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Lásky svätej ohnisko, Srdce Boha Kráľa, 

 z oltára sa našich sŕdc vznáša k tebe chvála!
Božské Srdce buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, 
nech sa v našej rodine život viery rozvinie.

Božské Srdce, tvoji sme v zasvätenia sľube, 
zasvätení budeme v tvojej žiť úľube. 
Z trónu tvojej dobroty v náš dom zlietla láska, 
v našom srdci vládnuť chce, láskou milosť božská.

V pokušení ochrana, Srdce večnej sily. 
Posilni nás, aby sme v boji zvíťazili!
Božské Srdce buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, 
nech sa v našej rodine život viery rozvinie.

« Jozef Cincík, Mozaika v kaplnke Pápežského  
slov. kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme

KATECHETICKÉ
OZVENY

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

INFORMÁTOR A METODICKÝ POMOCNÍK PRE UČITEĽOV 
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V  Markovom evanjeliu sa na-
chádza udalosť, ktorá vzbud-

zuje viacero otáznikov. Ježiš bol 
prítomný v jednom dome a vtedy 
sa dnu dostal odkaz, že vonku ho 
hľadá jeho matka a bratia. Prvým 
otáznikom je zmienka o bratoch. 
Znalci biblického jazyka a vtedaj-
ších reálií dávajú vysvetlenie, že tu 
nejde o priamych pokrvných Ježiša 
a evanjelista nespomína vlastných 
Ježišových bratov. Ide o blízkych 
príbuzných – bratrancov. Druhým 
otáznikom je zmysel Ježišových 
slov o jeho rodine. Hovorí o du-
chovnom pute, ktoré spája všet-
kých veriacich. Každý, kto uverí 
Pánovmu slovu, Pánovým vnuknu-
tiam a reaguje naň pozitívne svojím 
životom, začleňuje sa do Ježišovej 
rodiny. Panna Mária z tejto rodiny 
nebola vylúčená, veď ona najdo-
konalejšie spomedzi ľudí dokázala 
plniť Božiu vôľu. 
V Novom zákone sa slovo brat 
nachádza vyše tristokrát a zväčša 
v prenesenom slova zmysle. Oslo-
venie bratia a sestry najčastejšie 
počuť počas slávenia svätej omše. 
Či už ide o texty prednášané z li-
turgických kníh alebo o oslovenie 
kňaza v úvode, závere sv. omše 
a počas kázne. Slová brat, sestra 
sa používajú v prenesenom vý-
zname a duchovnom význame. 
Rovnako ich použil i Pán Ježiš. 
Rodičia nemôžu ostať iba pri fy-
zickom zrodení potomstva. Keď 
vychovávajú po kresťansky, vtedy 
rodia svoje deti duchovne. Fyzické 

otcovstvo a materstvo je nedosta-
točné, ak s  ním nie je spojené aj 
otcovstvo a  materstvo duchovné. 
Duchovné rodičovstvo sa prejavu-
je v starostlivosti a výchove dieťaťa 
počas jeho rastu a vývoja. Sv. Au-
gustín napísal o svojej mame sv. 
Monike, že ho telesne porodila pre 
časný život a  svojím srdcom ho 
zrodila pre večný život. 
Duchovné rodičovstvo sa netýka 
iba vlastných rodičov dieťaťa. Slová 
Pána Ježiša o duchovnom pokr-
venstve sa týkajú každého človeka. 
Najčastejšie sa titul duchovný otec 
používa na oslovenie kňazov. Sú 
prostredníkmi nášho nebeského 
Otca, keď plnia úlohu učiť, hlásať 
a posväcovať. V prenesenom zmy-
sle zahŕňa tento pojem širší okruh 
ľudí. Týka sa aj krstných rodičov, 
birmovných rodičov, učiteľov, ka-
techétov, animátorov, duchovne 
spriaznených osôb a každého, kto 
svojím slovom, svedectvom, vie-
rou, príkladom formuje dušu dru-
hého, či už ide o deti, mládež ale-
bo dospelých. Popri rodičoch Boh 
obdarúva aj takýmito ľuďmi, ktorí 
zanechajú výraznú stopu v živote 
druhého. 
Povolanie učiteľa náboženstva 
a katechétu má mať tento rozmer. 
Svätý Otec František sa prihovoril 
na konci Roku viery a prirovnal vte-
dy povolanie katechétu k tlčúce-
mu srdcu. Srdce robí dva pohyby: 
systolu a diastolu. Pri systole ide 
o  prebývanie s našim Učiteľom, 
náš živý vzťah s ním. Pri diastole 

ide o vychádzanie v ústrety druhým 
a prinášanie toho, čo sme načer-
pali zo vzťahu s ním, druhým. Je 
veľký predpoklad, že človek s  bi-
júcim srdcom, ktorý je ako bijúce 
srdce, sa stane pre mnohých du-
chovným otcom či mamou.
Žiaci a študenti odchádzajú na 
prázdniny, ale nech ostávajú 
v  modlitbách svojich duchovných 
rodičov. 
Ešte pred začiatkom prázdnin vám 
ponúkame posledné číslo Kate-
chetických ozvien v školskom roku 
2014/15. Jeho obsahom je bilanco-
vanie a zverejnenie výsledkov súťaží 
(Biblická olympiáda, Biblia očami 
detí), ako aj ponuka na posledné 
školské a aj prázdninové dni. Aktivi-
zácia a námety sú obsahovo zame-
rané na 50. výročie smrti Božieho 
sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a na 
sviatok Božského Srdca Ježišovho. 
V rámci Roka zasväteného života 
sme pripravili program tábora pre 
deti, ktorý sa nesie v duchu prežíva-
nia chariziem vybratých reholí. Verí-
me, že vám naša ponuka poslúži 
a inšpiruje vás.
Všetkým vám patrí veľká vďaka za 
vašu prácu a nasadenie vo vyučo-
vaní v škole a v katechetickej práci 
vo farnosti. Nech Pán odmení vaše 
úsilie a nech prinesie bohatú úrodu 
to, čo ste počas školského roka 
zasievali do vám zverených detí 
a mládeže. 

Požehnaný záver školského roka 
a oddych v čase prázdnin.

 Viktor Pardeľ a pracovníci DKÚ 
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• Celodiecézny katechetický deň na za-
čiatku šk. roka 2015/2016
Pozývame všetkých kňazov, katechétov, učiteľov 
náboženskej výchovy a  náboženstva na celo-
diecézny katechetický deň s  diecéznym otcom 
biskupom, ktorý sa uskutoční 28. augusta 2015 
v Poprade. Tešíme sa na spoločné stretnutie. Po-
zvánku s programom budeme zasielať v priebehu 
prázdninových mesiacov. Do nastávajúcich dní vy-
prosujeme veľa zdravia a hojnosť Božích milostí. 

• Objednávanie a distribúcia pracovných 
zošitov pre NBV na šk. rok 2015/2016 
MŠVVaŠ SR už nebude od nového školského roku 
2015/2016 prijímať objednávky a financovať pra-
covné zošity NBV do škôl. Na každú školu na území 
SR bude (na prelome mesiacov máj a jún) posielaná 
výzva na objednávanie nových pracovných zošitov.
Dávame na vedomie objednávací formulár, kde si 
školy môžu záväzne objednať nové pracovné zoši-
ty, ktorých obsahy sú kompatibilné s novými učeb-
nicami náboženstva, ktoré financuje MŠVVaŠ SR.
Objednávací formulár nájdete na stránke www.
pracovnyzosit.sk.
Cena nových pracovných zošitov z náboženstva je 
1,50 EUR s DPH. Distribúciu zabezpečuje  vydava-
teľstvo DON BOSCO v koordinácii s KPKC na zákla-
de správne vyplneného objednávkového formulára. 
Pre optimálne nastavenie výrobného procesu a za-
bezpečenie distribúcie je potrebné odoslať vyplnený 
formulár najneskôr do 30. júna 2015.
Včasným a správnym vyplnením formulára spoločne 
predídeme komplikáciám pri ich distribúcii na začiatku 
školského roka.  Distribúcia a  fakturácia pracovných 
zošitov bude prebiehať počas septembra 2015.

• Tlač a distribúcia učebníc NBV na šk. 
rok 2015/2016 
KPKC má zatiaľ prísľub, že MŠVVaŠ SR bude na 
nasledujúci školský rok na základe objednávok tlačiť 
a  distribuovať do škôl iba učebnice NBV pre prvý 
stupeň ZŠ. Ďalšie aktuálne informácie budeme za-
sielať na emailové adresy i v čase letných prázdnin.  

• Letná biblická škola pre učiteľov nábo-
ženstva a katechétov 

Katolícke biblické dielo 
pozýva tých, ktorí chcú 
rásť v poznaní Božieho 
slova a  viesť aj iných 
k  poznaniu Boha 
v jeho slove a zároveň 
túžia sa vo svojich far-
nostiach stretávať pri 

spoločnom čítaní, štúdiu a modlitbe na Letnú biblic-
kú školu. Zvlášť pozýva katechétov, kňazov, 
biblických animátorov, zasvätené osoby, ale i  všet-
kých hľadajúcich a  veriacich. Letná biblická škola 
„Inšpirácia &  Orientácia“ sa uskutoční v  dňoch 
19. – 23. augusta 2015 vo Františkánskom duchov-
nom centre v Melčiciach (http://www.fratrascent-
rum.sk/frantiskanske-duchovne-centrum). Té-
mou „Matúšovo evanjelium“ bude sprevádzať 
biblista ThDr. Štefan Novotný PhD. Bližšie infor-
mácie nájdete na: http://kbd.sk/web/index.php/
blog/9-data/aktuality/170-inspiracia-orientacia

• Rok zasväteného života – štandardy 
v rámci osnov vyučovania náboženstva
Prežívame Rok zasväteného života a v rámci osnov 
vyučovania náboženstva ponúkame prehľad podľa 
ročníkov, v  ktorých je explicitne alebo implicitne 
zapracovaná téma zasväteného života. 
4. roč. ZŠ – 4. téma: Svedectvo nádeje (svedkovia 
nádeje)
5. roč. ZŠ – 5. téma: Dialóg cez službu (slúžim 
chorým)
7. roč. ZŠ – 2. téma: Sloboda a rozhodnutia (roz-
hodnutie a sloboda)
7. roč. ZŠ – 5. téma: Láska ako princíp slobody 
(život podľa blahoslavenstiev)
8. roč. ZŠ – 4. téma: Dôstojnosť a výkon (mať alebo 
byť)
9. roč. ZŠ – 4. téma: Zodpovednosť človeka za 
svet, v ktorom žije (kresťanské posolstvo ľudskosti)
1. roč. SŠ – 1. téma: Človek v spoločenstve (po-
volanie)
2. roč. SŠ – 3. téma: Moje hodnoty (životný štýl) 
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• Projekt a korešpondenčná súťaž „O bis-
kupovi Vojtaššákovi“ v šk. roku 2015/2016
Z príležitosti výročia 50 rokov od smrti spišského bis-
kupa Jána Vojtaššáka pripravujeme projekt a súťaž 
pre žiakov, ktorých cieľom je spoznávať osobnosť 
Božieho sluhu biskupa Vojtaššáka a na príklade jeho 
životného príbehu posilniť svoje kresťanské povedo-
mie. 
Projekt pod rovnomenným názvom ako znie jeho 
biskupské heslo: ANJELOM PRIKÁZAL O TEBE 
sleduje spoznávanie osobnosti biskupa. Je adreso-
vaný mladším žiakom. 
Pre učiteľov sú pripravené vybrané texty podľa jed-
notlivých kapitol knihy A. Laučeka - Anjelom svojim 
prikážem o tebe, ktoré možno po prerozprávaní ale-
bo prečítaní kapitol poskytnúť i žiakom. 
Korešpondenčná súťaž pod názvom „POZNÁŠ 
PRAVDU O  BISKUPOVI JÁNOVI VOJTAŠŠÁ-
KOVI?“ bude rozdelená do štyroch častí: 1. detstvo 
a štúdiá, 2. seminarista, 3. spišský biskup, 4. krížová 
cesta. V  časti Seminarista budú okrem súťažných 
otázok i  nesúťažné otázky, ktoré pozývajú žiakov 
zamyslieť sa nad sebou. O odpovediach môžu žiaci 
diskutovať v rámci triedy, na stretnutiach vo farskom 
spoločenstve, môžu poslúžiť ako podnet na spy-
tovanie svedomia a  môžu byť i  podnetom napísať 
svoje svedectvo. 
Žiaci môžu čerpať z publikácií: Anton Lauček: Anje-
lom svojim prikážem o tebe; Viktor Trstenský: Sila vie-
ry, sila pravdy; Ľuboslav Hromják a kol.: Pohľady na 
osobnosť biskupa Vojtaššáka; Ján Vojtaššák – krátky 
životopis http://dieceza.kapitula.sk/?g=7&ext=10.

• Seminár „Osobnosť Božieho sluhu bis-
kupa Jána Vojtaššáka“  
Dňa 26. mája 2015 sa v Ružomberku uskutočnil 
seminár na vyššie uvedenú tému. Cirkevný histo-
rik HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. hneď na úvod 
poznamenal, že mnohí učitelia zápasia s  rea litou 
školského prostredia a  veku žiakov, keď tak žia-
ci ako ani študenti stredných škôl nemajú zá-
ujem o  poznávanie dejín a  ani o poznávanie cir-
kevných dejín. Ako teda predstavovať cirkevné 
dejiny, aby neboli iba suchopárnymi dátumami 

a faktami? Jedným zo spôsobov je využiť sku-
točný príbeh - existenciálnu situáciu osobností, 
ktorí žili v konkrétnom historickom období. Ich 
reakcie, spôsob vysporiadania sa s dobou v kto-
rej žili, môže byť i otázkou na žiakov, ako by oni 
reagovali v  danej dobe. Osobnosti, ktorých ži-
votné príbehy môžeme využiť v  rámci podávania 
dejín Cirkvi nájdeme v  každom storočí. Biskup 
Ján Vojtaššák, ako poznamenal prednášateľ, je 
symbolom slovenského katolicizmu, je vzorom, 
ako žiť nádejou a zachovať si vlastnú identitu. Zo-
strih prednášky nájdete na našej webovej stránke  
www.dkuspis.sk.

• 14. ročník Biblickej olympiády – výsled-
ky diecézneho a národného kola  

V dňoch 15.-16. apríla 2015 sa v Spišs-
kej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo 
Biblickej olympiády v kategóriách základ-
né a stredné školy. Prvý deň súťažilo 
10 trojčlenných družstiev stredných škôl 
a v druhý deň 12 trojčlenných družstiev 
základných škôl.

