba kňaza. 
(Ak nemáme kňaza, môžeme pomocou prezentácie alebo obráz-
kov prerozprávať jeho službu. Príloha č. 1)

I. Zhrnutie – činnosť žiakov  
Na základe predchádzajúcich poznatkov skúsime zdôvodniť, 

prečo môžeme povedať, že kňaz je vo zvláštnej službe? (žiaci ho-
voria)

 � - pretože bol vyvolený Bohom, 
 � - pretože sa modlí viac ako ostatní – viac hovorí s Bohom, 
 � - slúži iným ľuďom, pomáha im, udeľuje im sviatosti svätých,
 � - vedie ľudí k Bohu, 
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 � ukazuje ľuďom najdôležitejšiu cestu pre každého z nás - cestu 
do neba.
Pokúste sa premýšľať a napísať, ktoré služby kňaza môžeme aj 

my uskutočňovať, aby sme sa dostali do neba. 

Aktivita
Učiteľ má pre žiakov pripravené kartičky, na ktorých sú nakres-

lené stopy a tie vedú k Ježišovi do neba. Do stôp vpisujú tie služby, 
ktoré charakterizujú dobrého kňaza. (Príloha č. 2)

Aplikácia
Kňazom môžeme a máme pomáhať. Ich povolanie je náročné, 

ale pre nás veľmi potrebné. Zamyslime sa, čo môžeme urobiť, aby 

sme pomohli kňazom dobre plniť ich povolanie? (žiaci hovoria, 
mala by zaznieť okrem modlitby i aktívna pomoc vo farnosti.)

Potom môžu žiaci vytvoriť krátku prosebnú modlitbu za kňazov. 

ZÁVER

Spätná väzba a fixácia
Na spätnú väzbu môžeme použiť hravú formu a pomocou 

krížovky zopakovať vedomosti z vyučovacej hodiny. (Príloha č. 3)

Spracovala: Klára Soľanová

PRÍLOHY
Príloha č. 1

1. mladý muž sa 
rozhoduje 

2. mladý muž sa 
pripravuje na kňazstvo

3. kňazská vysviacka 4. kňaz udeľuje krst

5. kňaz slávi svätú omšu 6. kňaz rozdáva sväté 
prijímanie

7. kňaz vysluhuje sviatosť 
zmierenia 

8. kňaz vysluhuje sviatosť 
pomazania chorých
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9. kňaz požehnáva 
manželom

10. kňaz pôsobí v škole 11. kňaz žije vo farnosti 12. kňaz sa modlí

Príloha č. 2 Príloha č. 3

Kňaz si ho dáva pod stojačik košele
K O L Á R I K

Rúcho kňaza počas svätej omše
O R N Á T
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Hlásanie Božieho slova
H O M Í L I A

Liturgická nádoba na premenenie vína počas sv. omše
K A L I C H

Dlhé čierne šaty kňaza
R E V E R E N D A

Prvá svätá omša slúžená kňazom
P R I M I Č N Á

Dáva si ju kňaz, keď reprezentuje Krista
Š T Ó L A

Škola, v ktorej sa pripravujú noví kňazi
S E M I N Á R

katechetické námety



20Katechetické ozveny 

Sviatosť, ktorú udeľuje biskup budúcim kňazom 
K Ň A Z S T V A

Slúži k sviatosti zmierenia
S P O V E D N I C A

Prijímame ju počas sv. omše
E U C H A R I S T I A

Spracovala a upravila: Klára Soľanová
Zdroj: http://kosciol.wiara.pl/files/10/04/28/452161_Kaplanwrod-

naskonspekt.doc
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Z MALÉHO ZRNKA STROM
KATECHÉZY Z MISIJNEJ PÚTE DETÍ  
NA MARIÁNSKU HORU V MÁJI 2019

Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyhá-
ňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky.“ (Mk 4, 31 – 32)

Na začiatku je „zrnko“. Pomáhajme mu rásť. Tak ako zo zrnka v dobrej zemi môže vyrásť mocný strom, z dieťaťa za-
koreneného vo viere môže vyrásť silná osobnosť. Správne motivované deti majú potenciu meniť svet. Chceme pomôcť 
deťom, aby pevne zakorenené vo viere pôsobili na svoje okolie šírením dobra. Dokážu meniť svet bez toho, aby si spravili 
niečo veľkolepé. Dôležité sú maličkosti, aj keď často ich pokladáme za samozrejmosť. Drobné skutky lásky však dokážu 
pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Počas putovania k Bazilike Navštívenia Panny Márie máme pre deti pripravené štyri katechézy. Po ich zrealizovaní 
majú deti objaviť silu slov – kľúčových pojmov, ktoré spolu súvisia a vychádzajú z  loga ročnej témy. Jedná sa o slová: 
modlitba (zrnko), služba (druhé zrnko), život (strom), radosť (listy stromu).

