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Úvodník
V jednej knihe ma zaujal citát, ktorý sa mi spojil so súčasnou situáciou a viedol ma 

ku krátkemu zamysleniu, o ktoré by som sa chcel v úvode tohto čísla Katechetic-

kých ozvien s vami podeliť. Citát znel: „Ľudský život je mozaika čakaní.“ Čakáme 

na niekoho, čakáme na niečo. Aké čakanie je nanajvýš aktuálne dnes? Čakáme 

na vývoj pandémie, čakáme, aké dopady budú na verejný život, na ekonomiku 

a hospodárstvo, na naše školy a farnosti. Niektorí čakali na výsledky testov na 

koronavírus, iní na priebeh choroby, na uzdravenie z komplikácií a na koniec ka-

rantény. Netrpezlivo sme čakali na otvorenie kostolov a umožnenie slávenia sv. 

omší a vysluhovania sviatostí. Čakáme, kedy bude možná príprava detí a mládeže 

na prijatie iniciačných sviatostí. Čakáme na spustenie škôl do bežnej prevádzky a 

obnovenie prezenčného vyučovania bez komplikácií. Sú rôzne čakania – tie vidi-

teľné, netrpezlivé, i tie hlboko skryté, ale zato nemenej ťažké.

Naše čakanie má isté charakteristické znaky. Pozeráme von oknom, napäto 

hľadíme na hodinky, netrpezlivo si prezeráme prostredie okolo nás. Niekedy je 

naše čakanie spojené s obavami, čo príde. Celý mesiac november je vďaka zme-

ne, ktorú urobil pápež František, spojený s možnosťou modlitieb a získavania 

odpustkov pre duše, ktoré prežívajú bolestné čakanie v očistci. Dušiam v očistci 

môžeme zmeniť ich čakanie, keď sa pousilujeme počas ľubovoľných ôsmich no-

vembrových dní splniť podmienky pre získanie odpustkov.

V decembrových čítaniach z prorockých kníh Starého zákona bude mno-

hokrát zaznievať myšlienka očakávania. Išlo o historické očakávanie príchodu 

Božieho syna na tento svet. Splnenie proroctiev, naplnenie Božích prísľubov 

i samotná udalosť jeho narodenia rozdelila letopočet nášho ľudského sveta na 

obdobie pred jeho narodením a po jeho narodení.

Sme Božie deti a sme plní očakávaní, ako Pán Boh vyplní prísľuby lásky v na-

šich životoch. Naše očakávanie je aktívne a preto máme a chceme spolupracovať 

s tým, čo nám Pán Boh ponúka na ceste za jeho prísľubmi. Vrátim sa opäť k Božím 

prisľúbeniam, ktoré ohlasovali proroci. K týmto prísľubom sa dostaneme, keď 

počúvame alebo čítame Božie slovo. V Božom slove sa aj nám znova a znova opa-

kujú jeho prisľúbenia lásky. V slove k nám hovorí on sám a osobne. Nečakajme 
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na jeho príchod pasívne. Poďme mu v ústrety a majme srdce pripravené na jeho 

príchod. Ľudský život je mozaika čakaní. Jedno čakanie je najvážnejšie, spoločné 

všetkým – čakanie na Boha.

Hoci stav epidémie stále pretrváva a mnohé činnosti našej práce prebiehajú 

v online priestore, veríme, že sviatky Narodenia Pána hlbšie prežijeme v našich 

srdciach a prinesieme požehnanie pre tých, s ktorými sa budeme môcť stretnúť. 

Preto vám v druhom čísle Katechetických ozvien ponúkame inšpirácie a aktivity 

na duchovnú prípravu v školách, rodinách či farnostiach.

V úvode sa však vraciame späť do udalosti predošlých týždňov a dní, ktoré 

sa niesli aj v smútku z odchodu do večnosti nášho drahého otca biskupa Štefana 

Sečku. V spomienke na neho si spoločne uctime jeho pamiatku. Recitačná súťaž 

„Piráti krásy“ sa v tomto roku realizovala výnimočne v online priestore. O svoje 

dojmy nevšedného priebehu sa podelili jej víťazi. Aktuálnu potrebu evanjelizácie 

v tomto čísle nájdete v zornom uhle pápežov Jána Pavla II. a Benedikta XVI.

Obsahom čísla sú adventné prípravy pre všetky vekové kategórie, spoločen-

stvá, skupiny alebo jednotlivcov. Advent s Božím slovom je zameraný na stretnu-

tie sa s Bohom skrze každodenného čítania Svätého písma, Strom Jesseho, ktorý 

skrze biblické postavy, symboly a úryvky nám približuje dejiny spásy a obsahom 

Listov na štyri adventné týždne sú rozjímavé texty, ktoré nás otvárajú na Božie 

pôsobenie v Slove. Vianočná hra Kľúče k dverám do neba je spojená s aktivitou 

na týždennej báze, vhodná je teda na Advent a je možné ju pripraviť i online. 

Vianočná kocka, betlehemy, koledy patria k atmosfére Vianoc. Na stíšenie ponú-

kame obrazovú meditáciu „Útecha pre celý svet“ od Beaty Heine. Oboznámime 

sa s históriou piesne Tichá noc, poukážeme na výnimočnosť slovenských betle-

hemov, a námetom na vytvorenie živého betlehema sa staneme jeho súčasťou. 

Katechéza na tému Máriina modlitba Magnifikat je ponukou na prehĺbenie témy 

modlitby pre vyššie ročníky. Ponuka kníh uzatvára uvedené číslo Katechetických 

ozvien.

Prajeme vám podnetné čítanie a veríme, že nájdete v tomto čísle námety 

a impulzy, ktoré budú užitočné pri vašej práci.

Prežime tento Advent ako požehnaný čas očakávania príchodu Spasiteľa.

riaditeľ a pracovníci DKÚ Spiš 
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Biblická olympiáda – prihlasovanie do 30. 11. 
2020

Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukon-

čenia prihlasovania na Biblickú olympiádu. Pri-

hlášky (príloha č. 1 v propozíciách) treba zasielať do 

30. 11. 2020. V prípade akýchkoľvek zmien a posunov 

termínov vás budeme priebežne informovať.

Biblická olympiáda – triedne a školské kolá  
V týchto týždňoch sa na školách majú realizovať 

triedne a neskôr i školské kolá Biblickej olympiády. 

Odporúčaný termín pre školské kolá je do 1. 2. 2021. 

Škola doručí tlačivo Registrácia do dekanátneho (okres-

ného) kola (príloha č. 2 v propozíciách) na DKÚ našej 

diecézy do 5. februára 2021.

Biblické okienko
Poslúži na prípravu úloh triedneho a školské-

ho kola Biblickej olympiády Sú v ňom rôzne typy 

úloh spracované podľa jednotlivých kníh tohtoročnej 

olympiády. Prosíme, aby ste i v tomto roku obohatili 

Biblické okienko svojimi nápadmi a námetmi. Tešíme 

sa na ponuky od vás.