Súťaž má podľa organizačného poriadku 5 postu-
pových kôl: triedne, školské, dekanátne (okres-
né), diecézne (krajské) a národné kolo. V tomto 
školskom roku sa do súťaže zapojilo 93 základ-
ných a  29 stredných škôl našej diecézy. Triedne 
kolá boli realizované v 534 triedach základných 
a 118 triedach stredných škôl. V triednych kolách 
súťažilo celkom 7 838 žiakov ZŠ a 1 837 žiakov 
SŠ. Na úrovni školských kôl súťažilo 1 302 žiakov 
ZŠ a  426 žiakov SŠ. Na úrovni dekanátnych kôl 
zastupovalo každú školu trojčlenné súťažné druž-
stvo. Za ZŠ to bolo 93 družstiev a za SŠ 29 druž-
stiev. Dekanátne kolá v kategórii základných škôl 
sa konali v  12  dekanátoch (okrem dekanátov 
Spišská Stará Ves a Spišský Štiavnik), z ktorého 
víťazné družstvo postúpilo do diecézneho kola. 
Dekanátne kolá v kategórii stredných škôl sa ko-
nali na 5 miestach diecézy. Na území niektorých 
dekanátov sa nenachádzajú stredné školy. Z kaž-
dého miesta súťaže postupoval počet družstiev, 
ktorý zodpovedal počtu zastupujúcich dekanátov 
v uvedenom mieste. 
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Školy
Počet tried, 
tried. kolo

Počet žiakov, 
triedne kolo

Počet škôl,  
školské kolo

Počet žiakov, 
školské kolo

Počet žiakov, 
dekanát. kolo

Počet žiakov, 
diecézne kolo

Základné 534 7838 93 1302 279 36

Stredné 118 1837 29 426 87 30

Celkom 652 9675 122 1728 366 66

V tomto roku sme opäť zasielali potvrdenie o úspešnom riešiteľovi súťaže. Úspešným riešiteľom sa stali druž-
stvá, ktoré získali minimálne 60 % z celkového počtu bodov.

Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii základných škôl:

N Á Z O V    Š K O L Y BODY

1 ZŠ s MŠ Povýšenia sv. Kríža, SMIŽANY 75

2 CZŠ sv. Gorazda, NÁMESTOVO 74,5

3 ZŠ, LENDAK 73,5

4 Gymnázium sv. Františka Assiského, LEVOČA 69

5 ZŠ Komenského, SPIŠSKÉ VLACHY 59,5

6 ZŠ Janka Kráľa, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 57,5

7 Gymnázium sv. Andreja, RUŽOMBEROK 57

8 ZŠ, HRUŠTÍN 56

9 ZŠ s MŠ, NIŽNÁ 52

10 ZŠ, SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK 51,5

11 ZŠ s MŠ, CHLEBNICE 51

12 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, STARÁ LUBOVŇA 46

Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii stredných škôl:

N Á Z O V    Š K O L Y BODY

1 Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, STARÁ ĽUBOVŇA 81

2 Gymnázium sv. Františka Assiského, LEVOČA 77,5

3 Gymnázium sv. Andreja, RUŽOMBEROK 76,5

4 Gymnázium Antona Bernoláka, NÁMESTOVO 69,5

5 Gymnázium Martina Hattalu, TRSTENÁ 68,5

6 Gymnázium M. M. Hodžu, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 58,5

7 Gymnázium P. O. Hviezdoslava, KEŽMAROK 55,5

8 Gymnázium, Š. Mišíka SPIŠSKÁ NOVÁ VES 55

9 Gymnázium, TVRDOŠÍN 50

10 Gymnázium P. U. Olivu, POPRAD 44
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Družstvá z každej kategórie, ktoré sa umiestnili na 1. mieste reprezentovali našu diecézu na národnom kole 
súťaže v dňoch 5.-7. mája 2015 v Melčiciach. Po desať družstiev z celého Slovenska súťažilo medzi sebou 
v kategórii základných škôl a v kategórii stredných škôl. Žiaci ZŠ s MŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch sa 
umiestnili na 6. mieste a žiaci Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni na 2. mieste. Srdečne bla-
hoželáme!
 

Žiaci ZŠ s MŠ Povýš. Sv. Kríža, Smižany          Žiaci Cirk. gymnázia sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

Tak v diecéznom ako i národnom kole bolo 6 súťažných úloh. Boli medzi nimi test a otázky, posolstvo bib-
lického textu, práca s biblickým obrazom, audiopríbehy a ďalšie úlohy. Otázky na diecézne i národné kolo 
zostavovala Odborná komisia BO v spolupráci s predsedom poroty.
V predvečer národného kola nechýbalo ani spoločné delenie sa o skúsenosti a zážitky z prípravy na súťaž. 
Bolo cítiť, že stretnutie s Božím slovom každého obohatilo. Žiaci sa podelili aj o svoje dojmy, čo priniesla práca 
so Svätým písmom do ich života. Podelili sa o to, čo ich oslovilo a čo bolo náročné po vedomostnej stránke. 
V školskom roku 2015/2016 budú predmetom súťaže: Prvá kniha Samuelova a Evanjelium sv. Lukáša. 

• Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mlá-
deže – vyhodnotenie diecézneho kola
Žiaci mali možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže 
„Biblia očami detí a mládeže“, ktorú organizovalo 
KPKC, n. o. /www.kpkc.sk/, tento rok v spolupráci 
s DKÚ Trnavskej arcidiecézy. Diecézne katechetické 
úrady, teda aj my, sme organizačne zabezpečovali 
diecézne kolo. 
Súťaž bola zameraná na zobrazenie Biblie a jej mie-
sta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu 
spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého 
rozletu duše dieťaťa a mladého človeka. Jej cieľom 
bolo zaangažovať do vnímania a prežívania biblic-
kých dejín čo najviac detí a mládeže; hlavne tých, 

ktorí sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže 
Biblická olympiáda. 
Obsah kníh, ktoré boli predmetom vedomostnej 
súťaže: Kniha Jozue (1,1-11, 15; 24,1-33), kniha To-
biáš a Skutky apoštolov boli  zároveň témou výtvar-
nej súťaže. Súťaž bola určená žiakom ZŠ a SŠ tých 
škôl, v ktorých sa vyučuje  katolícke náboženstvo. 

Zoznam škôl zapojených do súťaže:
P. Škola Miesto Poč.

1 ZŠ s MŠ Sp. Bystré 3

2 ZŠ s MŠ sv. CaM Stará Ľubovňa 3

3 ZŠ s MŠ Podolínec 3



www.dkuspis.sk7

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

4 CZŠ Dlhé hony Poprad 11

5 ZŠ s MŠ sv. J. Krstiteľa Veľká Lesná 5

6 ZŠ apoštola Pavla Lipt. Mikuláš 7

7 ZŠ s MŠ Rabča 2

8 ZŠ Breza 9

9 ZŠ s MŠ Novoť 18

10 CZŠ sv. Gorazda Námestovo 1

11 ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné 3

12 SŠI J. Vojtaššáka Levoča 7

13 ŠZŠ Richnava 3

14 ZŠ Lomná 8

15 SŠI J. Vojtaššáka Levoča 4

16 ZŠ s MŠ Lipt. Teplá 8

17 Spojená škola (ZŠ) Nižná 2

18 CZŠ sv. apoštola Pavla Sihelné 7 

19 ZŠ s MŠ Harichovce 9

20 ZŠ s MŠ Poprad – 
Sp. Sobota

1

21 ZŠ Vrbov 7

22 ZŠ Dr. D. Derera Kežmarok 9

23 ZŠ sv, Vincenta Ružomberok 6

24 ZŠ s MŠ Liesek 2

25 ZŠ Letná Poprad 4

26 ŠZŠ Kežmarok 8

27 ZŠ s MŠ Klin 4

28 ZŠ P.O. Hviezdoslava Trstená 9

29 Spojená škola (SŠ) Nižná 1

30 Gymnázium 
sv. Andreja

Ružomberok 6

31 ZŠ Ing. Kožucha Sp. Nová Ves 1

32 ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok 14

33 ZŠ Rudolfa Dilonga Trstená 5

34 ZŠ Z. Nejedlého Sp. Nová Ves 10

35 SZŠ M, T. Schererovej Ružomberok 3

36. ZŠ Povýšenia s. Kríža Smižany 1

37 ZŠ s MŠ Orav. Veselé 8

       Spolu 212

Rozdelenie súťažných prác do kategórií 
podľa propozícií na tento školský rok:

Kategória 1. 2. 3. 4. 5.

Počet 6 38 37 56 40

6. 7.A 7. B 7. C Spolu

10 16 7 2 212

Všetky práce nás potešili a autorom prác i tým, ktorí 
im radili, katechétom, učiteľom výtvarnej výchovy 
ďakujeme za vynaloženú námahu, úsilie i  venova-
ný čas. Veríme, že ste prežili príjemné chvíle, získali 
nové vedomosti a posilnili svoju vieru.
Témy, ktoré zaujali najviac boli nasledovne: životné 
príbehy Tobiáša a Sáry, apoštola Pavla, Petra a pád 
Jericha. 
Úroveň  prác bola veľmi rôznorodá. V každej kate-
górii boli vyhodnotené tri najlepšie práce, prípadne 
bola udelená i cena poroty. V niektorých kategóriách 
neboli udelené všetky tri miesta z rôznych dôvodov. 
Niektoré práce nevyhovovali požiadavkám propozícií 
alebo neodrážali vlastnú tvorbu. Z celkového počtu 
212 prác, ktoré zodpovedali propozíciám súťaže, 
odborná porota ohodnotila nasledovné práce.

in
fo
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Víťazi výtvarnej súťaže diecézneho kola „Biblia očami detí a mládeže“ šk. r. 2014/2015
MIESTO

Cena po- 
roty /CP/

MENO ŠKOLA NÁZOV PRÁCE

1. kategória       Materské školy

1. Mária Liptáková ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok Svadobná hostina

2. Diana Galovičová ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok Filip krstí etiópskeho Eunucha

3. Mária Uhliariková ZŠ s MŠ Lomná Lýdia predavačka purpuru

CP Bianka Ľubová ZŠ s MŠ Lomná Stroskotanie lode

2. kategória       ZŠ roč. 1. – 2.

1.               Jakub Palárik ZŠ s MŠ Novoť Tobiáš vylovil rybu a získal Sáru

2. Daniela Kyrczová ZŠ s MŠ Novoť Naplnení Duchom Svätým 

3. Laura  Novotná ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany Obchôdzky okolo Jericha

CP Lea Novotná ZŠ s MŠ Harichovce Eunuch číta a nerozumie

CP Denis Radič ZŠ s MŠ Lomná Prechod cez rieku Jordán

CP Timotej Kozaňák ZŠ s MŠ Novoť Návrat Tobiáša domov so Sárou

3. kategória        ZŠ roč. 3. – 4.

1. Simona Martvoňová ZŠ s MŠ Novoť Nanebovstúpenie

2. Tatiana Žibeková ZŠ s MŠ Lomná Anjel prichádza do väzenia k Petrovi

3. Oliver Romaňák ZŠ s MŠ Klin Ukameňovanie sv. Štefana

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

1. Tatiana Boškajová ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné Rachab opúšťa horiace Jericho

2. Simona Večerková ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné Vyslobodenie Petra z väzenia

3. Šimon Martvoň ZŠ s MŠ Novoť Zjavenie sv. Petra

CP Barbora Václaveková ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok Rafael sprevádza Tobiáša

CP Tatiana Tisoňová ZŠ Rabča Oslobodenie Petra z väzenia

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

1. Viktória Kršiaková ZŠ s MŠ Harichovce Kto si, Pane?

2. Laura Fabiánová ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok Sára oslobodená od zlého ducha

3. Terezka Ondríková ZŠ Liesek Obrátenie

CP Terézia Uhliariková CZŠ sv. Gorazda, Námestovo Stroskotania na Malte

CP Laura Špaková ZŠ s MŠ sv. Kríža Kežmarok Štefana kameňovali a on sa modlil

6. kategória       Stredné školy, Gymnáziá

1. Kamil Kuľka Stred. umelecká škola Kežmarok Rafael uzdravuje obidvoch

2. Lenka Polačeková Stred. umelecká škola Kežmarok Anjel zavolal: Chyť ju a pevne drž

3. neudelené

CP Martina Ovšáková Spojená škola Nižná Sára sa stáva Tobiášovou ženou

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

1. Daniel Lacko ŠZŠ Richnava Zoslanie Ducha Svätého

2. Aneta Gažíková SŠIJV Levoča Svadba Tobiáša a Sáry

3. neudelené

CP Tomáš Gábor ŠZŠ Kežmarok Vo väzení

CP Tatiana Kurucová ŠZŠ Kežmarok Šavol prenasleduje kresťanov

7. B kategória       Špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich

1. Kristián Oračko ŠZŠ Kežmarok Obrátenie Šavla

2. Juraj Olah SŠI Š.Kluberta Levoča Peter vo väzení

3. Kamila Bilá SŠI Š.Kluberta Levoča Kameňovanie Štefana

CP Maroš Tomko SŠI Š.Kluberta Levoča Kameňovanie Štefana

CP Kamil Tomko SŠI Š.Kluberta Levoča Pád Jericha

CP Tomáš Polhoš ŠZŠ Kežmarok Tomáš so Sárou sa vracajú domov 

7. C kategória       Špeciálne školy pre nepočujúcich

1. neudelené

2. Alica Leibiczerová SŠIJV Levoča Tobiáš, Rafael a veľká ryba

3. Kristína Fedorová ŠZŠ Kežmarok Anjel sprevádza Tobiáša a Sáru

Víťazné práce vo všetkých kategóriách boli prezentované na diecéznom kole Biblickej olympiády v Sp. Pod-
hradí – Sp. Kapitule a boli ocenené diplomom a vecnou cenou. Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na 
budúci ročník obľúbenej výtvarnej súťaže.

• Výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže – vyhodnotenie národného kola
Podľa smerníc v propozíciách danej súťaže boli víťazné práce odoslané na národné kolo, ktoré organizovalo 
KPKC, n. o. v spolupráci s DKÚ Trnavskej arcidiecézy. 

Víťazi výtvarnej súťaže národného kola „Biblia očami detí a mládeže“ šk. r. 2014/2015
MIESTO

Cena po- 
roty /CP/

MENO ŠKOLA NÁZOV PRÁCE

2. kategória       ZŠ roč. 1. – 2.

2. Jakub Palárik ZŠ s MŠ Novoť Tobiáš vylovil rybu a získal Sáru

3. Daniela Kyrczová ZŠ s MŠ Novoť Naplnení Duchom Svätým 

3. kategória        ZŠ roč. 3. – 4.