1. Katechéza: MODLITBA  
(zrnko modlitby)

Text Svätého písma: Zvestovanie Panne Márii
Tematický obsah:

 ÎMária v modlitbe počúva Božiu vôľu a odpovedá na ňu
 ÎModlitba ako rozhovor s  Bohom, význam modlitby, čas 
a druhy modlitieb

 Î Príklady modlitieb  

A. Motivácia na začiatku katechézy 
 � Vítam vás, deti. Koľko vás tu dnes prišlo. Odhadujem, že je 
tu... Veľmi som tomu rád a verím, že dnešný deň pre nás nie je 

iba turistikou alebo výletom. Dnešný deň má iný názov. Určite 
to viete a tak všetci môžeme dokončiť vetu, ktorú ja začnem: 
Dnes sme prišli na ... PÚŤ! Dnes budeme ... PUTOVAŤ!

 � Naša púť má svoj názov. Na stretkách a katechézach sme sa 
touto témou zaoberali celý rok. Je pre nás ľahké povedať 
názov našej púte: Z MALÉHO ZRNKA STROM. 

 �Viete si predstaviť, že každý z týchto stromov, ktoré vi-
díme okolo, vyrástol z malého zrnka. 

 �Čo všetko môže vyrásť zo zrnka? (strom, kvety, zeleni-
na, tráva, obilie ...) V takom zrnku je sila života.

 �Čomu môžeme hovoriť tiež „zrnko“ a ono v skutočnosti 
má iné vlastnosti ako to predchádzajúce? (peľové zrnko, 
zrnko piesku, soli, prachu, železa, omrvinka). V  takom 
zrnku nie je sila života. 

 �Teda je rozdiel zrnko a  zrnko (ak zasadíme zrnko 
piesku, tak z neho nevyrastie nič...) 

 �Ja však nazvem zrnkom ešte niečo iné. Skôr ako sa tým 
budeme zaoberať, čo ešte môže byť zrnkom, vypočujeme si 
krátky úryvok zo Svätého písma. (môže prečítať dieťa, ktoré sa 
s textom vopred zoznámilo) 

B. Čítanie úryvku zo Svätého písma (Lk 1, 26-38)
Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Na-

zaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. 
A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, mi-
losti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, 
čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla 

katechetické námety
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si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude 
veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca 
Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľov-
stvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja 
muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba 
a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, 
bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už 
je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie 
je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane 
podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.    

C: Dialóg
 � Čo vás oslovilo v tomto príbehu? Čo sa vám najviac na poču-
tom úryvku páčilo? (s pozornosťou vypočujem všetky odpo-
vede a potom poviem aj ja, čo sa páčilo mne a čo ma oslovilo) 

 � Mňa oslovilo toto: Keď anjel zvestoval Márii, že sa stane mat-
kou Božieho syna, ona vo svojej pokore povedala „Hľa, služob-
nica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ nepovedala: „Hľa 
Božia Matka... alebo: Ja, Božia matka...“

 � To bola Máriina modlitba. Jej odpoveď na Božiu ponuku boli 
slová: Hľa, služobnica Pána... Mária v modlitbe počúva Božiu 
vôľu a odpovedá na ňu. 

 � Môže byť teda zrnkom aj modlitba? (áno)
 � Máriina modlitba bola zrnkom plným sily. Jej modlitba nebo-
la iba prázdna odpoveď, ale bola rozhodnutím a odpoveďou 
na Božej vôle. 

 � Kto začal prvý viesť dialóg? (bol to anjel, Boží posol a  Mária 
začula tento hlas i odpovedala naň)

 � Súhlasíme, že modlitba je rozhovor s  Bohom, alebo to mô-
žeme povedať aj slovami sv. Terezky Ježiškovej, že modlitba 
je pozdvihnutie srdca k  Bohu. Pre Pannu Máriu platia obi-
dve vety – bol to i rozhovor s Bohom i pozdvihnutie jej srdca 
k Bohu – Bože, som tvoja služobnica.

D. Formácia
 � Moja modlitba má byť podobná tej Máriinej. Nemá to byť 
iba bezduché recitovanie toho, o čom ani nepremýšľam. Taká 
modlitba by bola podobná k zrnku peľu alebo prachu. 

 � Ak moja modlitba má byť zrnkom, v ktorom je sila života, tak 
má byť tiež rozhovorom – dialógom medzi mnou a  Pánom 
Bohom. 

 � Aj naša modlitba má byť odpoveďou na to, čo Pán Boh od nás 
chce. Nepočujeme to sluchom, ale cítime srdcom že nás má 
rád a preto mu odpovedáme slovami, skutkami a jednoducho 
tak, ako to najlepšie vieme a dokážeme. 

 � Už vieme, aký veľký význam má naša dobrá modlitba.
 � Našou úlohou má byť každý deň prežívať také dobrodružstvo 
s Pánom Bohom, že budeme pozorní na jeho tichý hlas, kto-

rým sa prihovára nášmu srdcu. 
 � Ak to nebudeme vedieť počuť, iste nás osloví aj ináč. Použije 
na to iných ľudí.