Seminár – biblické knihy k Biblickej 
olympiáde 2020/2021

Nakoľko v tomto školskom roku sa opakujú kni-

hy na biblickú olympiádu a taktiež kvôli opatreniam, 

ktoré v súčasnosti platia, prezentácie a videopred-

nášky sú aktuálne z min. šk. roka.

Plnenie modelu katechetickej formácie
Model katechetickej formácie na tento šk. rok nie 

je možné plniť bežným spôsobom, ako sme boli zvyk-

nutí. Účasť na podujatí zatiľ nie je možná. Veľmi vás 

prosíme, aby ste si hľadali spôsob vlastnej formácie 

pomocou vhodnej duchovnej a odbornej literatúry. 

Modlime sa spoločne za ukončenie pandémie, po-

vzbudzujme sa navzájom a predovšetkým chráňme 

svoje zdravie tak duše ako i tela. Veríme, že slová sv. 

Pavla sú pre nás aktuálne a žiadne súženie nás nemô-

že odlúčiť od Kristovej lásky (porov. Rim 8,38).

Metodické dni v školskom roku 2020/2021
V 1. polroku tohto šk. roka nie je možné realizo-

vať metodické dni. Je našou snahou hľadať spôsob, ako 

nahradiť tieto stretnutia, ktoré majú v našej činnosti 

dlhodobú tradíciu a účasť učiteľov na nich potvrdzuje, 

že metodické dni budú mať v rámci našej činnosti pre 

vás stále svoje nezastupiteľné miesto. Zatiaľ máme 

nádej, že situácia sa zlepší a že metodické dni sa ešte 

v tomto šk. roku uskutočnia.p

Radostná cesta lásky - nový pracovný zošit 
pre 1. ročník ZŠ

Od začiatku šk. roku 2020/2021 je pre žiakov 

1. ročníka ZŠ v platnosti nový pracovný zošit Radostná 

cesta lásky. Jeho autorkou je Mgr. Daniela Balážová. 

Pracovný zošit nahradí učebnicu NAV/NAB a pracovný 

zošit k učebnici pre 1.ročník s názvom Cesta lásky.

Viac info na: http://www.kpkc.sk/aktuality/pra-

covny-zosit-pre-1-rocnik-zs.p

Adventná príprava 2020 – Strom Jesseho
Na začiatok nového liturgického roka a k príprave 

na sviatky Božieho narodenia 2020 ponúkame prípra-

vu pre farnosti a triedy v prepojení na domáce preží-

vanie Advetnej doby. V časti aktivity nájdete podnety 

na to, ako zapojiť deti do aktívnej prípravy na Viano-

ce. Zároveň v archíve Katechetických ozvien nájdete 

Info
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v 2. čísle každého ročníka rôzne námety, ktoré sme 

v minulosti ponúkali.

Zhromažďovanie štatistických údajov
Prosíme všetkých učiteľov náboženstva, aby za 

jednotlivé školy zosumarizovali údaje o vyučovaní 

náboženstva za každú školu na samostatnom tlačive a 

odovzdali ich na príslušnom farskom úrade.

V prípade, že na jednej škole vyučujú viacerí uči-

telia, urobia jeden sumár za príslušnú školu. Uvedené 

údaje je potrebné odovzdať farskému úradu do 10. ja-

nuára 2021. Farské úrady zašlú sumár za celú farnosť 

na jednom tlačive na DKÚ do 15. januára 2020. Tlačivo 

nájdete na: https://www.dkuspis.sk/tlaciva/

Recitačná súťaž PIRÁTI KRÁSY – téma „Tvoje 
slovo je svetlo pre moje nohy“ – vyhodnote-
nie 7. ročníka diecézneho kola

V tomto roku bola zdrojom súťažných textov Bib-

lia ako prameň poznania a objavovania Boha a Božie-

ho pôsobenia v dejinách ľudstva. Súťaž sa uskutočnila 

formou zaslaných nahrávok, nakoľko živé stretnu-

tie recitátorov sa nedalo realizovať. Všetky zaslané 

nahrávky boli zaradené do diecézneho kola súťaže. 

V 1. kategórii za poéziu bolo prihlásených 19 žiakov, 

nahrávky zaslalo 11 žiakov. Za prózu bolo prihlásených 

23 žiakov, nahrávky zaslalo 17 žiakov. V 2. kategórii za 

poéziu boli prihlásení 2 žiaci, nahrávku zaslal 1 žiak. 

Za prózu neboli prihlásení žiadni recitátori.

Súťaž videonahrávok bola vyhodnotená 16. no-

vembra 2020 v Diecéznom katechetickom úrade. Po-

rotu tvorili: Mgr. Jana Marcinčinová, PaedDr. Klára 

Soľanová, PhD., Mgr. Mária Rerková. Uvádzame pre-

hľad umiestnení. Víťazom zasielame diplomy a malé 

vecné ceny.

I. kategória, poézia – celkom 11 súťažiacich

1. Timea Majcherová, ZŠ s MŠ Lokca – Kniha prísloví 

8,12-36

2. Natália Brandysová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné 

– Kniha Sirachovcova a žalmy - montáž

3. neudelné

I. kategória, próza – celkom 17 súťažiacich

1. Sofia Kurňavková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné, 

Kniha Jonáš - výber

2. Adam Baloga, ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sp. Vlachy, Dt – 

Tretia Mojžišová reč - výber 

3. neudelené

II. kategória, poézia – celkom 1 súťažiaci

1. Olejníková Petra, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. 

N. Ves – Žalm 45 

Ďakujeme vám, že ste i napriek sťaženým pod-

mienkam venovali dostatok úsilia na to, aby sa žiaci 

mohli prezentovať a nezvyčajnou formou zapojiť do 

súťaže. Ďakujeme vám, že objavujete v žiakoch talen-

ty, pomáhate im ich rozvíjať, aby mohli obohacovať 

svet a svoje okolie tým, čo dostali ako veľký Boží dar. 

Na nasledujúcich stránkach ponúkame krátky 

rozhovor s víťazmi súťaže.

Info
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Rozhovor

Tvoje Slovo 
je svetlo pre 
moje nohy
Rozhovor s víťazmi recitačnej súťaže 
Piráti krásy 2020
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Bolo pre teba jednoduchšie recitovať text pred 

kamerou ako pred publikom? V čom áno, v čom 

nie?

Timea: Recitovanie pred kamerou bolo pre 

mňa úplne nové. Najskôr som si myslela, že to 

bude super, že odpadne tréma z vystupovania, 

z toho, že zabudnem text. No, recitovanie pred 

publikom si užívam oveľa viac. Cítim podporu 

obecenstva, z tvárí čítam, či mi rozumejú, či sa 

im to, čo a ako hovorím páči, či dávajú pozor 

alebo ich nudím... 

Adam: Lepšie sa mi recituje pred publikom 

ako pred kamerou, aj keď som si myslel, že to 

bude presne opačne. Trému mám pred pub-

likom a mal som ju aj pred kamerou, ibaže je 

lepšie pozerať sa na ľudí ako na techniku.

Natália: Bolo pre mňa jednoduchšie reci-

tovať pred kamerou. Nemala som takú trému. 