1. Simona Martvoňová ZŠ s MŠ Novoť Nanebovstúpenie

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

2. Šimon Martvoň ZŠ s MŠ Novoť Zjavenie sv. Petra

3. Tatiana Boškajová ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné Rachab opúšťa horiace Jericho

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

1. Viktória Kršiaková ZŠ s MŠ Harichovce Kto si, Pane?

Špeciálne školy 

2. Daniel Lacko ŠZŠ Richnava Zoslanie Ducha Svätého

3. Juraj Olah SŠI Š.Kluberta Levoča Peter vo väzení

Blahoželáme k úspechu na národnej úrovni, kde naša diecéza získala v jednotlivých kategóriách dve 1. mie-
sta, tri 2. miesta, a tri 3. miesta.

info

Diecézny katechetický 
úrad Spišskej diecézy 
zorganizoval vzdelávanie 
pre kňazov, učiteľov ná-
boženskej výchovy a ka-
techétov, cieľom ktorého 

bolo odovzdávanie viery a kresťanská výchova v ro-
dine. Vzdelávanie sa uskutočnilo 14.3.2015 v Popra-
de. Video prednášky a viac informácií sú dostupné 
na adrese: 

http://dkuspis.sk/index.php?page=1&cat=2&art=20150323145205

• Video prednášky zo seminára o odovzdávaní viery v rodine
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Boh nám ľudom 
prejavil svoju lás-
ku konkrétnym 
s p ô s o b o m , 
keď vstúpil do 
ľudských dejín 
p ros t redn íc-
t vom Jež iša 
Krista. Preto byť 
účastným ta-

jomstva vykúpenia prináša so sebou aj potrebu preží-
vať tajomstvo spoločenstva. Kresťanské spoločenstvo 
nie je čosi, bez čoho sa dá zaobísť, ale pre veriaceho 
človeka je to jediný spôsob, ako byť úplným kresťa-
nom. Môžeme to považovať za zákon dejín spásy – 
Boh nás nechce spasiť bez iných. Boh nás chce spasiť 
skrze iných a s inými, spojených v jednom tele, v jed-
nom spoločenstve. Nazýva nás svojim ľudom, v kto-
rom sme spolupracovníkmi na diele spásy a navzájom 
závislí jedni na druhých.

Každá farnosť či kresťanské spoločenstvo nie je pro-
dukt techniky alebo dynamiky, ale je to dielo Ducha 
Svätého, ktorý neustále oživuje a obnovuje svoju Cir-
kev. Preto tí, ktorí nie sú v láske začlenení do spolo-
čenstva Cirkvi, nemali by si byť príliš istí skutočnos-
ťou, že sú vedení Duchom Ježiša Krista, ktorý vždy 
vedie k  jednote. Dôležitým mementom pri duchov-
nom formovaní človeka je jeho vzťah k Bohu, ktorý 
ho nezištne a  nepodmienečne miluje. Táto hlboko 
prežitá skúsenosť by mala mať konkrétne dôsledky 
vo vzťahoch veriaceho človeka k ľudom, ktorí spolu 
s ním tvoria a budujú spoločenstvo Cirkvi. 
Patriť do farnosti, alebo cirkevného spoločenstva 
a učiť sa v ňom dávať a prijímať lásku je veľmi dôleži-
té pre duchovný rast a duchovnú formáciu každého 
človeka. Aktívny život vo farnosti nám pomáha rásť 
v  láske, vzájomnej úcte a službe, ktorým sa učíme 
pomocou vzťahov a  pestujeme nový životný štýl. 
Kresťanstvo nie je vzťah „ja a Ježiš Kristus“. Kristus 
nás práve naopak túži začleniť do svojho tajomného 
tela Cirkvi. 

Po prvom kázaní apoštola Petra na Turíce sa ku 
spoločenstvu ľudí, ktorí už verili v Ježiša Krista, pri-
pojilo ďalších tritisíc. (porov. Sk 2,14-41). Bol to jed-
noducho následný, prirodzený a  nevyhnutný krok. 
Boh nás chce formovať a premieňať v spoločenstve 
Cirkvi. Nezištná služba bratom a sestrám robí spo-
ločenstvo Cirkvi dôveryhodným napriek ľudským 
slabostiam jej členov. Láska k blížnemu zakorenená 
v láske k Bohu, má viesť k ustavičnému nasadeniu 
tak jednotlivcov, ako aj miestnych i  všeobecných 
cirkevných spoločenstiev. Aby farské spoločenstvo 
bolo skutočne spoločenstvom, jej členom by malo 
záležať na budovaní vzájomnej jednoty, ktorej zákla-
dom je Kristus, jeho láska a vôľa. 

Dnešný človek je obklopený individualizmom, ale zá-
roveň v hĺbke srdca túži po spoločenstve. Cirkev po-
trebuje svetu ukázať farské spoločenstvá naplnené 
láskou, radosťou a Duchom Svätým, ktoré sú žiari-
vým znamením nového Jeruzalema, Božieho stánku 
medzi ľuďmi. 
Slová apoštola Jána: „Kto ostáva v  láske, ostáva 
v Bohu a Boh ostáva v ňom“ (Jn 4,16) nám pripo-
mínajú, že láska je jadrom života a poslania každého 
kresťana a patrí medzi základné princípy katechizá-
cie a na nej stojí a padá celá pastorácia. 
Akékoľvek výchovné úsilie katechétu i kňaza má pri-
vádzať človeka k  tomu, aby bol schopný darujúcej 
lásky. Láska je nielen hlavným a prvým prikázaním, 
ale by mala byť hlavnou ponukou každej spirituality. 
Zrod lásky je tajomstvom a milosťou – neprichádza 
z  našej iniciatívy, ale je účasťou na Božom živote 
a predstavuje prítomnosť Ducha Svätého. Preto lás-
ka – Duch Svätý je to, čo buduje človeka, farnosť 
i Cirkev.

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:

Všeobecné direktórium pre katechizáciu, SSV, 1999.
Ondrej Šmidriak, Pastorácia s dôrazom na spoločenstvo 

a evanjelizáciu, Verbum, 2012.
Vladimír Šosták, Nová skladba pastorácie, Sabinov, 

2008.

OBNOVA FARNOSTI V JEDNOTE A LÁSKE 
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ODKAZ EVANJELIOVÝCH RÁD DNEŠNÉMU ČLOVEKU
(Návod na život podľa evanjeliových rád)

Prežívame Rok zasväteného života, kedy si viac uve-
domujeme potrebu žiť podľa evanjelia. V súčasnom 
svete, ktorý podľa slov bl. Pavla VI. túži nielen po uči-
teľoch ale po svedkoch, je život v chudobe, čistote 
a poslušnosti presvedčivým svedectvom o jestvova-
ní Boha. Viac ako kedykoľvek predtým môžu byť aj 
dnes evanjeliové rady odpoveďou na skreslené uče-
nie troch veľkých „majstrov“ minulých čias: Marxa, 
Freuda a Nietzscheho. 

Rada chudoby, ktorou kresťan 
nadobúda úplnú slobodu voči 
materiálnemu svetu, má byť 
odpoveďou na materialistickú 
filozofiu Marxa, ktorá hodnotí 
všetku ľudskú skutočnosť vý-
lučne v materialistických kate-
góriách. Rada evanjeliovej čis-
toty ,  k torou sa kresťan 

zaväzuje žiť čisto v slobodnom, zasvätenom či man-
želskom stave, má byť odpoveďou na rozšírenú 
Freudovu filozofiu, podľa ktorej najdôležitejšie potre-
by a  túžby človeka sa sústreďujú v  potrebách 
a v túžbach sexuálnej povahy. Napokon rada evan-
jeliovej poslušnosti, ktorou Ježišov učeník svoju vôľu 
celkom podrobuje vôli Cirkvi, má predstavovať od-
poveď na Nietzscheho náuku, podľa ktorej podliehať 
akejkoľvek autorite je prejav neslobody a ľudskej sla-
bosti. 
Zamyslenie sa nad evanjeliovými radami nás pri-
vádza k objaveniu ich hlbšieho zmyslu pre náš život, 
službu a spoločnosť v ktorej žijeme. 

Chudoba
Materializmus je osobitným pokušením dnešného 
človeka. Ani po páde komunizmu, ktorý skompro-
mitoval Marxovu filozofiu, nebolo ohrozenie materia-
lizmom zďaleka zažehnané. Praktický materializmus 
sa zdá byť viac nebezpečný ako upadajúci marxis-
tický teoretický materializmus. Praktický materializ-

mus spôsobuje, že rozvoj človeka sa takmer výlučne 
chápe ako ekonomický a technický rozvoj. 
Kresťan, ktorý si zvolí chudobu, má svetu ukázať, 
že materiálny rozmer ľudského života nie je jediný 
a  najpodstatnejší rozmer. Evanjeliová chudoba má 
byť svedectvom o evanjeliu, ktoré hovorí, že nielen 
z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vy-
chádza z Božích úst (Mt 4,3).

Čistota
V  posledných rokoch sme svedkami „sexuálnej re-
volúcie“, podľa ktorej užívanie ľudskej sexuality už 
nepodlieha nijakým obmedzeniam. Toto „slobodné“ 
užívanie sexuality vedie k celkovému rozkladu rodin-
ného života. Sv. Ján Pavol II. v Liste rodinám hovorí 
o  veľkej kríze civilizácie v  chápaní ľudskej sexuality. 
„Civilizácia užívania“, ktorú pápež označuje tiež ako 
„civilizáciu vecí a  nie osôb“, spôsobuje, že v  tomto 
svetle „žena sa stáva pre muža predmetom. Deti sa 
stávajú pre rodičov prekážkou. Rodina sa stáva in-
štitúciou, ktorá obmedzuje slobodu svojich  členov“. 
Rada evanjeliovej čistoty je odpoveďou danou svetu 
na skreslený a pokrivený pohľad na ľudskú sexualitu. 
Čistý život kresťanov má ukázať svetu, že človek je 
schopný podriadiť vlastný sexuálny pud nezištnej lás-
ke k Bohu a ľudom.

Poslušnosť 
Jeden z dôležitých motívov, prečo dnes ľudia odmie-
tajú Boha, je falošné chápanie slobody, podľa ktorej 
človek vníma seba samého ako definitíve kritérium 
dobra a zla, života a smrti a usiluje sa sám rozhodovať 
o svojom živote. Útok na Boha je útokom na svoj vlast-
ný život. Človek ponechaný na seba samého smeruje 
k sebazničeniu, a často si to ani neuvedomuje. „Slepá 
viera“, že sloboda človeka nie je ničím obmedzená, 
spôsobuje, že náboženská poslušnosť sa chápe ako 
nepriateľ dôstojnosti a  zrelosti človeka. Rada evan-
jeliovej poslušnosti má súčasnému človekovi ukázať 
podstatu ľudskej slobody. Podriadenie svojej vôle 

odborný poradca
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vôli Boha sa neprotiví slobode a dôstojnosti človeka,  
ale naopak, „privádza ju k zrelosti tým, zväčšuje slo-
bodu Božích detí“ (Perfectae caritatis, 13). Človek sa 
stáva skutočne slobodným, keď v  sebe zaktivizuje 
najčistejšie a  najhlbšie túžby, ktoré mu boli vštepe-
né „na počiatku“ – vo chvíli stvorenia. Poslušnosť si 
vyžaduje evanjeliový radikalizmus, človek v nej zveruje 
svoj život a smrť do Božích rúk. Vo svojej podstate je 
poslušnosť zapretím seba – umieraním sebe, ktoré sa 
stáva prameňom života a zmŕtvychvstania. Radikálne 
oddanie sa Kristovi spôsobuje, že Ježišov učeník na-

priek vlastnej slabosti a krehkosti nájde lásku, nádej, 
pokoj, radosť, v konečnom dôsledku zmysel života. 
Ako dediči Božieho prisľúbenia sme povinní tento 
vzácny dar viery, nádeje a lásky odovzdávať ďalej.

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:

Jozef Augustín: Evanjeliové rady, 
Dobrá kniha, Trnava 2005.

Ján Pavol II.: List rodinám – Gratissi-
mam sane, SSV, 1994.   

Katechizmus Katolíckej cirkvi, SSV, 1999.
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JÁN VOJTAŠŠÁK – SPIŠSKÝ BISKUP
Pracovné listy pre žiakov primárneho vzdelávania

V  roku 50. výročia úmrtia spišského biskupa Jána 
Vojtaššáka ponúkame katechétom Spišskej diecézy 
návrh, ako predstaviť jeho osobnosť žiakom primár-
neho vzdelávania.
 
Pomôcky: rozmnožené pracovné listy 1.-4. pre žia-
kov, kniha Antona Laučeka: Anjelom svojim priká-
žem o tebe, farbičky alebo farebné perá.

Metodický postup:

Motivačný príbeh:
Učiteľ zaujímavo prerozprá-
va alebo prečíta žiakom 
upravenú a skrátenú 1. ka-
pitolu knihy Antona Lauče-
ka: Anjelom svojim prikážem 
o  tebe. Predstaví malého 
chlapca Janka a jeho pokus 
uloviť rybu. Cieľom je zaujať 
žiakov, aby boli otvorení pri-
jať nové informácie a formo-
vať nový vzťah k  biskupovi 

Jánovi Vojtaššákovi. 
Po prečítaní príbehu učiteľ pokračuje slovami: 
Príbeh, ktorý sme počúvali je pravdivý. Stal sa viac 
ako pred 100 rokmi v oravskej dedinke Zákamenné. 
Z tohto malého chlapca, ktorého krstné meno bolo 
(pýta sa žiakov) Janko, vyrástol dospelý muž, kňaz. 
Neskôr sa stal spišským biskupom. Jeho celé meno 
je Ján Vojtaššák. 
Učiteľ zavesí na tabuľu obraz biskupa a  napíše 
veľkými písmenami jeho meno:  JÁN VOJTAŠŠÁK.
Pokračuje krátkym prerozprávaním jeho ďalšieho 
obdobia života – štúdií: Kým sa stal Janko bisku-
pom, musel absolvovať mnoho štúdií, získať mnohé 
skúsenosti, ale predovšetkým prehĺbiť svoju vieru a 
lásku k Bohu i k ľuďom. Prvé vedomosti získal v ZŠ 
Zákamenné, kde sa naučil písať a čítať. Vyššie roční-

ky absolvoval v Stankovanoch, pokračoval na Gym-
náziu v Trstenej a  v Ružomberku. Po ukončení bol 
prijatý na bohosloveckú fakultu v Spišskej Kapitule, 
aby sa stal kňazom. Po niekoľkých rokoch pôsobe-
nia ako kaplán, neskôr ako farár na rôznych mies-
tach Spišskej diecézy, bol menovaný za spišského 
biskupa.