 � Koho najviac používa Pán Boh na to, aby k nám hovoril a aby 
nás nabádal k dobrému? (rodičov, vychovávateľov, kňazov...)

 � Čo je potrebné k tomu, aby moja osobná modlitba bola dob-
rá? (potrebujem vypnúť televízor, počítač, tablet, vybrať z uší 
slúchadlá a odísť od všetkého, čo ma vyrušuje) 

 � Ak sa chceme modliť s inými – teda celá rodina, tak všetci mu-
síme urobiť podobne, ako sme hovorili pred chvíľou. 

 � Aby sme si zapamätali, ako je ťažké počúvať, keď je okolo 
hluk, urobíme teraz jednu reťaz tak, že sa pochytáme za ruky 
od prvého až po posledného. Prvému pošepkám do ucha vetu 
a on ju pošepká ďalšiemu a on zase ďalšiemu a tak to pôjde až 
k poslednému. Posledný na záver povie vetu nahlas. Je skoro 
isté, že z nej bude skomolenina. (animátor použije vetu: Som 
radostným zrnkom.) 

 � Skúsime to ešte raz tak, že budeme všetci úplne ticho a bu-
deme sústredení (animátor použije vetu: Moja modlitba je ako 
živé zrnko plné sily.) 

E. Aktivita

F. Záver a povzbudenie
 � Panna Márie je nám veľkým príkladom modlitby. 
 � Nech v našom živote každý deň „zasievame“ zrnko MODLIT-
BY, ktorá bude živá a plná sily.

Do papierového zrniečka, ktoré teraz dostanete, 
napíšte prvé slovo svojej úprimnej modlitby, napr. 
ďakujem, prosím, odprosujem, verím, ľutujem a  pod. 
Ostatné slová modlitby vyslovíte iba v srdci. Porozmýš-
ľajte, ktoré slovo je v tejto chvíli pre vás najdôležitejšie, 
ako sa potrebujete modliť, aby vaše ZRNKO MODLITBY 
bolo živé a plné sily. (animátor má pripravené papiero-
vé zrniečka, do ktorých deti píšu; počas 4. katechézy ich 
môžu tiež dolepiť na plagát)
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2. Katechéza: SLUŽBA (zrnko služby)

Text Svätého písma: Mária ide slúžiť Alžbete
Tematický obsah:

 Î Služba a jej význam (domáce povinnosti nie sú služba)
 Î Prínos služby (radosť, osobný rozvoj...) 
 Î Konkrétna služba (v prostredí, kde žijem a zdržiavam sa; na 
miestach, kde som iba občas)   

A. Motivácia na začiatku katechézy 
 � Vítam vás na druhom stanovišti. Čo ste sa dozvedeli na tom 
prvom? (deti hovoria) 

 � Čo vás oslovilo a aké slovo bolo najdôležitejšie? (deti hovoria) 
 � Na tomto stanovišti si opäť porozprávame o  Panne Márii. 
Pridáme k nej ešte jednu postavu, ktorú poznáme zo Svätého 
písma. (deti tipujú, možno spomenú sv. Jozefa a pod.)

 � My dnes k Panne Márii pridáme ženu, ktorej meno je Alžbeta. 
 � Panna Mária ju išla navštíviť tesne po tom, ako sa dozvedela, 
že bude Matkou Božieho Syna. 

 � Sv. Alžbeta bola matkou sv. Jána Krstiteľa, ktorý potom neskôr 
ukázal na Pána Ježiša, že to je pravý Baránok Boží a pokrstil ho 
v rieke Jordán. 

B. Čítanie úryvku zo Svätého písma Lk 1, 39-45.56)
V  tých dňoch sa Mária vydala na cestu a  ponáhľala sa do istého 

judejského mesta v  hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu 

a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej 
lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým 
hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a  požehnaný je plod tvojho ži-
vota. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 
Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo 
dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo 
jej povedal Pán.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila 
domov.

C: Dialóg
 � Po prečítaní úryvku zo Svätého písma môžeme povedať, že 
opis celej udalosti je spojený s nejakou činnosťou. Pomôžem 
vám, keď poviem, že pri nej sa nesedí. Jedná sa o činnosť PO-
HYBU. 

 � Vedeli by vymenovať, aký pohyb sa tam uskutočnil? (deti ho-
voria, animátor to zhrnie)

 � Mária sa vydala na cestu, ponáhľala sa, vošla dnu, pozdravila, 
zostala tam 3 mesiace, potom sa vrátila domov...

 � Alžbeta je tiež plná pohybu: len čo začula pozdrav, bola plná 
radosti, dieťa v  jej lone sa zachvelo, zvolala veľkým hlasom: 
Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho živo-
ta. 

 � A vy určite budete vedieť povedať, PREČO Panna Mária išla k 
Alžbete? (vypočujeme odpovede)  

 � 1. Aby jej pomohla, aby jej poslúžila, pretože Alžbeta už bola 
staršia. 