Pani učiteľku dobre poznám, bola som uvoľne-

ná.

Sofia: Lepšie sa recituje pred divákmi, rada 

vidím ich reakcie, mám spätnú väzbu. Takto 

mi to prišlo trochu chladné a neadresné.

Petra: Keď stojíte pred publikom a vidí-

te tie nadšené tváre, tak sa vo vašom vnútri 

pohne niečo úžasné. Máte pocit, že dokáže-

te čokoľvek, že zvládnete čokoľvek. Recitácia 

je druh umenia, v ktorom nestačí vedieť text 

a správne artikulovať, čo je základom recito-

vania, ale omnoho dôležitejšie je dať do toho 

svoje srdce. Samotná Matka Tereza hovorila: 

„Nech ktokoľvek, koho prijmete, od vás od-

chádza lepší a ašťastnejší. Buďte živým výra-

zom Božej dobroty: svojou tvárou, nežnosťou 

v očiach, láskou vo svojom úsmeve, priazňou 

vo vašom pozdrave.” 

Nič nedokáže nahradiť  atmosféru a úžas-

né ľudské pohľady. Pred kamerou musíte byť 

empatickejší, pretože nie je jednoduché po-

dať rovnaký výkon ako pri živom publiku, už 

len z toho dôvodu, že ak sa pomýlite môžete 

ísť znova. Všetko má svoje výhody aj nevýho-

dy, ale som rada, že mám takúto skúsenosť, 

a dokážem si to porovnať.

Čím ťa oslovil vybraný text, ktorý si recitoval/a?

Timea: Text, ktorý som recitovala, mi vy-

brala pani učiteľka. Ona ma už pozná a väčšinou 

vie, čo sa mi bude páčiť. Táto ukážka ma dostala 

hneď prvými veršami o múdrosti a rozvážnosti.

Adam: Oslovila ma postava Mojžiša, ako sa 

prihovára ľudu po štyridsiatich rokoch putovania 

po púšti.  Predkladá im život i smrť, požehnanie 

i kliatbu. Vyzýva ľudí, aby si vybrali život – aby 

Nič nedokáže nahradiť atmosféru a úžasné ľudské pohľady, takto vyjadrila svoje dojmy z tohtoročnej 

súťaže jediná recitátorka II. kategórie a dalo by sa povedať, že i ostatní sa vyjadrili podobne. Tohtoroč-

ná súťaž prebiehala bez vzájomného stretnutia organizátorov, poroty a recitátorov. Z toho vyplýva, že 

sa spolu nestretli ani recitátori navzájom a nemohli si vypočuť svoje prednesy. Preto sme ich oslovili 

a poprosili o reflexiu na nezvyčajný priebeh súťaže. Ich odpovede na otázky ponúkame v nasledujúcich 

riadkoch:
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sa rozhodli žiť v zasľúbenej zemi podľa Božieho 

zákona, ktorý Boh vložil do ich sŕdc. 

Natália: Pre mňa to bola recitácia pre Boha. 

Taká oslava a super, že som mu  mohla vyznať 

svoju lásku takýmto spôsobom.

Sofia: Zaujala ma dobrota a láskavosť 

Boha, ako trpezlivo učil Jonáša na tom, čo Jo-

náš sám prežil. A jeho schopnosť odpustiť člo-

veku všetko, ak to človek úprimne oľutuje.

Petra: Vybrať si správny text, ktorý by sa 

hodil priamo k danému recitátorovi je často 

veľmi ťažké. Mňa však väčšinou zaujme celá 

nadnesenosť, charakter a samotná myšlienka 

textu. Je dobré ak sa vrátite ku dielu a objavíte 

vždy niečo nové. Vtedy vieme, že text je nao-

zaj farebný z hľadiska vyplývajúcich pocitov. V 

tomto obore sa dá zarecitovať naozaj čokoľvek, 

ale vždy je lepšie, ak má dielo hlbšiu myšlien-

ku, čo v prípade Svätého písma nie je žiadny 

problém. 

Ak by si mal porovnať biblický text a iný literárny 

text, v čom vidíš odlišnosti? 

Timea: Myslím, že veľký rozdiel v recitovaní 

nie je. Musím povedať, že tento biblický text sa 

mi text recitoval výborne. Neviem, či som  slo-

vám z Písma porozumela úplne správne, s pani 

učiteľkou sme sa o ňom veľa rozprávali, ale vo fi-

nále  som mala pocit, že som sa s ním úplne sto-

tožnila a ide mi zo srdca.

Adam:  Uvedomoval som si, že nerecitujem 

iba pekný literárny text, ale Božie slovo. Mal som 

väčší rešpekt.

Natália: Bolo to veľmi pravdivé. Ostatné texty 

môžu byť aj vymyslené, ale toto bola Biblia a tak 

som vedela, že prinášam pravdu. Pristupovala 

som k recitácii s takou väčšou úctou.

Sofia: Necítila som veľké odlišnosti, možno 

len v štylistike, niektoré vety boli zložité, museli 

sme ich s pani učiteľkou učesať.

Petra: Sväté písmo je plné krásnych príbehov 

a textov, ktoré možno až tak dobre nepoznáme. 

Aj keby som sa vrátila k akémukoľvek textu viac-

krát, vždy by som tam našla niečo nové a krásne. 

Niektorým iným literárnym dielam môže chýbať 

hĺbka, no v tomto roku sa mi rátalo, že sme mohli 

čerpať práve zo Svätého písma, ktoré som ešte 

nikdy nemala možnosť takto recitovať.

„Aj keby som sa vrátila  
k akémukoľvek textu 
viackrát, vždy by som 
tam našla niečo nové  
a krásne.“ 
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Začiatok školského roka a Veni Sancte v Ružomberku boli spojené s účasťou nového pomocného biskupa 

Mons. Jána Kuboša. V úvode stretnutia sme prežívali spoločenstvo pri sv. omši, prosili sme o dary Ducha 

Svätého a nový pomocný biskup sa potom zúčastnil Celodiecézneho katechetického dňa v aule Jána Pavla 

II. V závere sv. omše dodal, že na nás katechétov a učiteľov náboženstva nezabúda náš diecézny o. biskup 

Štefan, všetkých pozdravuje, žehná a zahŕňa do svojich modlitieb. Už dlhší čas sme poznali jeho zhor-

šujúci sa zdravotný stav a zahŕňali sme ho do našich modlitieb. Od 28. októbra sa náš úmysel zmenil. 

Teraz ho zahŕňame do našich modlitieb spolu so zosnulými, ktorým vyprosujeme nebo a prosíme ich 

o orodovanie.

Ďakujeme, 
otec biskup Štefan 

Aktuálne

V službe ohlasovania evanjelia a rastu vo vie-

re dôležitou činnosťou Cirkvi je katechizá-

cia. Podľa cirkevných dokumentov biskup je 

prvým katechétom v diecéze. Katechizuje v 

rámci svojej služby pastiera diecézy. Podo-

by katechetickej služby o. biskupa Štefana 

sa rokmi a vzhľadom k jeho aktuálnej situá-

cii menili. V mladosti bol vnímavý na príklad 

kňazov, ktorých pastorácia v totalitných ča-

soch musela byť veľmi opatrná a prezieravá. 