PRACOVNÝ LIST č. 1:
Úloha č. 1: Podobizeň biskupa Jána Vojtaššáka
Žiaci majú pred sebou pracovný list (PL) č. 1. Učiteľ 
môže PL premietnuť v triede na plátno. Žiaci si chvíľu 
prezerajú fotografie, môžu povedať, koho poznajú, 
koho už videli, ktoré fotografie majú doma, v kostole, 
v škole, inde. Potom si dobre prezrú obraz biskupa 
a nájdu jeho podobizeň na PL v 1., 2., 3. a 4. rade 
fotografií. Vo svojom PL si okolo fotografie biskupa J. 
Vojtaššáka urobia červený rámček (spolu 5 fotogra-
fií). Učiteľ ich povzbudzuje, pomáha, urobí zhrnutie.
Nasleduje výklad:  Kto je biskup?
• zástupca Krista v našej diecéze, 
• nástupca apoštolov, 
• je nositeľom učiteľského, pastierskeho a  kňaz-

ského úradu, (má úlohu učiť, riadiť, posväcovať),
• spravuje jemu zverenú diecézu (ohlasovanie 

Božieho slova, slávenie Eucharistie, udeľovanie 
sviatosti, vysielanie kňazov, modlí sa za všetkých, 
osobitne za veriacich svojej diecézy).

Náročnosť výkladu sviatostí zodpovedá psychickej 
a  vekovej vyspelosti spoločenstva žiakov, ktorým 
tento výklad podávame. 

Úloha č. 2: Ostatní pápeži Katolíckej cirkvi
Učiteľ uvedie: Označili sme biskupa Vojtaššáka. Po-
vedali sme si, kto je biskup a aká je jeho úloha. Kaž-
dého biskupa menuje pápež. Medzi fotografiami na 
PL sú aj podobizne pápežov. 
Úlohou žiakov je na PL nájsť ich podobizne a označiť 
ich modrým rámčekom. Učiteľ potom vysvetlí žia-



www.dkuspis.sk15

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

kom, kto je pápež (hlava Katolíckej cirkvi, zá-
stupca Krista na Zemi, najvyšší veľkňaz). Postupne 
každého z  nich predstaví: sv. Ján Pavol II., Bene-
dikt XVI., súčasný – František. Môžeme diskutovať 
o pápežoch. Hovoriť o tom, čo vidíme, napr. pápež 
je otcom všetkým, miluje deti, žehná ich. To isté robil 
aj Pán Ježiš, keď žil na našej Zemi.
 
Úloha č. 3: Spišskí biskupi
Učiteľ uvedie: Spoznali sme biskupa Jána Vojtaššá-
ka, vymenovali sme ostatných pápežov v  dejinách 
Cirkvi a vieme, aká je ich služba a úloha. Na PL ostali 
fotografie, ktoré nemajú žiaden rámček. Poznáte nie-
koho z nich? Ich oblečenie napovedá, že sú to bisku-
pi: predchádzajúci spišský biskup František Tondra, 
terajší diecézny biskup Štefan Sečka a  terajší po-
mocný biskup Andrej Imrich. Súčasný diecézny bis-
kup Mons. Štefan Sečka je 14. spišským biskupom 
od zriadenia diecézy. Všetkých spája to, že to boli 
alebo sú biskupi našej diecézy. Naša diecéza sa volá 
Spišská diecéza. Fotografie, ktoré ostali, označíme 
zeleným rámčekom a učiteľ ich v krátkosti predsta-
ví žiakom. Zároveň vysvetlí, čo je diecéza, biskup-
stvo: územie, ktoré spravuje biskup. My patríme do 
Spišského biskupstva. Starším žiakom učiteľ ukáže 
územie biskupstva na mape Slovenska.
Žiaci si môžu farebnými perami pod každý obrázok 
dopísať mená biskupov: červeným – biskup Vojtaš-
šák, zeleným – ostatní spišskí biskupi, modrým – pá-
peži. 

PRACOVNÝ LIST č. 2:
Zopakujeme to, čo sme si povedali o biskupovi Voj-
taššákovi a doplníme:

Úloha č. 1: Sídlo biskupa Jána Vojtaššáka
Každá rodina, každý z  nás má svoj dom, domov. 
Majú ho aj biskupi. Voláme ho sídlo biskupa. Na-
vonok vyzerá inak ako naše domy. V blízkosti je ka-
tedrála – chrám, kde má otec biskup svoju katedru 
– biskupský stolec. Po stáročia spišskí biskupi sídlili 
na Spišskej Kapitule. Tu mal svoje sídlo aj biskup Ján 
Vojtaššák.
Učiteľ premietne PL č. 2 na plátno. Žiaci pozorujú 

obrázky. Ich úlohou je určiť, ktorá dvojica (A, B, C) 
na PL je Spišská Kapitula, sídlo spišského bisku-
pa. Správnu dvojicu obrázkov označia červeným 
rámčekom. Po označení učiteľ slovne aj obrazom za 
pomoci internetu predstaví žiakom Spišskú Kapitulu, 
jej miesto i polohu, kde a čo sa tu nachádza: sídlo 
diecézneho biskupa, sídlo pomocného biskupa, ka-
tedrála sv. Martina, kde sú uložené ostatky bisku-
pa Vojtaššáka, relikviár sv. Jána Pavla II., nachádza 
sa tu Kňazský seminár a Teologický inštitút biskupa 
Jána Vojtaššáka pre prípravu budúcich kňazov. 
Starší žiaci pod obrázky napíšu: Spišská Kapitula, 
sídlo spišského diecézneho biskupa.

Úloha č. 2: Vatikán
Učiteľ začne rozhovor so žiakmi a zopakuje informá-
cie, ktoré sa žiaci dozvedeli o pápežovi: ako sa volá 
súčasný Svätý Otec, odkiaľ pochádza, kde má síd-
lo. Učiteľ primerane veku žiakov doplní, čo nevedia. 
Upozorní, že Svätý Otec je zároveň biskupom Ríma, 
sídlo má vo Vatikáne, katedra rímskeho biskupa je 
však odpradávna v Lateránskej bazilike. Tam aj svoj 
úrad preberal terajší pápež František. Chrám sv. Pe-
tra je na území Vatikánskeho štátu. Tu sa pápež stre-
táva s veriacimi celého sveta, slávi sv. omšu, vyučuje 
a na veľké sviatky udeľuje požehnanie Urbi et orbi 
– mestu a svetu. Potom žiaci vo svojom PL označia 
sídlo pápeža modrým rámčekom. 
Starší žiaci napíšu pod obrázok: Vatikán, sídlo pá-
peža.

Úloha č. 3: Diecézne pútnické miesto
Učiteľ obráti pozornosť žiakov na tretiu dvojicu ob-
rázkov. Dá priestor na vyjadrenie žiakom. Čo pred-
stavuje posledná dvojica obrázkov? Vieme pomeno-
vať chrámy, ktoré sú tu znázornené? Vieme, kde sa 
nachádzajú? (Levoča, kostol sv. Jakuba a  bazilika 
Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v  Le-
voči) Tento chrám je diecéznou svätyňou, pútnickým 
miestom pre veriacich. Práve tu biskup Vojtaššák 
zasvätil Slovensko pod ochranu Božej Matky, Márie. 
Žiaci môžu vymaľovať rámček ľubovoľnou farbou. 
Starší žiaci pod obrázky napíšu: Pútnické miesto 
Mariánska hora v Levoči.
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PRACOVNÝ LIST č. 3:
Prácu na tomto PL učiteľ začne motivačným rozho-
vorom o erbe obcí, v ktorej žiaci žijú. Môže tento erb 
žiakom ukázať a vysvetliť, čo na ňom je a čo zname-
ná. Potom nadviaže rozhovor o tom, že aj biskupi pri 
svojom zvolení si vyberajú erby a heslá, ktoré symbo-
lickým spôsobom znázorňujú, čo je pre nich dôležité.

Úloha č. 1: Biskupský erb
Žiaci si pozorne prezrú dva erby, ktoré predstavujú 
účinkovanie dvoch biskupov. Učiteľ vysvetlí, čo erb 
obsahuje a poukáže na ich význam. Potom sa uči-
teľ snaží niekoľkými vetami predstaviť život biskupa, 
prípadne ukáže jeho podobizeň z PL č. 1. Úlohou 
žiakov je povedať mená biskupov, ktoré učiteľ napí-
še na tabuľu a žiaci do tabuľky.

Úloha č. 2: Erb biskupa Vojtaššáka 
Žiaci pozorujú ďalší obrázok, ktorý je súčasťou erbu 
Jána Vojtaššáka. Učiteľ vedie rozhovor o  tom, čo 
tam vidia a  potom rozlúštia slová pod obrázkom 
a správne ich napíšu do tabuľky.

PRACOVNÝ LIST č. 4:
Mohli by ste sa opýtať, podľa čoho navonok spozná-
me, ktorý z kňazov je biskup? Pomôžeme si malým 
príkladom: Ako rozoznáme nevestu od ostatných 
žien? Podľa oblečenia, ktoré má, napr. biele šaty, 
kyticu, závoj. Aj biskup má oblečenie, ktoré je iné 
ako u ostatných kňazov. Učiteľ so žiakmi diskutuje, 
vysvetľuje a porovnáva. 

Úloha č. 1: Znaky biskupskej hodnosti – pastorál 
(berla)
Učiteľ premietne PL č. 4 na plátno. Úlohou žiakov 
je pozorovať obrázky v  prvom rade. Čo vidíme na 
obrázkoch? Vieme tieto veci pomenovať? Kde mô-

žeme vidieť takéto predmety? Komu patria? Prezra-
dím vám, že jeden obrázok tam nepatrí. Čo myslíte, 
ktorý? (štvrtý v poradí tu nepatrí, prečiarkneme ho)
Učiteľ vysvetlí: Názov ostatných je biskupský 
pastorál, volá sa aj berla a  je symbolom biskupa–
pastiera, ktorý chráni svoj ľud, ako dobrý pastier 
chráni svoje stádo. Štvrtý obrázok je barla, pozor, nie 
berla. Je to opora, pomocná palica pre ľudí, ktorí 
nemôžu chodiť, opierajú sa o ňu.
Starší žiaci do rámčeka vpíšu názov a zmysel sym-
bolu: Pastorál, znak biskupa, pastiera Božieho 
ľudu.

Úloha č. 2: Mitra
Učiteľ vyzve žiakov, aby si prezreli druhý rad. Pracu-
jeme tým istým spôsobom: žiaci pozorujú obrázky, 
pokúsia sa povedať, čo vidia, pomenujú veci. Opäť 
je tu niečo, čo do radu nepatrí (tretí v poradí, obyčaj-
ná čiapka).
Učiteľ vysvetlí:  Je to pokrývka hlavy. Volá sa mitra. 
Je rozdelená na dve časti. Symbolizuje Starý a Nový 
zákon. Biskupi nosia ešte inú pokrývku hlavy a to je 
solideo. 
Starší žiaci do rámčeka vpíšu názov a to, čo symbo-
lizuje: Mitra – symbol Starého a Nového  zákona.

Úloha č. 3: Biskupský prsteň
Rovnakým spôsobom pracujeme so žiakmi aj pri tej-
to úlohe. Žiaci majú pred sebou obrázky, na ktorých 
je biskupský prsteň, ktorý symbolizuje jeho zasnúbe-
nie sa s Cirkvou. Druhý obrázok tu nepatrí, prečiar-
kneme ho. Je to obyčajný prsteň, šperk pre okrasu 
žien, môže byť snubným prsteňom, ktorý dáva snú-
benec svojej snúbenici, keď sa pripravujú na prijatie 
sviatosti manželstva.
Starší žiaci do rámčeka vpíšu: Biskupský prsteň – 
symbol vernosti Cirkvi.
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PRACOVNÝ LIST č. 1
OZNAČ ČERVENÝM RÁMČEKOM FOTOGRAFIE, NA KTORÝCH JE BISKUP JÁN VOJTAŠŠÁK. Modrým 
môžeš označiť fotografie pápežov a zeleným tých, čo ostali. Vieš, čo ich spája?
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PRACOVNÝ LIST č. 2
KTORÁ DVOJICA NIŽŠIE UVEDENÝCH CHRÁMOV (A, B, C) ZOBRAZUJE SÍDLO BISKUPA JÁNA VOJTAŠ-
ŠÁKA A AJ DNES JE SÍDLOM SPIŠŠKÝCH BISKUPOV? OZNAČ JU ČERVENÝM RÁMČEKOM. 
Vieš povedať, aké chrámy sú na ďalších fotografiách a kde sa nachádzajú?

A

                              

B

                                               

C         
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PRACOVNÝ LIST č. 3
PÁPEŽOM MENOVANÝ BISKUP SI VYBERÁ SVOJ ERB A HESLO. Na obrázkoch sú dva erby. S pomocou 
učiteľa zisti a napíš, ktorým biskupom patria. Vylúšti, ako znie ich biskupské heslo.                             

Meno Meno

Heslo Heslo
   
Nasledujúci obrázok je súčasťou erbu biskupa Jána Vojtaššáka a prezrádza niečo aj o  jeho biskupskom 
hesle. Ak správne rozlúštiš  nižšie uvedené slová, dozvieš sa, ako znie jeho biskupské heslo. Slová správne 
zapíš do tabuľky.

molejna lazákirp o ebet

Nájdi si žalm 91 a vyhľadaj uvedené slová, z ktorých vychádzal biskup Ján Vojtaššák.
Ako sa ty modlíš k anjelovi, ktorý ťa ochraňuje? 
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PRACOVNÝ LIST č. 4
Pred nami sú niektoré znaky biskupskej hodnosti. Pozorne si prezri všetky obrázky. V každom rade je jedna 
vec, ktorá tu nepatrí. Prečiarkni ju. S pomocou učiteľa vpíš k ostatným znakom názov a ich symbolický význam.
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ÚCTA K BOŽSKÉMU 
SRDCU JEŽIŠOVMU
Cieľ
Kognitívny: Na biblickom pozadí vysvetliť význam 
úcty Božského Srdca Ježišovho.
Afektívny: Prehĺbiť úctu k Božskému Srdcu Ježišov-
mu a oceniť Božiu lásku k nám. 
Psychomotorický: Zdokonaľovať svoj kresťanský ži-
vot prijímaním sviatostí.  
Pomôcky: obraz Božského Srdca Ježišovho, Sväté 
písmo, texty pre žiakov, otázky pre prácu do skupín, 
text litánií, vystrihnuté srdcia pre každého žiaka, far-
bičky, texty M. Alacoque na plagátikoch, vykladací 
materiál (na tŕňovú korunu, kríž, lúče), text 12 prisľú-
bení pre každého žiaka.   
Metódy: práca s obrazom, práca s biblickým tex-
tom, práca so symbolom, práca s vykladacím mate-
riálom, rozprávanie, diskusia.
Stratégia: kerygmatická
Veková kategória: žiaci 2. a 3. stupňa

ÚVOD
Motivácia
Učiteľ ukáže žiakom obrázok so záznamom de-
viatich prvých piatkov. Pýta sa ich, či vedia, čo to 
znamená. Potom pokračuje: možno, že v niektorej 
modlitebnej knihe máte odložený obrázok vy alebo 
i vaši rodičia s vykonaním deviatich prvých piatkov. 
Učiteľ napíše na tabuľu: Úcta k Božskému Srdcu Je-
žišovmu. 
Kde sú korene tejto úcty a  čo je hlavným posol-
stvom, to sa dozvieme na dnešnej hodine.