 � 2. Aby sa s ňou podelila i o svoju radosť a šťastie, ktorým ju 
obdaril dobrotivý Pán Boh.

D. Formácia
 � My tiež, keď sa rozhodneme niekomu pomôcť, musíme naj-
prv niečo urobiť.

 � Viete povedať, čo to je? (vykročíme, urobíme prvý krok, aby 
sme prišli k druhému človeku).

 � Keď sa nehýbeme a stojíme na mieste, nedokážeme pomôcť 
a poslúžiť. 

 � Pri príchode k druhému človeku je veľmi dôležitou vecou po-
zdrav. Pozdrav je to prvé, čo vyslovujeme pri stretnutí s inými 
ľuďmi. Pozdrav zaznel i  pri príchode Panny Márie k  Alžbete. 
Počuli sme, že Mária vošla a pozdravila Alžbetu.  

 � Čo odzrkadľuje pozdrav? Pozdrav odzrkadľuje všetko to, 
s akým úmyslom prichádzame k druhému človeku. 

 � Aký nádherný musel byť pozdrav Márie, ktorá prichádzala po-
slúžiť, to si ani nevieme predstaviť. 

 � Vieme však, ako zareagovala Alžbeta na Máriin pozdrav: 
Alžbeta pocítila veľkú radosť a  šťastie, že jej ide poslúžiť Matka 
Pána, Matka Božieho syna.   

 � Máriina služba a  pomoc je pre nás veľkým príkladom s po-
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vzbudením. Jej úmysel a rozhodnutie ísť takú diaľku kvôli 
tomu, aby Alžbete preukázala SLUŽBU a  POMOC nás bude 
sprevádzať každý deň.

 � Pannu Máriu môžeme poprosiť o silu vždy vtedy, ak sa nám 
nechce poslúžiť a pomôcť iným! 

 � Panna Mária vynikala veľkou vlastnosťou a tou bola POKORA. 
Alžbeta zacítila veľkú pokoru zo strany Panny Márie. Uvedo-
mila si, že jej prichádza poslúžiť a pomôcť Božia Matka a v nej 
i sám Ježiš Kristus.        

 � Aj my si máme byť vedomí, že pomáhať druhým je veľká a 
správna vec. Aj našu pomoc druhým má sprevádzať pokora. 
Znamená to, že nepomáhame iba preto, aby sme z toho mali 
výhody, aby nás za to iní chválili. Pomáhame preto, lebo je to 
tak správne a naša služba druhým je užitočná.

 � Zároveň máme byť veľmi vďační ľuďom za ich pomoc pre nás. 
Je to od nich veľká služba pre nás.    

 � Na záver úryvku zo Svätého písma sa ešte dozvedáme, že Pan-
na Mária zostala pri Alžbete ešte tri mesiace – dovtedy, kým 
to bolo potrebné. Aké jednoduché, však? J Pomôcť, kým je 
to potrebné!

 � Čo to znamená pre nás? Ako často sme netrpezliví, ak máme 
niečím poslúžiť dlhší čas. Alebo sme bez nálady, keď musíme 
robiť niečo opakovane a dlho. Postupne nás to prestáva baviť. 

 � Ak sú naše úmysly k  službe druhým naplnené otáznikmi: 
Zase ja? Prečo teraz? Ako dlho? Nemám čas..., potom majú 
veľmi málo spoločné s konaním Panny Márie. 

 � V  takých chvíľach nám ostáva iba jedno: spomeňme si na 
Pannu Máriu ako pomáhala a  poslúžila tým, ktorí to potre-
bovali a poprosme ju o silu do našich každodenných služieb 
druhým. 

 � Pán Boh nám ponúka veľmi veľa príležitostí, aby sme pomá-
hali a poslúžili našim doma, spolužiakom v škole, kamarátom 
ale i  tým, ktorých možno ani nepoznáme, ale oni potrebujú 
práve našu pomoc a našu službu.  

 � Zapamätajme si, že ak niekomu pomáhame a poslúžime, 
urobíme šťastným toho druhého, ale aj samých seba. Do náš-
ho srdca stupuje pravá radosť. O radosti si ešte budeme hovo-
riť pri jednej z nasledujúcich katechéz.  

E. Aktivita 

Našou úlohou bude počas tejto púte preukázať 
službu druhým a  nečakať za to pochvalu a  uznanie. 
Nebudeme to nikam písať. Toto ZRNKO SLUŽBY bude 
uložené hlboko v našom srdci a môžeme ho priniesť ako 
obetný dar pri sv. omši.

F. Záver a povzbudenie
 � Nech je nám Matka Božieho syna – Panna Mária príkladom 
v službe druhým a pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú.  

 � Nech sú v našom živote každý deň zrnká SLUŽBY pre druhých, 
ktoré prinesú veľkú úrodu. 