Katechizovali pod dozorom štátu a v značne 

skomplikovaných podmienkach. Ako mladý 

kňaz – kaplán prejavil svoj pedagogický a ka-

techetický talent a bol aktívny v pastorácii detí 

a rodín. Počas osemdesiatych rokov sa začala 

formovať skupina kňazov v rámci katechetic-

kej komisie a zaoberali sa prípravou spišského 

katechizmu, o. biskup bol jej súčasťou.

V rokoch vicerektorskej služby v spišskom 

seminári bol síce zamestnaný inými povin-

nosťami ako je pastorácia, ale i napriek tomu 

našiel si čas a priestor, aby bol katecheticky 

činný. Pamätáme si ho z prednášok pedagogiky 

a didaktiky, počas ktorých sa delil predovšet-

kým o svoju praktickú pedagogickú skúsenosť. 

Na hodiny náboženstva pod jeho vedením si 

pamätajú prví absolventi Gymnázia sv. Fran-

tiška v Levoči. Okrem toho brával bohoslovcov 

na katechézy do Hodkoviec a k Rómom do ne-

ďalekej osady v Dobrej Vôli.
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Ako biskup veľmi rád prichádzal 

medzi katechétov. Rovnako pri návšte-

vách farností a vizitáciách sa zaujímal, 

ako prebieha katechéza vo farnostiach 

a vyučovanie náboženstva v školách. Pri 

hodnotení diecéznych súťaží, tak literár-

nych ako i biblických, prichádzal už po-

čas priebehu súťaže alebo pred slávnost-

ným vyhodnotením, aby sa neformálne 

priblížil a prihovoril účastníkom a tiež 

tým, ktorí ich sprevádzali. 

Diecézny biskup je prvým kateché-

tom v diecéze, ale zároveň k tomu po-

trebuje spolupracovníkov kňazov, ka-

techétov a samozrejme rodičov, ktorí sú 

prvými vychovávateľmi viery. Na jednom 

stretnutí nám o. biskup Štefan spomenul 

slová H. U. von Balthasara: „Vieru ne-

možno predpokladať, ale predkladať.“ 

Viera sa vo svete neuchováva sama od 

seba, nezdieľa sa automaticky v srd-

ci človeka, ale musí byť neustále ohla-

sovaná. A zvesť viery, aby bola účinná, 

musí vychádzať zo srdca, ktoré verí, dúfa 

a miluje, zo srdca, ktoré sa klania Kris-

tovi a verí v silu Ducha Svätého!“ Slová 

tohto teológa použil, aby nás povzbudil 

v katechetickej službe. Pred rokom sme 

začínali školský rok s jeho slovami: „Sme 

Ježišovi učeníci – ja ako prvý katechéta 

v diecéze a vy ako moji spolupracovní-

ci – máme mať jasnú identitu a správ-

ne rozumieť svojmu poslaniu, ktorým je 

služba.“ Príhovor zakončil: „Máte moje 

poverenie, moju dôveru a zahŕňam vás 

do svojich modlitieb. Ďakujem sa všetko, 

čo počas školského roku vykonáte pre 

rast Božieho kráľovstva, za všetko, čím 

prispejete k formovaniu mladých duší 

v školách a vo farnostiach Spišskej die-

cézy.“ 



-13

www.dkuspis.sk

Otec biskup, vaša biskupská služba sa nies-

la v duchu hesla: „Crux Christi, perficiat nos“ – 

Kristov kríž nech nás zdokonalí. Veríme a vypro-

sujeme zdokonalenie prostredníctvom Kristovho 

kríža, ktorý ste niesli počas svojej kňazskej a bis-

kupskej služby. Ako ste boli vďační vy nám, chce-

me vyjadriť vďaku aj my vám. Ostane vyjadrená 

predovšetkým v našich modlitbách a obetách 

a rovnako i v našej vytrvalej práci vo vyučovaní 

a katechéze v našej Spišskej diecéze.



 „Cirkev musí dnes v oblasti evanjelizovania urobiť veľký krok dopredu a nastúpiť do novej historickej 

etapy svojej misionárskej dynamiky. Vo svete, ktorý sa odstránením vzdialeností stáva stále menším, 

musia spoločenstvá hľadať vzájomné spojenie, vymieňať si sily a prostriedky a vzájomne sa angažo-

vať v jednom a spoločnom poslaní: hlásať a žiť evanjelium. Takzvané ,mladé cirkvi‘ – mienili synodálni 

otcovia – ,potrebujú sily starších cirkví. Staršie cirkvi však potrebujú svedectvo a elán mladších, aby tak 

jednotlivé cirkvi čerpali z bohatstva druhých‘“ (ChL 35).

Katechetické ozveny
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S P R A C O V A L :  D A N I E L  L Y S Ý

Evanjelizácia 
v zornom uhle 

štyroch pápežov
         2. časť 

Aktuálne

Ján Pavol II. a nová evanjelizácia
Ján Pavol II. sa o potrebe evanjelizácie vy-

jadruje na mnohých miestach. Najdôležitej-

šie z nich sú zhrnuté v apoštolskej exhortácii 

Christifideles laici. 

Typický je pre neho pojem „novej evanje-

lizácie“, ktorý prvýkrát použil vo svojej kázni 

9. júna 1979 počas sv. omše v poľskej Nowej 

Hute. Pôvodne bolo vybudovanie tohto mes-

ta plánované ako vzor a prototyp robotnícke-

ho mesta bez Boha. Práve tu neskôr zaznieva 

z úst samého pápeža prvýkrát v dejinách nová 

evanjelizácia, pričom sa navždy zreteľne cha-

rakterizuje jej novosť: v novom zápale, v no-

vých formách, v novom vyjadrení. Od tohto 

momentu sa pohľad na novú evanjelizáciu stá-



-15

www.dkuspis.sk

va pre Cirkev čoraz viac kľúčovejšou. O jej as-

pekty sa neskôr vo svojom učení opieral pápež 

Benedikt XVI. a dnes aj pápež František. 

„...nová a jedinečná situácia, v ktorej sa svet 

a Cirkev nachádzajú na úsvite tretieho tisícročia 

a naliehavé potreby, ktoré z nej vyplývajú, zna-

menajú, že poslanie evanjelizovať dnes volá po 

novom programe, ktorý možno vo všeobecnosti 

definovať ako „novú evanjelizáciu... stredobodom 

novej evanjelizácie musí byť jasné a jednoznačné 

ohlasovanie osoby Ježiša Krista, teda ohlasovanie 

jeho mena, učenia, života, prísľubov a kráľovstva, 

ktoré pre nás získal svojím veľkonočným tajom-

stvom“ (EA 66).

V jeho myšlienkach zreteľne cítiť nadväz-

nosť na učenie pápeža Pavla VI., pričom Ján 

Pavol II. kladie dôraz na to, že evanjelizácia je 

povinnosťou každého kresťana. Nielen bisku-

pov, nielen kňazov a zasvätených, ale rovnako 

aj laikov. Táto pravda je základným kritériom 

pre chápanie vzťahu medzi žitím viery naplno 

a iba jej prežívaním. Inými slovami to zname-

ná, že bez evanjelizácie je naše kresťanstvo 

prázdne, bez autentickosti a sily. 