 

HLAVNÁ ČASŤ
Práca s obrazom

Najprv si pozrieme mozaiku, ktorá zdobí kaplnku Pá-
pežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda 
v Ríme. 
Autorom mozaiky a celej výzdoby kaplnky je  umelec 
Dr. Jozef Cincík. Pôvodom Slovák, hoci neskôr žil 
a pôsobil v Amerike, pracoval ako samostatný vý-
tvarník interiérov kostolov a cirkevných stavieb. Jeho 
diela obohacujú približne 130 kostolov, kláštorov a 
kaplniek v USA, Kanade, ale i v Taliansku a Palestíne.
Žiaci pozorujú obraz a odpovedajú na nasledujúce 
otázky:

Čítanie obrazu:
• Čo vidím na mozaike? – Ježiš, jeho žiariace srdce, 

ovečka v  tŕní, ďalšie ovečky, suchý tŕňový ker, 
svätožiara okolo hlavy Ježiša, tri zelené listy, zlatá 
stonka s kvetom, erb s krížom.

• Čo je najviac dominantné na obraze? – Ježiš.
• Čo je zvlášť výrazné na Ježišovi? – znázornené 

Srdce, z ktorého vychádzajú zlaté lúče.
• Kam smeruje Ježišov pohľad? – na ovečku.
• Prečo pozerá na ovečku? – lebo potrebuje pomoc.
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• Koho predstavuje ovečka? – nás ľudí, tých ktorí 
potrebujú pomoc.

• Čo znamená Ježišovho gesto roztvoreného 
náručia? – že túži objať, zobrať do náručia, otvára 
svoje srdce.

• Ako by sme nazvali tento obraz? – Ježiš láska, Je-
žišova dobrota, Ježišovo Srdce.

Čítanie Svätého písma
Vo Svätom písme máme text, ktorý súvisí s  týmto 
obrazom. Opisujú ho dvaja evanjelisti a  to Lukáš 
a Matúš. Je to podobenstvo. Môžeme žiakom pri-
pomenúť, čo znamená podobenstvo.
Potom žiakov rozdelíme do skupín po štyroch a kaž-
dej skupine dáme obidva texty. Učíme ich porovná-
vať dva podobné texty.

Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Fari-
zeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ 
Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z  vás sto 
oviec a  jednu z  nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na 
púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju 
nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá 
priateľov a susedov a povie im: »Radujte sa so mnou, lebo som 
našiel ovcu, čo sa mi stratila.« Hovorím vám: Tak bude aj v nebi 
väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, 
ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí po-
kánie nepotrebujú.“

Lk 15,1-7

Ježiš povedal učeníkom: „Čo myslí-
te? Keby mal niekto sto oviec a  jedna 
z  nich by zablúdila, nenechá tých de-
väťdesiatdeväť na vrchoch a  nepôjde 
hľadať tú, čo zablúdila? A keď sa mu ju 
podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude 
mať z nej väčšiu radosť ako z tých de-
väťdesiatich deviatich, čo nezablúdili. 
Tak ani váš Otec, ktorý je na nebe-
siach, nechce, aby zahynul čo len 
jediný z týchto maličkých.“

Mt 18,12-14

Otázky pre prácu do skupín 
 
• Čo bolo považované v  Ježišovej dobe za veľkú 

stratu u bežných ľudí? – pre hospodára, pastiera 
to bolo predovšetkým domáce zviera, ktoré bolo 
predmetom jeho obživy. 

• Prečo Ježiš použil príbeh o ovečke? – ľudia po-
znali život pastiera a bohatstvom jednotlivých ro-
dín neboli nehnuteľnosti a peniaze ako je to skôr 
dnes. 

• Čo je považované v súčasnej dobe za veľkú stratu 
u bežných ľudí? – ak nemajú prácu, zamestnanie. 

• Prehodnoťte, nakoľko šlo Ježišovi poukázať na to, 
že človek príde o svoj majetok, živobytie a prácu 
a nakoľko mu šlo o človeka samého? – Ježišovi 
išlo jedine o človeka a poslucháči to dobre vedeli. 

• Ktoré vety nám to potvrdzujú v  prvom a  ktoré 
v druhom texte? – posledná veta v prvom a dru-
hom texte.

• Ktoré hodnoty však môže stratiť človek na pozadí 
odpovede predchádzajúcej otázky? – svoju prav-
dovravnosť, čistotu duše, bázeň voči Bohu, vieru, 
nádej, lásku a pod.

• Ktorý dar Ducha Svätého je spoločný pre obidva 
texty? – radosť.

• Je radosť a  veselosť to isté? – Nie. Veselosť je 
postavená na chvíľkovom zabávaní sa. Radosť 
je viac. Je to dar od Boha. Pravá radosť spočíva 
v istote, že s nami je Boh.

• Ktorú Božiu vlastnosť vieme odhaliť z podoben-
stva o stratenej ovci? – Nekonečnú Božiu lásku, 
ktorá tryská z Ježišovho Srdca. 

Po ukončení práce v 4-členných skupinách sa žiaci 
spoja do 8-členných skupín, porovnajú svoje odpo-
vede a urobia korektúry. Po tejto činnosti za každú 
skupinu prednesú v pléne svoje odpovede. 
Učiteľ ocení prácu žiakov. 
 
Práca so symbolom srdca
Zvláštnosťou znázornenia Ježiša je teda jeho viditeľ-
né srdce. Vieme, že srdce je symbolom lásky. Pod 
láskou však nerozumieme iba cit, ale hlavne odvahu, 
statočnosť a sebaobetovanie. Ak by sme chceli ho-
voriť o  láske, tak srdce tu symbolizuje večnú lásku 
Boha k nám. 
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Dnes nám je ťažko povedať, či si ľudia v minulosti 
kreslili srdce iba ako symbol Božej lásky. Jedno 
vieme povedať, že ľudia cítili Božiu lásku a  vzývali 
Božské Srdce Ježišovo už v 13. storočí, kedy sa da-
tuje vznik litánií k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
Pre žiakov máme pripravený text litánií a vystrihnuté 
srdcia. Každý si môže vybrať jednu invokáciu (ktorú 
chce) a nakresli na lícnu stranu srdca obsah invoká-
cie podľa toho, ako ju vníma. Z druhej strany môže 
napísať znenie invokácie.
Po ukončení práce žiaci sadnú do kruhu. Uprostred 
máme na zemi šatku. Žiaci postupne prečítajú svoju 
invokáciu a  lícnou stranou ukladajú svoje srdcia do 
tvaru veľkého srdca. 

Výklad
Na úvod sme si povedali, že budeme pátrať po tom, 
kde sú korene úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu. 
Vedeli by sme to už v tejto chvíli povedať? V Božej 
láske k nám, ktorá hľadá každého človeka. 
V období osvietenstva, kedy sa svet pokúšal nahra-
diť názory opierajúce sa o  náboženskú skúsenosť 
názormi, ktoré boli výsledkom činnosti ľudského ro-
zumu sa stáva niečo zvláštne.
Prenesme sa teraz do 17. storočia, do krajiny, ktorú 
považujeme za vrchol osvietenstva a to je Francúz-
sko. V  kláštore Navštívenia Panny Márie v  meste 
Paray-le-Monial žila rehoľná sestra Margita Mária 
Alacoque. Jej sa Ježiš niekoľkokrát zjavil a poukázal 
znova na to, že jeho láska k nám je vždy na prvom 
mieste a že našim poslaním je ďakovať za to, že sme 
vykúpení, že Boh si nás prijal za svoje milované deti 
a Ježiš vykúpil predrahou krvou. 
Margita Alacoque mala niekoľko zjavení, pri prvom 
z nich jej Pán Ježiš povedal:

„Moje Božské Srdce tak veľmi miluje ľudí, že už 
nemôže udržať plamene svojej horúcej lásky, ale si 
žiada, aby sa čo najviac rozšírili. (...)

Po prečítaní tejto vety, ktorá je napísaná na samostat-
nom hárku dostatočne veľkým písmom, položí túto 
vetu do stredu srdca. 
Pri ďalšom zjavení videla Božské Srdce v oslňujúcom 
lesku, žiariace ako slnko, priezračné ako krištáľ. Bolo 
ovinuté tŕňovou korunou a nad ním bol kríž. 
Učiteľ má pripravený vykladací materiál, z ktorého žia-
ci na veľkom srdci vytvoria tŕňovú korunu, kríž a žiaru. 
Opýta sa žiakov: čo znamená tŕnie okolo srdca (hrie-
chy ľudstva) a čo znamená kríž (trpkosti, ktoré jeho 
Srdce muselo znášať od prvej chvíle svojho pozem-
ského života).
V ďalších rokoch v piatok po sviatku Najsvätejšieho 
Kristovho Tela a Krvi sa jej zjavil Pán Ježiš žiariaci slá-
vou s piatimi ranami, ktoré svietili ako päť sĺnk. Z jeho 
tela vychádzali pramene, najmä z hrude, v ktorej uvi-
dela jeho milujúce Srdce. Hovoril jej: „Keby mi ľudia 
aspoň trošku splácali lásku láskou, zdalo by sa mi 
všetko, čo som pre nich urobil, len nepatrným.“ Pán 
Ježiš si sťažoval na nevďačnosť ľudí, ktorí na jeho lás-
ku odpovedajú chladnosťou a nezáujmom. Osobitne 
ju povzbudil, aby ho prijímala v Eucharistii, ako čas-
to len môže, najmä na prvé piatky v mesiaci. Okrem 
toho ju žiadal, aby v noci pred prvým piatkom hodinu 
pred polnocou bdela a modlila sa na pamiatku jeho 
smrteľnej úzkosti v noci pred utrpením. Tak vznikli dve 
pobožnosti: sväté prijímanie na prvý piatok a svätá 
hodinka vo štvrtok v noci pred prvým piatkom.
Učiteľ vezme opäť do rúk obrázok  so záznamom 
9 prvých piatkov a poukáže na to, ako môžeme na-
pĺňať Ježišovu žiadosť.  
Štvrté zjavenie bolo v oktáve Najsvätejšieho Ježišo-
vho Tela a Krvi. Pán Ježiš sa sťažoval na neúctivosť 
a  svätokrádeže, ktorými ho ľudia urážajú. Žiadal od 
nej, aby sa usilovala o zavedenie osobitného sviat-
ku (v piatok po oktáve Najsvätejšieho Ježišovho Tela 
a Krvi) na počesť jeho Srdca. Vtedy jej povedal vážne 
slová a predniesol svoju žiadosť:  
Žiak prečíta text a potom ho položí do stredu srdca.
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...Žiadam od teba, aby prvý piatok po oktáve svi-
atku Najsvätejšieho Ježišovho Tela a Krvi bol za-
svätený na oslavu môjho Srdca. V ten deň nech 
ľudia prijmú sv. prijímanie a nech sa môjmu Srd-
cu slávnostným odprosením vráti česť pošliapaná 
urážkami, ktoré boli spôsobené počas môjho vy-
stavenia na oltároch. Ja ti zasa sľubujem, že moje 
Srdce sa rozšíri a milosťami svojej božskej lásky 
bohato obdarí tých, ktorí mu prejavia túto poctu 
a vynasnažia sa, aby ju preukazovali aj iní.“

Formácia
Čo je teda hlavným cieľom našej úcty Božské-
ho Srdca Ježišovho?
• Aby sa v našich životoch a srdciach obnovili 

účinky vykúpenia. Aby sme si uvedomili, že 
Ježišovo prebodnuté Srdce na kríži je zname-
ním obety Ježiša na kríži za nás všetkých. Naj-
svätejšie Srdce je nevyčerpateľný prameň, ktorý 
po ničom inom netúži tak, ako rozliať sa do sŕdc, 
aby boli slobodné a ochotné usporiadať svoj život 
podľa jeho vôle.

 
Sv. Margita Mária Alacoque na základe videní vo 
svojich zápiskoch napísala nasledovné:
Z tohto Božského Srdca bez prestania vytekajú tri 
potôčky. 
1. Milosrdenstvo voči hriešnikom, ktorým prináša 
ducha ľútosti a pokánia. 
2. Láska na pomoc všetkým, čo zápasia s problé-
mami, a najmä tým, čo sa usilujú o dokonalosť, aby 
našli silu na prekonávanie ťažkosti. 
3. Láska a svetlo pre jeho dokonalých priateľov, 
ktorých chce pripojiť k sebe, aby mali účasť na jeho 
poznaní a na jeho prikázaniach, aby sa aj oni, každý 
svojím spôsobom, celkom zasvätili šíreniu jeho slávy.
Viem povedať, ktorý potôčik „obmýva“ moje srd-
ce? (žiaci odpovedajú potichu alebo nahlas)  

Svätá Cirkev si uvedomovala ako je dôležité ohla-
sovať lásku Boha k  nám a  poukazovať na Srdce 
Ježiša. V modlitbách Cirkvi oslavujeme a uctievame 
Ježišovo Srdce, ktoré je plné lásky. Klaniame sa vte-
lenému Slovu a jeho Srdcu, ktoré sa z lásky k ľuďom 

nechalo prebodnúť za naše hriechy (KKC 2669). 
• Pápež Pius IX. v roku 1856 ustanovil pre celú Cir-

kev sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. 
• Pápež Lev XIII. v roku 1899 schválil litánie k Bož-

skému Srdcu Ježišovmu a zasvätil celý svet Naj-
svätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 

• Pápež Pius X. nariadil, aby na sviatok Najsvä-
tejšieho Srdca bola vystavená Oltárna sviatosť 
a  vykonalo sa zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu. 

• Pápež Pius XI. nariadil verejné odprosenie na svia-
tok Najsvätejšieho Srdca a zasvätenie sa Najsvä-
tejšiemu Srdcu na sviatok Krista Kráľa.

• Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa slávi 
v piatok po druhej nedeli po zoslaní Ducha Svä-
tého, teda v tomto roku to bude 12. júna 2015.

ZÁVER
Povzbudenie 
Celé naše poznanie o láske Božského Srdca k nám 
by bolo márne, aby by sme si na záver nezhrnuli TES-
TAMENT jeho lásky, z ktorého vychádza 12 prisľúbení 
Božského Srdca pre tých, ktorí ho budú uctievať. Pre 
každého žiaka máme 12 prisľúbení Božského Srdca 
Ježišovho, ktoré si môžu ozdobiť a odporúčame im, 
aby si ich položili vo svojej izbe na viditeľné miesto: 

1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
3. Poteším ich v trápeniach.
4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote 

a najmä v hodine smrti.
5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich po-

dujatia.
6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a ne-

konečné more milosrdenstva.
7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený 

a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie srdcia.
11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísa-

né v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu na prvý 

piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po 
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sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – 
nezomrú v nemilosti, ani bez sviatostí. Moje Srd-
ce im bude bezpečným útočišťom v posledných 
chvíľach života.