3. Katechéza: ŽIVOT (strom života) 

Text Svätého písma: Mária prijala Božiu vôľu > prijala Ježiša > 
nový život
Tematický obsah: 

 Î Život od počatia až po starobu a prirodzenú smrť
 Î Rozličné otázky o živote človeka
 Î Úcta ku každému človeku

A. Motivácia na začiatku katechézy 
 � Už máme za sebou polovicu cesty. Znovu sa tu na chvíľu za-
stavíme.

 � Dostali ste už dnes nejaký dar? (deti hovoria: napr. cukrík ces-
tou od kamaráta a pod.)

 � Čo je to teda dar? Ako by ste ho definovali?
 � Do akých dvoch skupín by ste rozdelili dary? (napr. malé a veľké)
 � Čo možno označiť, že je najväčší dar? (život, lebo žiadny iný 
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dar by sme si nemohli vychutnať, keby sme tu neboli) 
 � Poďme však ďalej. Kto je darcom života? (Boh)
 � Pán Boh poslal na svet svojho syna – Ježiša Krista, ktorý dostal 
meno Emanuel, a to znamená Boh s nami. On je náš život, ale 
o tom si prečítame zo Svätého písma. 

   

B. Čítanie úryvku zo Svätého písma (Mt 1, 18-25)
S  narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola 

zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo 
sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý 
a  nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. 
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, 
syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej 
počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on 
vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ 

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: 
„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v pre-
klade znamená: Boh s nami. 

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal 
svoju manželku. Ale nepoznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno 
Ježiš. 

C: Dialóg
 � V každej rodine je veľká radosť, keď príde na svet dieťa. Ako 
sme si povedali, dar života je najväčší pozemský dar. Kto si pa-
mätá, ako zaznela posledná veta čítania? (dal mu meno Ježiš)

 � Aké meno sme dostali my? (deti hovoria svoje mená)
 � Čo potreboval každý jeden z nás v prvé dni a dokonca i niekoľ-
ko rokov svojho života? (pomoc otca a mamy, bol odkázaný na 
ich neustálu pomoc, nevedel sa sám o seba postarať)

 � Neustála pomoc znamená 24 hodín denne. Ale rodičia, ktorí 
sa na svoje dieťa tešili, to všetko dokážu a ďakujú Pánu Bohu 
za veľký dar. Veď v živote to tak chodí, že potom sa tieto ich 
dospelé deti starajú o svojich starých rodičov. 

 � Sú rodičia, ktoré nemôžu mať dieťa kvôli nejakej chorobe a 
sú z toho smutní. Vtedy ich potešujú iní príbuzní a pomáhajú 
im to prekonať. Najbolestnejšie je, ak rodičia môžu mať dieťa, 
ono už rastie pod srdcom matky, ale pre nejaký iný dôvod ho 
odmietnu. Veľmi bolestné je i to, ak si ľudia nevážia život a bez 
úcty k životu ubližujú a ničia životy iných. Okolo seba šíria ná-
zor, že nový život je častokrát ťarchou a prináša iba samé nevý-
hody.  Predstavme si, že by takto boli uvažovali naši rodičia pre 
našim narodením... Nikto z nás by tu teda nebol...

 � Život sme si nedali sami. Máme ho od Boha prostredníctvom 
rodičov. Ani rodičia nedali život dieťaťu úplne sami. Oni súhla-
sili s tým, že ho Boh dáva a práve im daruje nový život.

D. Formácia
 � Buďme vďační za každý ľudský život. Svoju vďačnosť môže-
me teraz prejaviť tak, že známym okolo seba podáme ruku  
a povieme: M. ďakujem že si. Ak nepoznáme svoje mená, naj-
prv sa predstavíme a potom mu prejavíme priazeň a radosť  
z toho, že je tu. (deti si prejavia vďačnosť)

 � Ale asi nám tu chýbajú tí, ktorí by si od nás najviac zaslúži-
li naše poďakovanie. Dúfam, že viete, na koho myslím. Sú 
to naši rodičia. Po nich na druhom mieste to sú starí rodičia  
a naši súrodenci. 

 � Poďakujeme aj im. Všetci si zatvoríme oči. Ja budem postup-
ne hovoriť osoby, komu budeme v duchu ďakovať za lásku. 
(animátor najprv vysloví mama, potom po chvíli otec, atď.)

 � Teraz poďakujeme za nich Pánu Bohu a poprosíme o požeh-
nanie pre nich. Zároveň poprosíme i za nás, aby sme mali úctu 
ku životu všetkých ľudí. (animátor prednesie modlitbu vlast-
nými slovami)

E. Aktivita 

F. Záver a povzbudenie
 � Panna Mária vo svojom živote často ďakovala a je nám v tom 
veľkým príkladom. 

 � Nech aj v našom živote každý deň rastie strom VĎAKY za všet-
kých, ktorí majú v úcte život od počatia až po prirodzenú smrť.