Prínos pápeža Benedikta XVI. 
v oblasti novej evanjelizácie

K novej evanjelizácii sa často vyjadroval aj 

pápež Benedikt XVI. Bol to práve on, kto v roku 

2010 zriadil Pápežskú radu pre novú evanjeli-

záciu. Tým prakticky uskutočnil plány pápeža 

Jána Pavla II., ktorý o tejto rade uvažoval už 

začiatkom osemdesiatych rokov. V roku 2012 

pápež Benedikt XVI. zvoláva do Ríma biskup-

skú synodu o novej evanjelizácii, ktorá začína 

súbežne s Rokom viery na 50. výročie od otvo-

renia II. vatikánskeho koncilu. Vo svojej úvod-

nej homílii k tejto synode povedal: 

„Aj v našom čase Duch Svätý vzbudil vo svojej 

Cirkvi nový rozmach ohlasovania Dobrej zvesti, 

Aktuálne
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duchovný a pastoračný dynamizmus, ktorý na-

šiel svoje univerzálne vyjadrenie a svoj dôležitý 

impulz v Druhom vatikánskom koncile. Taký-

to obnovený dynamizmus evanjelizácie vplýva 

pozitívnym spôsobom na dve osobitné „vetvy“, 

ktoré z nej vychádzajú. Na jednej strane misia ad 

gentes, teda ohlasovanie evanjelia tým, ktorí ešte 

nepoznajú Ježiša Krista a jeho posolstvo spásy. Na 

strane druhej nová evanjelizácia predovšetkým 

zameraná na osoby, ktoré napriek tomu, že boli 

pokrstené, sa vzdialili od Cirkvi a žijú bez kres-

ťanských zásad. Synodálne zhromaždenie, ktoré 

dnes začína, je venované práve tejto novej evan-

jelizácii, aby ľuďom pomohlo nanovo stretnúť sa 

s Pánom, ktorý ako jediný naplní hlboký význam 

existencie a naplní ju pokojom,...“ (Homília Be-

nedikta XVI. pri otvorení biskupskej synody 

o novej evanjelizácii: Dostupné na www.tkkbs.

sk/view.php?cisloclanku=20121007002)

Slová tohto príhovoru boli akousi ozvenou 

a konkrétnym vyústením pápežových myšlie-

nok uverejnených v knihe Chváloreč na svedo-

mie spred dvoch rokov od synody:

„Popri permanentnej a nikdy nepreruše-

nej evanjelizácii hľadáme aj novú evanjelizáciu, 

schopnú zachytiť aj ten svet, ktorý si nenašiel 

prístup ku „klasickej“ evanjelizácii ...to nás núti 

hľadať nové cesty, aby sme mohli priniesť evanje-

lium naozaj všetkým“ (Chváloreč na svedomie, 

s. 119).

Nevyhnutná účasť a úloha laikov 
v novej evanjelizácii

„Pretože sú členmi Cirkvi, majú laici povo-

lanie a poslanie hlásať evanjelium. Na základe 

sviatostí kresťanskej iniciácie a darov Ducha Svä-

tého sú k tomu povolaní a zaviazaní“ (ChL 33).

„Najlepší zmysel tejto Synody a najcennej-

šie ovocie, ktoré si želala, spočíva v tom, aby laici 

prijali Kristovo volanie pracovať do jeho vinice... 

Nové cirkevné, spoločenské, hospodárske, politic-

ké a kultúrne danosti volajú dnes so zvláštnou in-

tenzitou po zaangažovaní laikov. Odtiahnuť sa od 

zodpovednosti bolo vždy pomýlené. Dnes je však 

v tom ešte väčšia vina. Nikomu nie je dovolené 

zostať nečinným.“ (ChL 3).

Zo slov pápeža Jána Pavla II. vyplýva starý 

známy fakt, že laici sú plnohodnotnou súčas-

ťou Cirkvi, zodpovednou za jej rast či úpadok. 

Táto úloha je veľmi zodpovedná a jej zanedba-

nie je  neospravedlniteľné. Žiaľ, mnoho laikov 

z rôznych dôvodov túto pravdu nechápe a ne-

žije. Ak však naša viera ostáva iba na periférii 

každodenného života a jej odovzdávanie na-

šim deťom či rodinám obmedzujeme iba na čas 

v kostole či na hodiny náboženstva v škole, je 

to hrubé zlyhanie našich kresťanských výsad 

a povinností. Jednoducho povedané, ak evan-

jelium nehlásame ďalej, nedokážeme ho ani 

naplno žiť a naša viera sa postupne vytráca. 

Spôsob a ciele evanjelizácie
Ján Pavol II. opäť pripomína dôležitú spo-

jitosť medzi evanjelizáciou a katechézou, pri-

čom práve katechézu vyzdvihuje ako základnú 

časť evanjelizácie. 

„Nová evanjelizácia... znamená, že viera sa 

tu nemôže brať ako samozrejmosť, ale výslovne 

musí byť predkladaná v celej svojej šírke a bohat-

stve. To je hlavným predmetom katechézy, ktorá 

Aktuálne
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Aktuálne

je vo svojej prirodzenosti základným aspektom 

novej evanjelizácie“ (EA 69).

Pápež Benedikt XVI. pritom poukazuje na 

základné východiská a hlavné ciele v tomto 

úsilí: 

„Nová evanjelizácia neznamená rýchlo pri-

tiahnuť dobre prepracovanými metódami veľké 

zástupy tých, čo sa vzdialili od Cirkvi... nová evan-

jelizácia znamená neuspokojiť sa s tým, že z hor-

čičného zrnka vyrástla svetová Cirkev... znamená 

znova siať s pokorou malého zrnka a ponechá-

vať na Boha, kedy a ako bude rásť“ (Chváloreč 

na svedomie, s. 120).

„Nehľadáme poslucháčov pre nás, nechceme 

zvýšiť vplyv a rozsah našich inštitúcií, ale chce-

me slúžiť dobru jednotlivcov i ľudstva a vytvárať 

priestor pre toho, ktorý je život“ (Chváloreč na 

svedomie, s. 121). 

„Nie my si môžeme získať ľudí. Musíme ich 

dostať od Boha a pre Boha. Všetky metódy, ak 

nestoja na modlitbe, sú prázdne“ (Chváloreč 

na svedomie, s. 123).

Záver tohto článku zhrnieme myšlienkami 

pápeža Benedikta XVI. z generálnej audien-

cie pred začiatkom adventu v r. 2012. V týchto 

slovách zhrňa pápež podstatné, čo vyjadru-

je nasledovne: „Hovoriť o Bohu teda znamená 

mať jasno v tom, čo je potrebné ohlasovať ľuďom 

dnešných čias. Nie abstraktného Boha, nie neja-

kú hypotézu - ale Boha konkrétneho, Boha, ktorý 

existuje, vstúpil do histórie a je prítomný v našich 

dejinách - to je Boh Ježiša Krista - odpoveď na 

základnú otázku prečo a ako žiť. 