Modlitba
Spoločne sa pomodlime litánie k Božskému Srdcu 
Ježišovmu.

Spracovala: Klára Soľanová

JEŽIŠOVO SRDCE  
Katechéza v rámci farského  
spoločenstva a rodinnej katechézy  
s prvkami Lectio divina. 

Téma: Božia štedrosť 
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ 
Ciele katechézy: 
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického 
textu (Jn 19,31-37) o Kristovej obete a prítomnosti 
v živote veriaceho človeka. 
Afektívny: Oceniť hodnotu živú vieru a skutkov lásky 
ako svedectvo Božej prítomnosti vo svete.
Obsahový model: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obraz Ježiša 
s prebodnutým srdcom, listový papier

ÚVOD
Privítanie, krátka modlitba.

1. Čítanie 
Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Jn 
19, 31-37. Viackrát možno prečítať evanjeliový text 
a je potrebné nechať priestor na ticho. 

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, 
aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby ne-
zostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol 
veľký sviatok.
Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhé-
mu, čo boli s ním ukrižovaní.
No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kos-
ti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou 
prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.
A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho 
svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, 
aby ste aj vy uverili. Toto sa stalo, aby sa splni-
lo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“ A na inom 
mieste Písmo hovorí: „Uvidia, koho prebodli.“ 

Jn 19, 31-37

2. Práca s textom (odkrývanie obrazu)
Katechéta má pripravený dataprojektor 
s prezentáciou jedného obrazu. Prezentácia je spra-
covaná metódou odkrývania obrazu. Jeden obraz je 
rozdelený na niekoľko častí tak, že účastníci budú 
postupne vidieť jeho jednotlivé časti. Svoju činnosť 
nekomentuje, najskôr odkryje jednu tretinu obrazu. 
Obraz nechá chvíľu pôsobiť na žiakov.
Aby žiaci vnímali postavy ešte hlbšie, kladie žiakom 
otázky, na ktoré postupne odpovedajú:
• Čo vidím na obraze? 
• Ako sa postavy tvária? Na čo asi pozerajú? O čom 

premýšľajú? O čom to svedčí?
• Čo ťa pri pozeraní napadá? (hľadanie asociácií)
• Kde sa nachádzajú?
• Aké myšlienky im asi blúdia mysľou?
• Čo by sme sa mohli postáv z obrazu opýtať?

Katechéta posunie prezentáciu a žiaci pozorujú iba 
druhú časť obrazu. Chvíľu ju vnímajú a  potom im 
znova kladie otázky, na ktoré postupne odpovedajú. 
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Používa tie isté formulácie otázok, ako boli pri prvej 
časti obrazu. Po zodpovedaní otázok môže ukázať 
obidve strany obrazu naraz. To čo je na obraze naj-
dôležitejšie, žiaci stále nevidia.
Keď je pozornosť najviac sústredená na to, čo je 
najdôležitejšie a  čo je ešte neviditeľné, katechéta 
odkryje poslednú časť. V závere odkryje celý obraz 
a podá nasledujúce informácie. 
Tento obraz je súčasťou sekvencie pašiových obra-
zov v kostole sv. Vavrinca v nemeckom Warendorfe. 
Pochádza od neznámeho autora stredoveku a jeho 
vznik sa datuje do 15. storočia. (Prezentácia s roz-
deleným obrazom je k dispozícii v prílohe)

http://de.wikipedia.org/wiki/Warendorfer_Altar

3. Meditácia
Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a  podá 
zásadné myšlienky celého biblického textu formou 
meditácie. 

V  biblickom texte, aj na obraze sme mali možnosť 
oboznámiť s tým, ako vojak prebodol Ježišovo Srdce. 
Kopia prechádzala z pravej strany cez pľúca do 
srdca. Išlo o smrteľnú ranu. Svätopisec uvádza, že 

z prebodnutého boku vyšla krv a voda. Lekárske vý-
skumy dokázali pravdivosť tohto úkazu – že u ľudí, 
ktorí sa dlho trápia v prudkých smrteľných mu-
kách, sa v osrdcovníku tvorí sérum, podobné vode. 
Mnohí duchovní otcovia vidia vo vode symbol krstu 
a v krvi symbol toho, kto je v Eucharistii. Omnoho 
neskôr povedal Pán Ježiš sestre Faustíne, šíriteľke 
tajomstva Božieho milosrdenstva, aby namaľovala 
jeho obraz, na ktorom budú dva lúče vychádzajúce 
z jeho srdca, ktoré znamenajú krv a vodu. Biely lúč 
predstavuje vodu, ktorá ospravedlňuje duše, a čer-
vený je symbolom krvi, ktorá je životom duší.
Je pravda, že Ježiš zomrel na kríži, ale je pravda 
i to, že Ježiš vstal z mŕtvych! Ježiš žije, žije oslávený, 
žije vo sviatostiach, žije v Cirkvi, žije v Božom slove. 
Mali by sme ho viac hľadať a nedať sa zviesť poku-
šiteľom, že zomrel raz navždy alebo že  je v našom 
živote nepotrebný. 
Často sa i nám veriacim stáva, že si nevážime túto 
Ježišovu obetu a znova urážame všemohúceho 
Boha... Najmä tým, že mu málo veríme a  že mu 
nedôverujeme.

4. Aplikácia
Prijmime dnes Ježišovo pozvanie a zahľaďme sa na 
kríž, kde bolo Ježišovo Srdce prebodnuté za nás 
(Jn 19, 34). Pozrime sa na krv a vodu, ktoré vyteka-
jú z jeho boku. Spomeňme si na to, ako vyučoval, 
miloval, uzdravoval ľudí, keď kráčal po zemi... Aká 
je naša odpoveď na Ježišovo pozvanie žiť z  jeho 
prebodnutého boku? Pamätáme si ešte na naše pri-
jatie sviatosti krstu a Eucharistie? (Môžeme rozvinúť 
rozhovor o  dôležitosti sviatostného života pre náš 
život).
Čo viedlo Ježiša k tomu, aby to všetko robil? Mohol 
zostať v nebi obklopený anjelskou slávou, ale tak veľmi 
nás miloval, že sa slobodne rozhodol stať sa jedným 
z nás, vyniesť naše hriechy na kríž, aby mohol ukončiť 
naše trápenie a ukázať nám nový spôsob života. 
Dokonca aj dnes Ježišova láska horí s rovnakou 
vášňou. Neustále nám vychádza v ústrety v našich 
trápeniach a krížoch. Je s nami vtedy, keď cítime, 
že nik pri nás nestojí. Uzdravuje naše zranené srdce. 
Očisťuje nás, keď v nás naše hriechy vyvolávajú po-
city hanby a viny. Ježišovo Srdce je otvorené všet-
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kým ľuďom. Jeho Srdce nás túži bezpečne priviesť 
do neba, aby sme tam mohli byť s ním naveky. Jeho 
Srdce bije pre nás. Pozerajme sa dnes na kríž a nech 
jeho láska obmäkčí naše srdcia. Často prichádzame 
k  prameňom jeho lásky - k  sviatostiam (sviatosť 
zmierenia, Eucharistia), aby sme boli obrazom jeho 
dobroty.

5. Aktivita
Katechéta pripraví listový papier pre každého žiaka. 
Predstaví možnosť výberu postavy z  prečítaného 
úryvku (obrazu). Napr. Pán Ježiš, vojak, Pilát, Židia. 
Úlohou žiakov je napísať list vybranej postave. Písa-
nie listu je spontánne, úlohou je zapojiť vedomostnú, 
vieroučnú, emocionálnu i sociálnu zložku osobnosti. 
Účastníci sa môžu hlbšie zamyslieť nad obsahom, 
posolstvom, analogicky prepojiť svoj životný príbeh 
s príbehom postavy, ktorej adresujú list. Katechéta 
vhodne motivuje žiakov a dá na písanie listu dosta-
točný čas. Žiaci môžu prezentovať svoju prácu pre-
čítaním listu nahlas, môže to byť aj súčasť modlitby.
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

6. Modlitba
Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. 
Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slo-
va. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu 
a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh 
k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. 
Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: Božia lás-
ka, Božie milosrdenstvo, Božia milosť, skutky lásky, 
nový život, večný život, poďakovanie za... (Súčasťou 
modlitby môže byť aj prečítaný úryvok Ž 34 – Pána 
chcem velebiť v každom čase).

7. Kontemplácia
Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. 
Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Zá-
leží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho živo-
ta a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu 
(posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na 
udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvo-
jujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbud-
zuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre 
umocnenie modlitby môže katechéta pomocou da-
taprojektora prezentovať obraz (napr. obraz Božieho 
milosrdenstva), krátky text (jedno - dve slová) z pre-
čítaného úryvku, alebo symbol, ktorý je prepojený 
s témou (napr. Božské Srdce, kríž a pod.).

ZÁVER
Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných 
k účasti na sviatostnom živote (zvlášť častom prijí-
maní Eucharistie a sviatosti zmierenia), častej adorá-
cii Oltárnej sviatosti, vzývania Ducha Svätého o dar 
odvahy, pravdy, múdrosti, nábožnosti... K  prehĺbe-
niu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej mod-
litby v rodine, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, 
k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, 
ku konkrétnemu skutku lásky v  rodine, škole a  far-
nosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra: 

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

YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých,                                                                
Slovo medzi nami 
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TÁBOR PRE DETI
(spracovaný na tému:
Rok zasväteného života)

ÚVODNÉ MYŠLIENKY PRE ANIMÁTORA 

V  Roku zasväteného života 
chceme poukázať na to, ako 
rehoľníci a  rehoľnice prijali 
Boží hlas a  odpovedali na 
Božie volanie tým, že svoj 
život zasvätili Bohu. 
O  povolaní Bohom sa mô-
žeme dozvedieť i  zo Sväté-
ho písma, keď Boh povolá-

va Abraháma, Mojžiša, Samuela a ďalších. V Novom 
zákone čítame o povolaní apoštolov.    
Ponúkame námet na letný tábor detí, ktorý im umož-
ňuje prežiť šesť dní v spoločenstve rovesníkov z far-
nosti a obohatiť sa príkladom tých postáv Cirkvi, ktorí 
odpovedali na Božie volanie, vydali sa za hlasom 
a zasvätili svoj život Bohu, žili v rehoľnom spoločenstve 
a mnohí z nich boli vyhlásení za svätých. Animátor si 
môže vybrať iba niektoré témy a námety, jednotlivé 
návrhy môže doplniť prezentáciou, scénkami, filmom, 
svedectvami zo života rehoľníkov a  rehoľníc (www.
zasvatenyzivot.sk) alebo inými aktivitami zo života 
zasvätených. Je vhodné vysvetliť logo, urobiť napr. 
mapku diecézy a na základe zoznamu reholí v diecé-
ze (Katechetické ozveny č. 3) vyznačiť ich pôsobe-
nie v  jednotlivých miestach diecézy. V  rámci tábora 
je vhodné dohodnúť návštevu v niektorom rehoľnom 
spoločenstve a bližšie sa zoznámiť so životom v ňom.  
Mottom tábora je: „Byť povolaný Bohom“. Prvé 
stretnutie môže byť ešte pred uskutočnením tábora. 
Okrem zoznamovacích aktivít možno na ňom prečítať 
a rozobrať text: Povolanie Samuela (1 Sam 3).
Text prečítame a účastníci môžu text znázorniť – zdra-
matizovať. 
Potom vysvetlime, že k  tomu, aby sme mohli začuť 
Boží hlas, je potrebné dobre počúvať.
Počúvať možno ušami ale počúvať možno i srdcom.
Každý z nás sa učíme počúvať dobré rady rodičov, 

ich pokyny, počúvame oznamy napr. na železničnej 
stanici, v  televízii, počúvame výklad učiteľa a  iné. 
Počúvať je dôležité. 
Počúvame však i  srdcom. Niekedy mamka alebo 
otec nemusia nič povedať, iba sa na nás pozrú, a my 
vieme porozumieť reči ich srdca.
Boží hlas k nám prichádza hlavne srdcom. Boha po-
čúvame pri modlitbe. On k nám hovorí a my to pocho-
píme vtedy, ak si na modlitbu necháme čas. Ak mu 
chceme iba my niečo rýchlo povedať, nemáme čas 
počúvať to, čo on nám cez naše srdce hovorí. 
Počas týchto dní si budeme hovoriť o  ľuďoch, ktorí 
počúvali Boží hlas a začuli Božie volanie, aby svoj ži-
vot zasvätili Bohu. Títo ľudia dokázali nájsť silu a od-
vahu úplne sa dať Bohu v  rehoľnom povolaní. Aké 
presvedčivé muselo byť volanie Boha! Zistili to i  tí, 
ktorí sa so zasvätenými ľuďmi stretli. Ich život bol 
tak silným hlasom, že oslovil ďalších a oni odišli žiť 
podobným životom. 
Každý deň si vyberieme jedného svätca a rehoľné spo-
ločenstvo, v ktorom žil svätec. Nájdeme si heslo, ktorým 
sa svätec riadil, určime si tému na celý deň a zoznámi-
me sa so životným príbehom svätca. Aby sme pocho-
pili, aké bolo ich životné poslanie, každý deň vyberieme 
niečo z toho, čím sa zamestnávali rehoľníci a rehoľnice, 
aby sme mohli pochopiť aj ich bežný život. 

Pokyny:
• Ranné naladenie možno pripraviť formou prezen-

tácie, v  ktorom bude predstavený zaujímavým 
spôsobom krátky životopis svätca-rehoľníka. Téma 
dňa vychádza z pilierov života svätca, ktoré nasle-
dujú ďalší rehoľníci a ktoré môžu byť mottom pre 
daný deň aj pre nás. 

• Cieľom každého dňa je prepojenie života svätca, 
charizmy rehole a života nás vo svete tak, ako to 
dokážeme.  

• Motto – heslo dňa pripravíme spoločne a  plagát 
môže byť pripevnený na viditeľnom mieste, napr. 
vstupných dverách do miestnosti. 

• Program je podrobnejšie rozpísaný v  metodickej 
prílohe. 

• Aplikácia je možnosťou, ako duchovne dozrievať 
a ako si v každodennom živote uvedomovať Božiu 
prítomnosť.  

katechetické námety
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DEŇ
PROGRAM

Rehoľa-svätec Téma – piliere života Heslo dňa Program Aplikácia 

1

Saleziáni – 
Sv. Don 
Bosco 

Radosť – Radosť 
je 11. prikázaním 
a radosť rozdáva-
ním rastie (RRR). 