V  skupinkách si nakreslite na veľký plagát kmeň 
stromu. Môžete si pomôcť obkreslením ruky, ktorá 
bude kmeňom a roztiahnuté prsty budú konáre stromu. 
Bude to STROM ŽIVOTA. Listy zatiaľ nebudeme kresliť. 
Do kmeňa dopíšeme svoju vďaku za tých, ktorí nám dali 
život.   

Navrhujem vám, aby ste na tejto púti vytvorili i ne-
jaký malý darček alebo niečo kúpili pre tých, ktorí vám 
dali život a starajú sa o vás, aby váš život bol pekný. Majú 
vás radi a iste ich máte radi i vy. Po príchode domov ich 
prekvapíte malým darčekom a poďakujete za všetko, čo 
pre vás doteraz urobili. J

katechetické námety
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4. Katechéza: RADOSŤ (listy radosti)

Text Svätého písma: Magnifikat 
Tematický obsah: 

 Î Pravá radosť zo života vďaka modlitbe a službe
 Î Sedem radostí Panny Márie
 ÎNaše pravé radosti (v škole, doma, zo služby, z modlitby...)

A. Motivácia na začiatku katechézy 
 � Modlitba, služba, život – to sú názvy predchádzajúcich 
stretnutí, ktoré ste absolvovali na vašom „výlete“ J. Alebo nie? 
(deti by mali zareagovať, že sú na púti). 

 � Teraz vám dám úlohu. Z týchto troch slov: modlitba, služba a 
život naformulujte jednu vetu, ktorá bude dávať zmysel. Po-
viem vám príklad, ale vy už nebudete môcť použiť túto vetu: 
Modlitba a služba dáva silu do života. Samozrejme, slová ne-
musia byť v poradí ako som ich použil ja a môžete ich použiť 
aj v rôznych pádoch, nielen v základnom tvare. (Deti vytvoria 
skupinky a  keď majú naformulovanú vetu, prídu ju buď po-
vedať, alebo zvolíme inú formu, napr. že to napíšu a  potom 
určíme, kto to prečíta. Pravdepodobne tam zaznie i  pojem 
„radosť“, ktoré je kľúčovým slovom poslednej katechézy.)

 � Pekne ste pracovali a naformulovali vety, ktoré sú pre nás po-
vzbudivé.

 � Na vašich tvárach vidím obrovskú radosť z toho, že dnes pre-
žívame krásny deň. Mám radosť z vás, máme radosť zo seba 
navzájom a máme radosť z toho, že putujeme k Božej Matke 
Panne Márii, ktorá v istej chvíli mala veľkú radosť a vtedy vy-
slovila radostnú modlitbu, ktorú my v našich kostoloch i spie-
vame.   

 � Vypočujeme si slová radostnej modlitby Panny Márie zo Svä-
tého písma.    

B. Čítanie úryvku zo Svätého písma (Lk 1, 46-55)
Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a  môj duch jasá 

v  Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svo-
jej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky 
pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a  svä-
té je jeho meno a  jeho milosrdenstvo z  pokolenia na pokolenie 
s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srd-
ci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil 
dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho slu-
žobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, 
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

C: Dialóg
 � To, čo sme si teraz vypočuli, bol chválospev Panny Márie, kto-
rým vďačí Bohu za veľké veci, prežíva obrovskú radosť a vnú-
torný jasot. Jej modlitbu chválospevu počula i Alžbeta. 

 � Ktoré slová z modlitby hovoria o tom, že prežíva jasot? (Môj 
duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi.)

 � Mária hovorí aj dôvod, prečo jej duch jasá a prečo má tak ob-
rovskú radosť. O tom sa hovorilo  ešte v prvej vete, ktorú sme 
počuli. Vedeli by ste ich povedať? (Lebo Pán zhliadol na PONÍ-
ŽENOSŤ svojej SLUŽOBNICE.)

 � Viete už, čo bolo pre ňu dôležité? (modlitba, služba, pokora a 
teraz sa k tomu pridáva i poníženosť)

 � Poníženosť neznamená to, že niekto sa jej vysmieva, ponižuje 
ju.

 � Panna Mária tu hovorí o  inej poníženosti – a  tou je jej ne-
ochvejná ochota robiť to, čo chce od nej dobrotivý Boh. (Opak 
poníženosti by mohla byť povýšeneckosť. Hovoríme o nej vte-
dy, ak sa ľudia sami povyšujú nad iných, nepozerajú na potre-
by iných, ale robia to, čo je iba pre nich dobré.) 

 � Z Máriinho života môžeme vymenovať 7 udalostí, ktoré spá-
ja pojem RADOSŤ. (Môžeme to urobiť aktívnou formou, že 
ku každej radosti máme obraz biblickej udalosti, prípadne 
i vhodný symbol, ktoré rozdáme deťom. Obraz alebo i symbol 
sú prilepené na podklade v tvare listu stromu. Ich úlohou je 
pomenovať udalosť na obraze v súvislosti so životom Panny 
Márie. Ak to sami nevedia, poprosia o radu ďalšie deti, ktoré 
sú okolo nich. Po ukončení práce detí animátor vyzve zástup-
cov skupín, aby prišli s obrazom k nemu, predstavuje jednot-
livé radosti a ukáže obraz všetkým deťom.) 