Práve preto si rozprávanie o Bohu vyžadu-

je poznanie Ježiša a jeho evanjelia: predpokla-

dá naše osobné, skutočné poznanie Boha a veľké 

nadšenie pre jeho plán spásy - máme nasledovať 

metódu samotného Boha. Božia metóda je me-

tódou pokory - Boh sa stal jedným z nás - je to 

metóda uskutočnená prostredníctvom Vtelenia, 

príchodu do jednoduchého nazaretského domu, 

do betlehemskej jaskyne, je to metóda podoben-

stva o horčičnom zrnku.

Nemusíme sa báť pokory malých krokov, 

a treba nám dôverovať kvasu, ktorý preniká cesto 

a dáva mu pomalý vzrast. V rozprávaní o Bohu, 

v diele evanjelizácie - pod vedením Ducha Svä-

tého - je nevyhnutné vedieť sa vrátiť k jednodu-

chosti: práve to je podstatný návrat ohlasova-

nia.“ (Dostupné na www.centrumskalka.sk/

index.php?&str=rok-viery&podstr=posla-

nie-krestanov-hovorit-o-bohu)

V ďalšom čísle zakončíme myšlienky pápežov 

o novej evanjelizácii pohľadom pápeža Františka.  

Skratky dokumentov uvedených v texte:

ChL – „Christifideles laici“ – posynodálna 

apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. 

EA – „Ecclesia in America“ - posynodálna 

apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II.



Pri príležitosti blížiaceho sa Adventu, posvät-

ného času príprav na sviatok Narodenia Pána, 

vám prinášame inšpiráciu ako hlbšie prežiť 

toto obdobie. Aktivita Advent s Božím slovom 

vás pozýva prežiť každý jeden deň Adventu 

s osobnou myšlienkou, ktorá vás osloví pri čí-

taní. Ponúkané sú evanjeliové čítania na kaž-

dý deň, ale ak máte Sväté písmo rozčítané, tak 

môžete ísť podľa vlastného výberu, či plánu.

Jednej myšlienke prislúcha jedna kartička, 

začíname Prvou adventnou nedeľou a končí-

me v deň vigílie sviatku Narodenia Pána. Na ne 

si napíšete myšlienku a krátky prídavok, v čom 

vás oslovila. Kartičku nalepíte k prislúchajúce-

mu číslu na plagáte a takto vytvoríte adventný 

kalendár, ktorý sa nevyprázdňuje, ako sme na 

to zvyknutý z obchodov, ale naopak, napĺňa, tak 

ako sa naplňa  prichádzajúci čas narodenia Ježi-

ša. Z plánu čítania si prečiarknite deň, ktorý ste 

aktuálne splnili. Texty evanjelií na každý deň sú 

na stránke https://lc.kbs.sk/. Chvíľkou čítania, 

zamyslenia a písania strávite osobný čas prího-

voru Boha a duchovnú prípravu na sviatky.

Na tejto ceste vám prajeme otvorené srdce 

a radosť z Božej prítomnosti. Materiál k stiahnu-

tiu: www.bit.ly/advent_bozie_slovo

Katechetické ozveny
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Aktivity

Advent s Božím 
slovom

S P R A C O V A L A :  M Á R I A  R E R K O V Á



Strom Jesseho, alebo Z kmeňa Jesseho vzíde ra-

tolesť – to sú názvy, ktorými môžeme obohatiť 

tohtoročný Adventný čas vo farnostiach, školách 

a rodinách. Je to časť dlhšieho úryvku, v ktorom 

sa hovorí, že niekto z Jesseho rodiny sa stane 

Mesiášom. Potomkom Jesseho je tiež Ježiš. Je-

žišov rodokmeň siahajúci až k Jessemu a ďalším 

predkom bol obľúbeným výjavom na vitrážových 

oknách i v starobylých kresťanských knihách. 

Dnes používame modernejšiu verziu tohto ro-

dokmeňa ako súčasť adventnej prípravy na Na-

rodenie Pána. 

Strom si môžeme predkresliť na veľký plagát. 

Môžeme si zvoliť vyhovujúcu veľkosť podľa toho, 

koľko osôb sa zapojí do adventnej prípravy, ale-

bo ho urobiť zo živých vetiev, ktoré zapichujeme 

do nádoby s pieskom a môže zdobiť naše domovy 

i počas vianočných sviatkov.  

Vopred si pripravíme i papierové gule 2D, na 

ktoré budeme z jednej strany písať meno biblic-

kej postavy a z druhej strany nakreslíme prísluš-

ný symbol alebo ešte aj ináč doplníme jednotli-

vé gule. Namiesto gulí môžu byť podkladové 2D 

tvary i srdce, mandala, mandorla, hviezda a pod. 

Skôr ako na strom pridáme jednotlivé sym-

boly, pripomíname si udalosti z dejín spásy 

a rozprávame alebo čítame ich jedinečné príbe-

hy. Uvedné úryvky z Písma môžeme teda rozší-

riť a čítať alebo rozprávať rôznymi formami i pri 

adventnom venci. 

Ak to robíme s viacerými deťmi, každé dieťa 

si môže samostatne vytvoriť a potom i nakresliť 

svoj symbol na každý deň, teda v jeden deň mô-

žeme zavesiť taký počet „ozdôb“,  aký je počet 

členov daného spoločenstva. 

Veríme, že aj v týchto náročných dňoch Ad-

ventu 2020 Pán žehná všetkým ľuďom dobrej 

vôle a jeho príchod môže byť viditeľným betlehe-

mom v našich srdciach a požehnaním pre tých, 

s ktorými sa môžeme stretnúť.     

V nasledujúcej tabuľke je uvedený zoznam 

biblických postáv, symbolov a úryvkov zo Svä-

tého písma. Postupné približovanie dejín spásy 

môže i v našej rodine vytvoriť tradíciu a obohatiť 

kresťanské očakávanie sviatkov Narodenia Pána.
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Strom Jesseho
Adventná aktivita 

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Aktivity



Advent 2020 - prehľadný kalendár

Deň Osoba Symbol Úryvok Písma Predsavzatie
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29. XI. Jesse strom Iz 11,1-3

Všimnime si, čo znamenali 

vzájomné VZŤAHY biblických 

postáv a aký mali 

vzťah k Pánu Bohu.  

Rozvíjajme naše vzťahy 

v rodine, škole a rozvíjajme 

i náš vzťah k Pánu Bohu. 

30. XI. Adam mužská postava (tvár) Gn 2,4b-7

1. XII. Eva ženská postava (tvár) Gn 2,18-23

2. XII. Noe dúha, koráb Gn 9,11-17

3. XII. Sára stan Gn 18,9-14

4. XII. Izák baran Gn 22,13-14

5. XII. Abrahám hviezdy Gn 22, 15-18

6. XII. Rebeka ťava Gn 24,63-67

7. XII. Jakub rebrík Gn 28,10-17

8. XII. Ráchel studňa Gn 29,9-12

9. XII. Jozef farebné šaty Gn 37,3.4.23.24

10. XII. Mojžiš horiaci ker Ex 3,1-6
Všimnime si, ako jednotlivé 

postavy využívali DARY, 

ktoré mali od Pána Boha.  