Daj mi dušu 
a ostatné si 
vezmi.

1. Vizitka (úvod) 
2. Písanie obrázkovou 
abecedou: Napísať 
„list radosti“ alebo vetu 
o radosti zo Svätého 
Písma pomocou obráz-
kovej abecedy.

Ježišove slová 
o radosti budem žiť 
každý deň. 

2

Benediktíni –
Sv. Benedikt

Úcta k Božiemu 
slovu – Kto nepo-
zná písmo, nepo-
zná Krista. 

Modli sa 
a pracuj.   

3. Ručné prepisovanie: 
Prepisovať vybrané 
časti Svätého písma 
a potom zviazať prepi-
sované texty do knihy.
4. Živé písmo

Každodenným 
počúvaním Božieho 
slova spoznávam 
viac Krista. 

3

Františkáni – 
Sv. František

Chudoba – Bohatý 
stal sa chudobným, 
aby sme sa v jeho 
chudobe obohatili. 

Urob ma ná-
strojom svojho 
pokoja.

5. Živé jasle: Pripraviť 
živé jasle v prírode. 
(Keď Boh volá str.117)  

Darujem niečo zo 
svojich vecí, dám 
to k Ježišovým 
jasliam. Ak to bude 
niekto potrebovať, 
môže si z toho 
zobrať. 

4

Misionár-
ky lásky – 
Bl. Matka 
Tereza

Obeta – Moje 
každodenné zrnká 
obiet sú ako zrnká 
ryže.

Žíznim – mám 
smäd.

6. Zrnká ryže : Zbierať 
do nádobky zrnká ryže 
za každú malú obetu.
7. Pripraviť večeru dru-
hému. Pripraviť aj jedlo 
z ryže (rizoto, nákyp 
a pod.)  

Moje malé zrnká 
obiet môžu byť 
chutným každo-
denným pokrmom. 

5

Sestry Matky 
Božieho Milo-
srdenstva –  
Sv. Faustína

Dôvera – Boh nám 
dôveruje, vykúpil 
nás, počíta s nami, 
odpovedajme 
mu teda našou 
dôverou.  

Ježišu, tebe 
dôverujem.

8. Maľujem celým 
telom: veľkonočné 
symboly.
9. Autoportrét  

Môj život je Božím 
obrazom  a odra-
zom jeho vlastností.

6

Karmelitánky – 
Sv. Terézia 
Ježiškova

Poslušnosť v lás-
ke – Milujem, lebo 
som milovaným 
Božím dieťaťom.

Mojím povola-
ním je láska.  

10. Modlitba: za rôzne 
naliehavé potreby, 
modlitby napísať na 
plagát – byť misioná-
rom lásky.
11. Príprava habitu 
(radostný večer)

Prejavím lásku, 
vďačnosť, ochotu 
počas celého dňa – 
budem misionárom 
lásky. 
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Metodický pokyn k jednotlivým úlohám 

Vizitka
Cieľ: Zamyslieť sa nad sebou, čo ma charakterizuje 
a ako ma vnímajú iní.
Každý účastník dostane malú vizitku, na ktorú nena-
píše svoje meno, ale nakresli to, čo ho charakterizu-
je. Môže to byť iba symbol, ktorý niečo napovie, že 
som to ja. Ostatní by mali spoznať, o koho ide. 
Vizitky sa dajú do spoločnej nádoby a postupne sa vyťa-
hujú. Účastníci hovoria, čo ich k jednotlivým obrázkom 
a symbolom napadá a tipujú, komu vizitka patrí. Autora 
jednotlivých vizitiek tipuje každý hráč samostatne 
a robí si čiarky. Na záver môžeme vyhodnotiť toho, kto 
mal najlepší odhad, a ktorý sa dobre dokáže vcítiť do 
vyjadrenia druhých. Zároveň možno zistiť, kto svoju 
vizitku vyjadril čo „najčitateľnejšie“. 
Môžeme sa porozprávať, čo nás zaujalo, čo nám 
bolo ťažké nakresliť, čo nás na iných prekvapilo, čo 
nemôžeme skryť a čo iní o nás môžu vedieť i keď to 
nehovoríme. 

Písanie obrázkovou abecedou
Cieľ: Robiť radosť druhým. 
Na každé písmeno abecedy môžeme vymyslieť ne-
jaký obrázok. Každý účastník môže niečo o radosti 
napísať tak, že namiesto niektorých písmen použije 
obrázok. Účastníci si môžu vymyslieť i  vlastné ob-
rázky na celé slová. Po ukončení činnosti sa môžu 
navzájom obdarovať „listom radosti“.  

Ručne prepisovanie kníh Svätého písma
Cieľ: Učiť sa spolupráci a zároveň v tichu počúvať, 
čo chce Boh povedať práve prepisovaným Božím 
slovom.  
Pre každého účastníka máme jeden hárok ručne 
urobeného papiera. Možno ho kúpiť (obchod Kre-
atív) a  na každý hárok skopírujeme ornamentový 
rám (viď príloha pomôcok). Účastníci píšu svoju časť 
Svätého písma, alebo píšu na pokračovanie dlhší 
text Svätého písma. Ak aktivitu naplánujeme na celý 
deň, môžu postupne písať napr. Markovo evanjeli-
um. Prvé písmeno odstavca alebo kapitoly môžu 
vymaľovať, tak ako im to ukážeme na obrázku. Po 
ukončení činnosti môžeme text „zviazať“ do knihy. 
Iná skupina účastníkov môže vytvoriť i  samostatnú 
bibliu pauperum. Činnosť uvedieme tak, že predsta-
víme históriu vzniku kníh a  vedieme účastníkov ku 
krasopisu textu. Popoludní môže byť ukážka vlast-
ných prác a potom zviazanie knihy.   

Aktivitu môžeme uviesť krátkym výkladom histórie 
vzniku kníhtlače: 

V prvopočiatkoch, keď ľudia 
vytvorili reč pre svoje potreby 
vzájomného sa dorozu-
mievania, sa tiež objavila po-
treba vytvoriť znaky, teda 
písmo, a objaviť materiály k 
zaznamenávaniu myšlienok 
ľudstva.   Medzi predchod-
cov knihy tak patrí kameň, 
drevo, potom drevené alebo 
hlinené doštičky. Na doštič-

ky sa rylo rydlom alebo iným ostrým predmetom. 
Doštičky sa skladali na seba a spájali sa koženými 
remienkami alebo krúžkami z kovu. 
Kým nebola vynájdená kníhtlač, dovtedy sa knihy pre-
pisovali ručne. Robili to skriptori. Vtedy ešte nebola 
vynájdená ani fotografia, preto sa text v knihe zdobil. 
Väčšinou prvé písmeno v odstavci sa nakreslilo veľké 
a do prázdneho priestoru sa dokreslil obrázok, kto-
rý znázorňoval to, o čom sa v  texte písalo. Ak išlo 
o bibliu, tak mohol byť práve výjav z biblie. Zdobenie 
prvých písmen robili ľudia, ktorých voláme iluminátori. 
Testy sa písali buď na papyrus alebo pergamen. Tie 

katechetické námety

A-anjel
B-balón
C-cesta
D-dom
E-e 
F-f
G-g
H-hviezda
CH-chlieb
I-i
J-jablko
K-kvet

L-lopta
M-mrak
N-nožnice
O-oko
P-pusa
R-ryba
S-srdce
T-topánka
U-ucho
V-vták
Z-zvon
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sa rolovali do zvitkov. Neskôr sa už začali skladať na 
seba a vložili medzi dve doštičky. To nazývame kó-
dexy. Prvé kódexové knihy – teda tie, ktoré už mali 
dnešný tvar knihy, vznikali v období raného stredo-
veku okolo 7. storočia n.l. Od tohto obdobia sa začína 
história knihy, o ktorej hovoríme dnes.

Na papyrus i pergamen sa písalo ručne brkom. Jed-
notlivé diely papyrusu či pergamenu boli zlepované 
do pásov a navíjané do zvitkov. 
Tieto zvitky sa navinovali na dve tyče a pri čítaní sa 
popísaný materiál odvinoval z jednej na druhú. Tak-
to vznikla zvitková kniha a jedna z prvých knižných 
foriem.
Najznámejšou zvitkovou knižnicou z staroveku bola 
knižnica v Alexandrii, ktorá obsahovala až sedemsto 
tisíc zväzkov. Papyrusové zvitky sa neskôr prepiso-
vali do pergamenového kódexu.
V prvom storočí pred naším letopočtom bola v Eu-
rópe zvitková kniha nahradená rukou písanou kni-
hou – kódexom. Na našom území sa knižná kultúra 
objavila až s príchodom kresťanstva na začiatku 
11. storočia, keď vznikali kláštory a s nimi skriptória 
pre opisovanie svetských kníh. 
Po vynájdení kníhtlače knihár zviazal čisté ešte ne-
popísané zložky pergamenu alebo papier do bloku, 
zhotovil honosnú väzbu, ktorú dokonca zlatník vyz-
dobil drahými materiálmi. Až potom sa začala dlhá 
práca skriptora a  iluminátora. Skriptor najprv nalin-
koval riadky, aby rovno písal. Potom si zhotovil z hu-
sieho brka a atramentom začal písať knihu alebo pre-

pisoval inú knihu. Iluminátor vyzdobil prvé písmeno 
a tak pokračoval skriptor v písaní. Bolo to skutočne 
o  ich spolupráci. Najvzácnejšie knihy boli kódexy. 
Spočiatku sa používala ornamentálna výzdoba 
knihy, neskôr sa použila i technika perokresby. Keď-
že knihy prepisovali predovšetkým v kláštoroch, za-
meriavali sa na prepisovanie evanjelií a žalmov. Po-
pri týchto knihách vzniká aj obrázková biblia – biblia 
pauperum. Jednou z najznámejších reholí, ktorí 
prepisovali knihy boli práve benediktíni.

Vynález kníhtlače v  15. storočí Johannesom Gu-
tenbergom veľmi zmenil celú históriu knihy. Do-
vtedy veľmi pomalé prepisovanie kníh stratilo zrazu 
opodstatnenie. Tlačené knihy sa stávajú lacnejšie, 
dostupnejšie a žiadanejšie. Do popredia sa dostáva 
nové remeslo typograf, zatiaľ čo skriptori a iluminá-
tori pomaly ustupujú. Od prvých rokov po vynájdení 
kníhtlače až po asi polovicu 16. storočia však ešte 
umenie iluminátorov úplne neustupuje do úzadia. 
Práca skriptora je však už plne nahradená remeslom 
typografa. Kým pred objavom kníhtlače sa kniha naj-
skôr zviazala a potom dostavala k skriptorovi a  ilu-
minatorovi, po objave kníhtlače sa knihár stáva za-
končovateľom zložitej práce na tvorbe knihy. Kniha, 
ktorej podobu a funkciu dnes poznáme, prechádza-
la od čias Johannesa Gutenberga ďalším vývojom. 
Kniha má svoje dôležité miesto aj v dnešnej dobe, 
keď využívame hlavne internet. 
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Zážitok s knihou môžeme oživiť rozprávaním o tom, 
ktorú knihu som čítal ako prvú, ktorá kniha ma naj-
viac oslovila, ktorú knihu si najviac vážim a nechcem 
o ňu prísť, ktorú knihu som čítal viackrát...  

Živé písmo
Cieľ: Chápať význam znázornených pojmov.

Animátor má napísané slová (napr. z  tých textov 
Svätého písma, ktoré žiaci opisovali) veľkými pís-
menami, ktoré sú uložené v košíku. Jeden z účast-
níkov môže vybrať jedno zo slov. Prečíta si ho tak, 
aby nik nevedel, o aké slovo sa jedná. Potom roz-
strihá slovo po písmenách a rozdá písmená účast-
níkom, ktorí však nepoznajú celý pojem. Z druhej 
strany kartičky je poradové číslo daného písmena. 
Úlohou účastníkov je svojim telom znázorniť písme-
no (s použitím rúk, nôh, postojačky, bokom a pod.). 
Ak jedno písmeno nedokáže urobiť jeden účastník, 
poprosí iného, aby mu v tom pomohol. Jedno pís-
meno môžu stvárňovať i dvaja účastníci. Do každé-
ho znázornenia majú byť zapojení všetci účastníci. 
Poradie písmen si musia dohodnúť samozrejme iba 
posunkami. Po ukončení animátor môže odfotiť 
dané slovo a prezradí ho ostatným. Znázorňované 
slová môžu súvisieť s  témou dňa alebo môžu byť 
práve týmto slovom.

Živé jasle v prírode
Cieľ: Oceniť veľkosť pravdy o  tom, že Boh sa stal 
človekom, narodil sa v chudobe a biede. 

Prečítame text z knihy Terézie Barokovej: Keď Boh 
volá, časť Vianoce v Grecciu, str.117-120. Deti môžu 
mať pred sebou text a čítajú na pokračovanie. 