1. RADOSŤ: Zvestovanie Panne Márii (Lk 1, 26 -33)
2. RADOSŤ: Návšteva Panny Márie u Alžbety  (Lk1, 39 –55) 
3. RADOSŤ: Narodenie Ježiša Krista (Lk 2, 1 –14) 
4. RADOSŤ: Obetovanie v chráme (Lk 2, 22 –33)
5. RADOSŤ: Nájdenie Pána Ježiša – Dvanásťročný Ježiš 

v chráme (Lk 2, 41 –52)
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6. RADOSŤ: Nanebovzatie Panny Márie / Zjavenie Apoštola 
Jána  (Zjv 11, 19; 12, 1 –10) 

7. RADOSŤ: Korunovanie Panny Márie (Ž 45, 10 –16)

 � Ak ste boli veľmi pozorní, mohli ste prísť na to, že týchto 7 ra-
dostí možno ľahko vymenovať, ak už poznáte jednu modlit-
bu, ku ktorej sa viažu isté tajomstvá. Áno, je to ruženec. Takže 
prvých päť radosti Panny Márie sú tajomstvá radostného ru-
ženca a ostatné dve radosti sú 4. a 5. tajomstvo slávnostného 
ruženca. 

 � Na živote Panny Márie vidíme, že okrem radostí, ktoré preží-
vala v tomto živote, jej radosť je i vo večnosti. Veď o tom sved-
čia 6. a 7. radosť, ktoré majú svoje miesto v nebi.

D. Formácia
 � Čo môžeme robiť my, aby sa naša radosť podobala radosti 
Panny Márie? (radostne a pravdivo sa modliť, radostne a prav-
divo pomáhať doma, radostne a  ochotne pomôcť ľuďom, 
ktorí od nás potrebujú konkrétnu pomoc, radostne a ochotne 
uvoľniť sedadlo v MHD, pozdraviť ľuďom, radostne a ochotne 
navštíviť starších, ...)

 � Môžeme si byť istí, že ak tieto skutky radosti nerobíme preto, 
aby nás ľudia chválili, ale aby sme nimi oslávili Krista, bude-
me mať nekonečnú radosť a Pán nám bude žehnať.

 � Pred začiatkom sv. omše dolepíme do najväčšej makety stro-
mu jednotlivé udalosti zo života Panny Márie. Hotový plagát 
môžeme položiť ku oltáru pred sv. omšou.

E. Aktivita 

F. Záver a povzbudenie
 � Tak ako Panna Mária navštívila svoju príbuznú Alžbetu, tak 
my teraz navštívime nebeskú Matku a  vstúpime po skupin-
kách s našim plagátom do baziliky. 

 � Pred nami bude svätostánok – živý Kristus, pokloníme sa mu, 
pokľakneme a  poďakujeme za všetko, čo sme dnes prežili 
a ešte prežijeme. Po krátkej modlitbe tí, ktorí budú niesť pla-
gát, položia ho potom pred oltár.

 � Aby náš vstup do baziliky bol radostný, zaspievame pritom 
z  úprimného srdca pieseň, ktorá vyjadruje našu prosbu 
o ochranu Panny Márie (viď pieseň na titulnej strane: Mária, 
Mária, ty chráň).

 � Potom sa stíšime a pripravíme na slávenie sv. omše.

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj: katechézy bohoslovcov z Misijnej púte detí 

na Mariánsku horu v roku  2019 
L. Briša, M. Gavaliera,  J. Kudlačáka, 

P. Križiana, S. Lopatovského, J. Závackého

Do stromu, ktorý máte v skupinkách, dolepte „listy 
stromu – LISTY RADOSTI“. Teda napíšete do nich svo-
je veľké radosti (z  modlitby, zo služby pre druhých, zo 
života, ktorý prežívate), za ktoré chcete poďakovať po-
čas tejto sv. omše. (animátor má pripravené papierové 
listy rôznych druhov stromov; strom možno obohatiť 
aj dolepením  niekoľkých živých listov stromov alebo 
lupienkov kvetov, ktoré sú pripravené v  košíčkoch pre 
každú skupinu) 

katechetické námety
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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.

Emília Bocková: 
MOŽNOSTI TVORBY A APLIKÁCIE VIZUÁLNYCH PROSTRIEDKOV

Cieľom publikácie je prezentovanie možností tvorby a  aplikácie vizuálnych prostriedkov vo vyučovaní 
na základe pilierov, ktoré tvoria päť samostatných skupín. Predchádza tomu charakteristika vizuálnych 
prostriedkov a charakteristika edukačného prostredia, ktorým je jednak rodina ako i škola.