Rozvíjajme dary, kto-

ré sme my dostali od Pána 

Boha a slúžme nimi 

ľuďom i Pánu Bohu.

11. XII. Miriam noty Ex 15,20-21

12. XII. Debora palma Sdc 5,1-13

13. XII. Samuel lampa 1 Sam 3,1-3

14. XII. Rút slama Rút 2,1-9

15. XII. Dávid harfa, koruna 1 Sam 16,17-23

16. XII. Šalamún stlpy 1 Kr 5,16-20
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17. XII. Ezechiáš tabule Zákona 2 Kr 18,1-6 Všimnime si, ako postavy 

POSLÚCHALI PÁNA. 

Buďme poslušní a Pán 

bude vždy s nami. 

18. XII. Joziáš kniha 2 Kr 23,1-3

19. XII. Izaiáš trón Iz 6,1-8

20. XII. Zachariáš kadidlová obeta Lk 1,5-13
Pripravme cestu Pánovi, 

vyrovnajme mu chodníky. 

Nech naša každodenná 

modlitba naplní 

naše očakávanie radosťou, 

že Pán Ježiš prichádza. 

21. XII. Alžbeta holubica Lk 1,39-45

22. XII. Ján Krstiteľ rieka, mušľa Mt 3,1-6

23. XII. Jozef anjel Mt 1,19-25

24. XII.  Mária ľalia, nádoba Lk 1,26-35

25. XII. Ježiš jasličky Lk 2,1-7

Katechetické ozveny
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Námet na nákresy symbolov

Strom Jesseho - námet na nákres
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Aktivity

Túžba Boha, 
ktorý prichádza

Adventná príprava

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

K tejto aktivite nie je potrebný žiadny popis. Je to rozjímavý text, 

ktorý si môžeme napísať na ručne robený papier, zrolovať a pridať 

k jednotlivým sviecam adventného venca. Text je vhodný nie iba 

prestarších žiakov, ale i pre manželov, katechétov a tých, ktorí sa 

dajú osloviť Bohom a prijímajú Božie pôsobenie tak v Slove ako i v 

každodenných situáciách, ktorými každý z nás žije.  Požehnaný Advent.  

List na Prvý adventný týždeň:
 

Veľmi túžim, aby si hlboko prežil Advent. 
Túžim, aby sa roztavila tvoja odmietavosť

i uzavretosť a aby si mi pozrel do očí.
Kráčam ti oproti na všetkých tvojich cestách.

A tento týždeň sa chcem s tebou stretnúť v ľuďoch, 
ktorých neodmietneš a nebudeš voči ním uzavretý. 

Ja, tvoj Boh.

Prvý Adventný týždeň
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List na Druhý adventný týždeň:
 

Veľmi túžim, aby si mal čas pre seba v Advente. 
Túžim prebývať v tebe, žiť dôverne s tebou 
a pomôcť ti znášať všetky tvoje ťažkosti. 

Kráčam ti oproti vo všetkých tvojich prianiach 
a túžbach. Tento týždeň sa chcem s tebou stretnúť 
v tvojich žičlivých prianiach a túžbach, ktoré vy-

slovuješ ako súcit s tými, ktorí to majú ťažké.   
Ja, tvoj Boh.

List na Tretí adventný týždeň:

Veľmi túžim, aby si Advent prežíval v radostnom 
očakávaní. Túžim, aby si ma pustil do svojej ne-

istoty a v nej plynúceho času. Idem ti oproti 
vo všetkých situáciách. Tento týždeň sa chcem s tebou 

stretnúť v tvojej odovzdanosti. Všetko premením 
a všetko bude nové. Ver, že neistota bude radosťou. 

Ja, tvoj Boh. 

List na Štvrtý adventný týždeň:
 

Veľmi túžim, aby si otvoril srdce 
a pozval ma doň.  Advent už za chvíľu končí.

Túžim sa znovu narodiť v tvojom srdci, potom v tvojom 
dome, ulici a meste, kde bývaš. Som už blízko pri 

tebe, kráčam s tebou a záleží mi na tebe viac ako si 
to vieš predstaviť. Chcem prebývať v tvojom srdci.  

Ja, tvoj Boh.

Druhý Adventný týždeň

Tretí Adventný týždeň

Štvrtý Adventný týždeň
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Aktivity

Vianočná kocka
S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Ak chceme hovoriť o Vianociach, mali by sme 

vedieť rozlišovať medzi podstatou Vianoc a at-

mosférou Vianoc. Atmosféru Vianoc vytvára 

vianočný stromček, darčeky a rôzne výzdo-

by a jedlá. Podstatu Vianoc tvorí obsah príbe-

hu o narodení Božieho Syna a jeho prežívanie 

v srdciach ľudí. V tom zmysle prežívanie a at-

mosféra patria k sebe. Príbeh o narodení Pána 

máme v kresťanských rodinách zviditeľnený 

napr. i papierovým, dreveným či keramickým 

betlehemom. V rodinách s deťmi ponúkame 

možnosť vytvoriť vianočnú kocku, pomocou 

ktorej možno postupne prerozprávať vianočný 

príbeh tak, ako je zachytený vo Svätom písme. 

Ako katechéti môžeme takúto kocku darovať do 

ďalších rodín s deťmi a obohatiť tým vianočné 

posolstvo. 

Predlohu okopírujeme, prípadne ešte pod-

lepíme, vystrihneme a zlepíme. Pred zlepením 

môžeme vnútro kocky vyplniť ľahkým materi-

álom (vatou, servítkami). Jednotlivé obrázky 

si už vymaľujú deti v rodine. Kocku používame 

tak, že každý hodí kockou a rozpráva časť prí-

behu, môže k tomu prečítať i príslušné biblické 

texty. Spoločne premýšľame a rozprávame, ako 

asi bolo v danej chvíli jednotlivým postavám 

príbehu.
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Aktivity

Útecha pre celý svet
Obrazová meditácia 

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Vianoce predstavujú radosť a oslavu pre každé-

ho, pretože sú spomienkou na tú veľkú udalosť, 

keď Boh Otec poslal svojho Syna, aby nám zjavil 

seba. „Veď v ňom telesne prebýva celá plnosť 

božstva.“ (Kol 2,9) Ježiš svojím životom a uče-

ním podával svedectvo o Otcovej nekonečnej 

láske, milosrdenstve a súcite. Otec nám poslal 

Syna, aby „nás vytrhol z moci tmy a preniesol 

do kráľovstva svojho milovaného Syna“ (Kol 

1,13). „Prišiel, aby sme mali život a aby sme ho 

mali hojnejšie“ (por. Jn 10,10) a každého pozý-

va: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech 

príde ku mne a nech pije“ (Jn 7,37). „Poďte ku 

mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, 

a ja vás posilním“ (Mt 11,28). Prišiel, aby nám 

ukázal cestu k Otcovi. V ňom máme vykúpenie, 
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Aktivity

„lebo Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, ja-

zyka, ľudu a národa“ (Zjv 5,9). On sám je Boh, 

ktorý zomrel za celé ľudstvo.