– Bratia, – povedal raz pred Vianocami František, 
– musím sa vám priznať, že neviem oceniť veľkosť 
toho, že Boh sa stal človekom. Boh je malým, ne-
mohúcim, bezbranným dieťaťom, aby sa mi stal blíz-
kym a priateľom.
– František, ty že to nechápeš? – ozval sa Bernardo.  
– Čo potom máme povedať my?
– Veľa ráz som vám už povedal a  znova vám ho-
vorím: keby sme pochopili, aké poklady máme 
v Bohu, keby sme ho len trochu pochopili, boli by 
sme iní, úplne iní.
– A čo máme robiť, aby sme Boha lepši spoznali? – 
opýtal sa Leo.
– Pri Grecciu som videl jaskyňu. Možno v takej alebo 
v podobnej prišiel na svet Boží Syn. Na Vianoce v nej 
pripravíme jasle, privedieme ta osla, vola a ovečky, 
aby sme na vlastné oči videli biedu, v akej sa narodil 
náš Pán. Čo na to poviete?
– Výborne! – zatlieskali bratia. – To bude krásne!
Rufino sa hneď ponúkol:
– Ak chceš, ja pôjdem všetko pripraviť.
– Dobre, - súhlasil František. – Priber si pomoc 
a choďte za Giovannim Guidottim. Pozdravujte ho 
odo mňa a povedzte mu, o čo ide. On vám dá, čo 
budete potrebovať. 
Do kláštora pri kostolíku svätého Damiána, ku ses-
tre Kláre, sa práve hlásila mladá Mária, dievča veľmi 
pekné a milé, s dlhými plavými vlasmi.
Keď sa Klára dopočula, čo František chystá na  Via-
noce, navrhla mu, aby Mária zastupovala pri jasliach 
Pannu Máriu.
– Budeme mať i svätú rodinu, - oznamoval František 
radostne.
– Pannu Máriu už máme, - očami prebehol bratov 
a zastal na Pacifikovi. – Pacifico, ty by si mohol byť 
svätým Jozefom. 
– Áno, Pacifico je samá starostlivosť a dobrota, on 
bude najvhodnejší, - súhlasili bratia.
V predvečer Vianoc bratia na čele s Františkom putovali 
do Greccia. Chvíľu šli potichu a rozmýšľali o veľkej uda-
losti, ktorú idú sláviť, chvíľu zase spievali vianočné piesne.
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V jaskyni už bolo všetko pripravené.
Vpredu stál oltár so sviečkami, vedľa neho jasle so 
senom. V nich ležalo dieťa, ktoré Mária zavše vzala 
na ruky, popestovala a znovu uložila do jasieľ. Jo-
zef prikladal na malý ohník, pri ktorom sa zohrievali, 
a pozoroval Máriu s dieťaťom.
František žiaril od nadšenia. Skláňal sa k dieťatku, 
hral sa s ním, bozkával ho. Hladkal vola, ovečky aj 
somárika.
Keď sa ľudia v  Grecciu dozvedeli, čo sa deje pri 
jaskyni, ponáhľali sa ta so sviecami a darmi. Kto čo 
mohol, priniesol. Pred jasľami ukladali chlieb, maslo, 
vajcia, husi, sliepky, mäso, koláče. 
Mária ako skutočná svätá Panna sa na všetkých 
usmievala a ďakovala.
Jozef zasa ukladal dary k stene jaskyne, aby nepre-
kážali pri bohoslužbe.
Blížil sa čas svätej omše. Brat Leo si obliekol kňaz-
ské rúcho, František diakonské a bratia si stali okolo 
oltára.
Dieťa sladko spalo, takže i Mária a Pacifico sa moh-
li sústrediť na svätú omšu. Jaskyňa bola plná ľudí 
z Greccia a z okolia a mnohí, ktorí sa nezmestili dnu, 
stáli vonku.
– Moji milí bratia a  sestry, moji drahí chorí a  starí, 
ktorí ste sem prišli len s veľkou námahou, všetkých 
vás vítam v jaskyni za mestom, - začal príhovor brat 
Leo. – Zišli sme sa, aby sme si lepšie uvedomili, ako 
prišiel na svet náš Pán. V mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého...
Evanjelium čítal František. Každý z  jeho hlasu cítil, 
že všetko skutočne prežíva, že je preplnený láskou 
k Pánovi , o ktorom hovoril.
– V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vyko-
nať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa 
konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať 
sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef 
z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávido-
vho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal za 
Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, 
svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. 
Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho 
prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila 
do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
Poslednú vetu František zopakoval:

– Mária porodila svojho prvorodeného syna, zavinula 
ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo 
miesta v hostinci.
– Bratia a sestry, zamyslime sa nad touto jedinou ve-
tou, - začal svoju kázeň František. – Boh, Stvoriteľ 
a  Pán sveta, si vybral najväčšiu chudobu, aká len 
bola možná, a v nej chcel prísť na náš svet. Prišiel 
ako malý, slabý a bezbranný. Ako dieťa, ktoré je úpl-
ne odkázané na iných... – zmĺkol. – Moji drahí, poroz-
mýšľajme o láske Boha k nám, ktorý chce s nami žiť, 
s každým z nás, a aby sa nám čo najväčšmi priblížil, 
zvolil si najväčšiu chudobu.
Po skončení svätej omše František, Mária, Pacifico 
a ostatní bratia podávali všetkým ruky, lúčili sa s nimi 
a rozdávali dary, ktoré ľudia na začiatku priniesli. Čo 
kto potreboval, mohol si vziať.
Bola už hlboká noc, keď sa ľudia s pokojom a rados-
ťou v srdci uberali domov. Les bol prežiarený svetlom 
sviec a ozýval sa vianočnými piesňami:

Sláva Bohu na výsosti, ľuďom dobrej vôle mier.
Narodený z láskavosti, s Otcom ľudstvo celé zmier!
Boh sám prišiel nám na pomoc, 
stal sa jedným z nás v túto noc.
Sláva Ti, vďaka Ti, Bože presvätý.
Povedzte to všetkým ľuďom: Záchrana je blízko nich.
Zmieri nás a jeho prianím mier duší je úprimných.

Na tieto Vianoce v Grecciu ľudia nevedeli  zabud-
núť a každý rok netrpezlivo čakali, až sa znovu zídu 
a spoločne oslávia Božie narodenie.
Zručnejší vyrezávali z  dreva figúrky svätej rodiny, 
pastierov, ovečiek, tak ako si ich predstavovali. Na 
Vianoce ich poukladali na čestné miesto, aby im stá-
le pripomínali sviatočné udalosti.
Podľa Františkovho príkladu si začali navzájom roz-
dávať dary, aby tak napodobnili Pánovu lásku k nám, 
keď on sám sa nám dal ako dar.
Tento zvyk sa rozšíril do všetkých krajín a  trvá až 
podnes.
 
Pokračujeme prípravou živých jaslí výberom mies-
ta a  prípravou jednotlivých postáv podľa vlastných 
možností. Príprava zaberá viac času, ale súčasťou 
realizácie živých jaslí by mala byť aj krátka kateché-
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za, podobne ako František kázňou pri živých jasliach 
poukázal na hodnotu pokoja, chudoby a medziľud-
ských vzťahov.   
Zbierame do nádobky zrnká ryže
Cieľ: Zamyslieť sa a pochopiť obsah príslovia: Čo nič 
nestojí, za nič nestojí. 
Čo nič nestojí, za nič nestojí. To je zmysel malých 
sebazaprení. Dnešný deň si na viditeľné miesto dáme 
1 kg ryže. Každé dieťa si pripraví svoju sklenenú 
nádobku s uzáverom, do ktorej bude zbierať zrnká 
ryže za každú obetu. Nejde o to, aby zŕn bolo veľa, 
ale aby predstavovali sebazaprenie. Ryžu využívame 
preto, lebo je hlavným pokrmom ľudí v Indii, kde žila 
Matka Terézia. Zbieranie ukončíme v určitý čas, aby 
sme ryžu stihli uvariť do času, kedy bude podávaná 
večer. Deťom to nepovieme. Moment prekvapenia 
bude vtom, že pochopia, koľkí hladní by sa dokázali 
nasýtiť z toho množstva ryže, ktoré sme počas dňa 
zbierali. Vysvetlime, ako má naša obeta význam aj 
pre druhého. 

Pripravujeme večeru druhému 
Cieľ: Zamyslieť sa a pochopiť obsah príslovia: Iba to 
máš – čo dáš inému.  
Každý vezme kúsok chleba a natrie ho niečím, čo 
má sám rád. Chlebík však nezje, ale ide ho ponúknuť 
kamarátovi. Zároveň každý takto pripraví večeru iné-
mu. Večerať sa začne vtedy, keď bude mať každý 
pred sebou naservírované. Zamyslieť sa a rozprávať 
o  tom, že uvedomiť si štedrosť iných znamená byť 
štedrým voči iným. 

Maľujeme celým telom
Cieľ: Využívať celé svoje telo na prácu. 
Vodové farby, papier a pohár s vodou umiestnime na 
zem, najlepšie na umývateľnú podložku. Dieťa využi-
je rôzne polohy tela. Maľuje posediačky, postojačky, 
poležiačky. Do maľovania zapojí okrem rúk aj nohy, 
ústa. Posediačky môže maľovať nohami tak, že sa vy-
zuje a uchopí štetec medzi palec a vedľajší prst jednej 
nohy. Ruky vtedy nepoužíva. Iné časti obrazu bude 
maľovať postojačky ústami – štetec drží v zuboch, vý-
kres pripevní lepiacou páskou na stenu alebo stôl. Iné 
časti obrazu – tie najjemnejšie bude maľovať rukou 
napr. i ľavou. Môže to robiť i po ležiačky. 
Téma obrazov: veľkonočná radosť (prázdny hrob, 

slovo ALELUJA, vajíčka, slnko, zmŕtvychvstalý Kris-
tus, paškál, veľkonočný Baránok, a pod.) 
Všetky obrazy poukladáme okolo obrazu Ježiša zná-
meho ako obraz Božieho milosrdenstva.    

Autoportrét
Cieľ: Zamerať sa na pozitívne vnímanie seba a po-
rovnať s tým, ako ma vnímajú ostatní.
Každý počas 10 minút nakreslí alebo namaľuje 
svoj autoportrét. Potom ho dá kamarátovi, ktorý 
ho dotvorí podľa toho, ako ho vidí on. Môže niečo 
viac zvýrazniť. Účastníkov upozorníme, že portréty 
nie sú karikatúrou a  nedotvárame to, čo by iných 
ironizovalo. Portréty možno doplniť aj krátkym 
slovom, napr. ďakujem, si dobrý, pomohol si mi 
a pod. Po ukončení práce portréty vystavíme a mô-
žeme rozprávať o tom, či sa niekto cíti ináč, ako ho 
vidia ostatní a prečo. Animátor má povzbudiť účast-
níkov k hľadaniu a znázorňovaniu pozitívnych vlast-
ností tak u seba ako i u iných. 
  
Modlitba
Cieľ: Učiť sa modliť počas dňa.
Pomôcky: plagát, perá, fixky, farbičky, papiere
Ráno po modlitbe predstavíme účastníkom spôsob 
modlitby počas dňa. Pomôže nám v  tom vzor sv. 
Terézie z Lisieux. Poukážeme na rozdiely medzi na-
učenou modlitbou a modlitbou vlastnými slovami. 
Aby sme poukázali na potrebu modlitby uvedieme 
citáty o  modlitbe, ktoré účastníci poskladajú a  vy-
svetlia ich obsah. Napr. Nie si istý, pomodli sa. Svet 
môžeš meniť, keď sa modlíš. Citáty môžu byť roz-
strihané. Účastníci ich skladajú a nalepia na plagát.
Potom môžeme povedať príbeh: 

Otec sledoval svoje dieťa, ako sa snaží preložiť ťaž-
kú vázu s kvetmi. Chlapček sa trápil, fučal, mrnčal, 
ale vázu neposunul ani o milimeter.
„Použil si už všetky svoje sily?“ spýtal sa otec.
„Áno,“ odpovedalo chlapča.
„Nie,“ odvetil otec, „lebo si ma nepožiadal, aby 
som ti pomohol.“

Keď si teraz dáme otázku, čo znamená modliť sa, mô-
žeme odpovedať: Modliť sa znamená použiť naozaj 
všetky svoje sily – poprosiť Pána Boha o pomoc. 
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Počas celého dňa môžeme vpisovať svoje modlitby 
na pripravený plagát. Plagát bude na úctivom mies-
te. K  miestu bude viesť vyznačená trasa (kriedou, 
obložená kameňmi, kvetmi a pod.). Každý účastník 
bude touto trasou prechádzať k plagátu. 
Na záver dňa vysvetlime účastníkom, že naučiť sa 
správne modliť je cestou, ktorá nikdy nie je ukon-
čená. 

Záver tábora - príprava habitu
Cieľ: Hodnotiť prežité skúsenosti a  ďakovať za ne 
Bohu. 
Na záver tábora môžu účastníci podľa možností pri-
praviť odev - habit niektorej z reholí a obliecť si ho. 
Môžu pracovať v skupinách a každá skupina pripraví 
habit iných rehoľníkov. Ostatní budú hádať, ktorej re-
holi patrí uvedený habit.
Deti sa môžu podeliť o to, čo ich oslovilo, nad čím 
sa zamysleli, ktorá bola ich najkrajšia chvíľa počas 
tábora, na čo nechcú zabudnúť.     
Otázky však dávame postupne a dbáme na to, aby 
deti hovorili podstatu a učili sa hodnotiť skúsenosti. 

Príloha pomôcok:
Rámček, ktorý možno nakopírovať na ručne robený 
papier, kam budú účastníci prepisovať biblický text. 
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SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA – BIBLIA

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

Cena: 17,00 €

Marián Sivoň: MODERNÝ SVÄTÝ

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

C. Anderson, J. Granados: POVOLANÍ MILOVAŤ – priblíženie 
teológie tela Jána Pavla II.

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

Cena: 6,50 €
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Mary Healyová: MUŽI A ŽENY JSOU Z RÁJE – průvodce Teolo-
gií těla Jana Pavla II.

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

West Christopher: TEOLÓGIA TELA PRE ZAČIATOČNÍKOV

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

Cena: 5,40 €

Evert Jason: TEOLÓGIA JEJ/JEHO TELA

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

Cena: 6,00 €

MODLITEBNÍK PRE MLADÝCH

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

Cena: 3,30 €
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UČIŤ SA MILOVAŤ

30 otázok a odpovedí, ako sa nepomýliť v najdôležitejšom dobrodružstve života, 
ktoré vydal Pápežský inštitút Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny pri 
príležitosti Svetových dní mládeže.

Cena: 2,20 €

DVD - PAVOL – BOJOVNÍK ZA VIERU

Video bolo natočené v 6 krajinách, na všetkých kľúčových miestach spájaných so 
sv. Pavlom. Nie je to prednáška, ale dynamická cesta po rôznych miestach plná 
obrazov a nových objavov. Ponúka putovanie v „Pavlových sandáloch“ po Pavlo-
vých cestách, pričom púť je prostredím, kedy lepšie zažiari historická a teologická 
pravda Katolíckej cirkvi. Autor Stephen Ray ponúka video, aby pomohol divákovi 
vidieť bohatstvo viery v širšom spektre a môže osloviť zvlášť mladú generáciu, 
ktorá stráca záujem o vieru.

Cena: 4,50 €

DVD – KRÍŽOVÉ VÝPRAVY

Štyri dokumentárne filmy  natočené v 7 krajinách a s renomovanými svetovými 
historikmi, objasňuje skutočné príčiny a motivácie stáročného križiackeho hnutia.  
Nepokrýva len obdobie výprav do Svätej zeme, ale aj boj za oslobodenie Pyrenej-
ského polostrova spod moslimskej nadvlády, ako aj obranu Európy pred expan-
ziou Osmanskej ríše. Vhodné pre žiakov od 7. ročníka ZŠ.

Cena: 6,50 €

DVD – KRESŤANIA V SPOLOČNOSTI

Séria 9 dokumentárnych 30 minútových filmov zobrazuje  živým spôsobom odpo-
vede Cirkvi na otázky kresťanov žijúcich v súčasnej spoločnosti. Základné otázky 
Sociálnej náuky Cirkvi sú tvoria i obsah kurikula náboženskej výchovy vo vyšších 
ročníkoch. Jedná sa o témy: kresťanská sociálna etika, rodina a spoločnosť, prá-
vo a spravodlivosť, verejná moc, dane, medzinárodný poriadok, pracovné vzťahy, 
podnik, trh.

Cena: 7,50 €
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