Alexander Weihs, Ute Thönissenová: ABC BIBLIE PRE DETI
Ktoré prikázania sú v  Starom zákone? Aké rastliny a  zvieratá sa nachádzajú v  Biblii? Čo znamená 
zmŕtvychvstanie? Deti sa formou otázok a  odpovedí dozvedia najzákladnejšie poznatky o  celom 
Svätom písme a  tiež jednotlivo o  Starom a  Novom zákone. Kniha je výbornou pomôckou pre deti na 
prvé zoznámenie sa so Svätým písmom a tiež pri príprave na prvé sväté prijímanie. Vydavateľstvo Lúč ju 
ponúka ako preklad podľa nemeckého originálu. Kniha má cirkevné schválenie.

Leena Laneová, Roma Bishopová: PRIATELIA BOHA
Kniha má podnadpis Moja prvá biblia hrou a ponúka zoznámenie sa s postavami  ako sú Noe, Jonáš, Mojžiš, 
Dávid a ďalší priatelia Boha. Zoznámenie sa s postavami ponúka prečítať príbeh a formou hier a zaujímavých 
úloh prehlbovať poznatky. 

Cena: 12,00 €

Cena: 7,00 €

Cena: 9,50 €

Cena: 4,50 €
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ponúkame

Jozef Luscoň: KRESŤAN MÁ BYŤ KVAS A NIE TRKVAS!
Nájdete tu odpovede na základné otázky: čo je viera, načo je viera, ako vzniká, ako zaniká, ako sa rozvíja 
i aké sú jej krízy. Povie aj to, v čo máme veriť a čomu vôbec! Pomôže tam, kde sa viera stráca i kde sa chce 
získať či obnoviť. Pomôže mladým, starým, rodičom, kňazom i katechétom... Tým, ktorí chcú niečo urobiť 
pre vieru svoju i svojich drahých.

Jozef Luscoň: KTO JE POVOLANÝ, CÍTI SA MILOVANÝ
Kniha chce poradiť ako pomôcť sebe i druhým pri riešení problémov. Je voľným pokračovaním publikácie 
Zaľúbenému sa ľahšie žije. Tá predstavila povolanie „všeobecne“. V tejto knihe posunieme poznanie o našom 
povolaní ďalej. Pozrieme sa, ako dobrotivý Boh sprevádza ľudstvo a ako mu ponúka riešenia na ťažkosti, 
ktoré prinášajú historické epochy. Všimneme si ich aj preto, lebo mnohé problémy pretrvávajú dodnes.

Annette Kast-Zahn: AKO NAUČIŤ DETI PRAVIDLÁ
Určená pre rodičov detí do 14 rokov.Autorka je skúsená psychologicka a  v  knihe ponúka rady a 
zdôvodnenia, prečo deti potrebujú pravidlá, ako ich nastolilť, ako dodávať dieťaťu sebavedomie, kde sa 
rodičia dopúšťajú najčastejšie výchovných chýb a mnohé iné.

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

Určená pre pedagógov a rodičov detí od 4 do 18 rokov. Ukazuje im, ako môžu inšpirova diaeťa k  seba-
disciplíne, sebakontrole a  k  zázrakom v  učení. Pomocou komunikačnej stratégie a  vďaka názornosti 
kreslených dialógov autorky dokázali rodičom i učiteľom naznačiť, ako riešiť každodenné problémy, ktoré 
sa môžu u detí vo vzťahu k učeniu vyskytnúť. 

Cena: 1,50 €

Cena: 1,50 €

Cena: 10,00 €

Cena: 10,00 €
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Adele Faber, Elaine Mazlish: SÚRODENCI BEZ RIVALITY
Rady pre rodičov, ako pomôcť svojim deťom, aby spolu dobre vychádzali. Kniha ponúka možnosti, ako 
vychovávať deti, aby sa zabránilo súrodenenckým konfliktom alebo žiarliavým scénam. Nájdete v  nej 
kreslené vzorové scénky s doporučenými dialógmi, ktoré môžu pomôcť vyriešiť najčastejšie situácie.

Adele Faber, Elaine Mazlish: AKO HOVORIŤ, ABY NÁS TÍNEDŽERI POČÚVALI
A tiež ako počúvať, aby nám tínežeri dôverovali. Sú to rady pre rodičov detí od 10 do 18 rokov. Kniha je 
radcom, ako komunikovať sw dospievajúcimi tak, aby naše slová brali vážne a ako ich počúvať, aby v nás 
dospelých videli partnera a  nie nepriateľa. Autorky využívajú príklady zo života a  rozhovorov medzi 
rodičmi a ich deťmi.

Mónika Mikly a kol.: POĎME A OSLAVUJME!
V  knižke si malý čiateľ nájde viaceré biblické príbehy. Formát a  obsah je prispôsobený detskej mysli 
a  obrázky sú výstižné – rovnako ako písané slovo. Pomocou príbehu približuje tri sviatky spomínané 
v Biblii – paschu, turíce a sviatok stánkov.

Cena: 10,00 €

Cena: 10,00 €

Cena: 1,00 €
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