Všetci máme dôvod radovať sa z Ježišov-

ho narodenia, lebo neprišiel iba pre kresťa-

nov, ale pre každého, kto žízni po Bohu, hľa-

dá Božiu tvár a túži spoznať a zakúsiť Boha. 

Boli sme stvorení nie preto, aby sme zomreli, 

ale aby sme mali večný život. „Veď Boh tak mi-

loval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 

aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal 

večný život“ (Jn 3,16).

Umelkyňa Beate Heinen názorrne ilustro-

vala vianočný zázrak na vianočnom obraze, 

ktorému dala vhodný názov Útecha pre celý svet. 

Vyzerá to ako drevorez. Prevažujú hnedo-bé-

žové, zemité farby. V popredí v strede je Mária 

s dieťaťom. Kľačí pri jasliach a svojimi nadroz-

mernými rukami láskavo drží objímajúce dieťa 

Ježiša. Dieťa cíti istotu v jej náručí. Tým nám 

chce povedať, že ona ho chce uchrániť pred 

akýmkoľvek nebezpečenstvom, ktoré by mu 

hrozilo mimo betlehemskej maštaľky.  

Mária má zatvorené oči, je úplne odo-

vzdaná chrániť svoje dieťa, je k nemu obrátená 

a ani nevníma, čo sa deje vonku. Jozef stojí pri 

dverách, pozerá von, zdá sa, že sa lúči s tromi 

kráľmi, ktorí sa pridávajú k zástupu putujú-

cich ľudí v pozadí. Oni, rovnako ako králi, tiež 

navštívili novonarodeného Spasiteľa. Jozef 

svojím pohľadom a mávajúcou rukou spája to 

čo sa deje v maštaľke, s vonkajším svetom. 

Ježišov pohľad je upriamený na Máriu, ale 

zároveň i do diaľky a teda do budúcnosti. Ježiš 

pôsobí už ako staršie a vyspelejšie dieťa a nie 

ako sme na neho zvyknutí v betlehemských 

jasliach. Jasle ho už nedokážu udržať. Snaží sa 

vlastnou silou postaviť na nohy. Jeho postoj 

naznačuje, že prišiel a je pripravený plniť vôľu 

nebeského Otca, ohlasovať Božie kráľovstvo, 

uzdravovať chorých, vyučovať nevedomých. 

Ježiš túži ísť k tým, ktorí sú ochotní vnímať re-

alitu života, čeliť úlohám a výzvam, ktoré stoja 

pred nimi. 

Ježiš je Svetlom, ktoré ožiaruje maštaľku,  

roztápa chlad, odháňa tmu a temnoty, mení 

srdcia ľudí. 

Tí, ktorí videli dieťa, stretli sa s Máriou 

a Jozefom, sú opäť na ceste, vrátili sa do svoj-

ho každodenného života dotknutí a preme-

není Svetlom. Hrejivá láska Panny Márie, sv. 

Jozefa a Ježiša Spasiteľa, do ktorého sa mohli 

na chvíľu ponoriť, dáva ich dušiam nádej, po-

tešuje a premieňa. To, čo videli a prijali, budú 

odovzdávať ďalej, budú niesť svetlo a svojou 

láskou tu a tam premenia malý kúsok zeme na 

malý kúsok neba.

My sme dnes súčasťou tohto zázraku 

a premeny Ježišom. Sme hosťami v jasliach, 

prijímame dary od Ježiša, sme preniknutí svet-

lom a láskou, sme premenení a takto môžeme 

pokračovať cestou všedných i sviatočných dní 

a stávať sa nositeľmi svetla pre iných. EMA-

NUEL – je Boh s nami. Naša skutočná radosť 

vyjadruje túto pravdu. Nech nám Duch Svätý 

pomáha, aby sme si uvedomovali pravý výz-

nam Vianoc.

Zdroj: https://www.talkirche.de/gottesdien-

ste-in-der-talkirche/predigten/predigt-am-

24122018-christmette/
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Vianočné piesne, ale i koledy skrývajú v sebe isté 

tajomstvo. Dotýkajú sa našich sŕdc a vracajú sa 

nám spomienky na bezstarostné dni nášho det-

stva. Sú pre nás veľmi ľúbezné i preto, že sa v nich 

spieva o pokoji a radosti vo svete. 

Najslávnejšia vianočná pieseň je „Tichá noc, 

svätá noc“, ktorá vznikla pred viac ako 200 rok-

mi. Bola vytvorená v ťažkých časoch, poznače-

ných vojnami, prírodnými katastrofami, hla-

dom, utrpením, chudobou a tiež epidémiami. 

Táto pieseň svojimi jemnými, kolísavými 

tónmi a utešujúcimi slovami šíri nádej, prebúdza 

túžby, ktoré sú v každom človeku. „Tichá noc, 

svätá noc“ prekonala hranice a krízy a spája ľudí 

bez ohľadu na pôvod, vek alebo náboženstvo. 

Túto pieseň prvýkrát spievali salzburský 

kňaz Joseph Mohr a hornorakúsky učiteľ Franz 

Xaver Gruber v kostole sv. Nikolu v Oberndorfe 

neďaleko Salzburgu v roku 1818. Slová pochádza-

li od Josepha Mohra a zhudobnil ich Franz Xa-

ver Gruber. Autograf (viď obrázok) je vystavený 

v múzeu v Salzburgu.  

O pár rokov neskôr začala pieseň svoju cestu 

z Rakúska do ďalších krajín Európy a do celého 

sveta.  

Nezabúdajme, že zrod piesne možno v šir-

šom kontexte zaradiť do doby, kedy Európou 

lomcovali napoleonské vojny. Klimatické karty 

zamiešal výbuch indonézskej sopky Tambora na 

ostrove Sumbawa 10. apríla 1815. Erupcia ponori-

la severnú pologuľu do kráľovstva zimy a rok 1815 

vošiel do dejín s prívlastkom „rok bez leta“.

Rapídny pokles teplôt mal za následok prud-

ké zdražovanie cien obilia. Počasie, do ktorého by 

bolo hriechom vyhnať aj psa, spôsobilo u Mohra 

pľúcnu chorobu. 

Slová piesne, ktoré potom zmenili svet, mô-

žeme nazvať istou jednoduchšou verziou textu 

Sol iustitiae alebo Slnko spravodlivosti, ktorý 

ranokresťanská teológia reprezentovaná Tertul-

liánom a Origenom atribuovala Kristovi. 

Joseph Mohr napísal slová na oslavu naro-

denia Božieho Syna. Verše nezaprú inšpiráciu 

ambroziánskou hymnografiou s kontrastom Je-

zuliatka, svetla sveta (lat. lux mundi) a fyziolo-

gickej tmy noci (tento motív pretkáva lyriku sv. 

Ambróza Milánskeho v adventnom hymne Con-

ditor alme siderum).

Pieseň „Tichá noc, svätá noc“ sa dnes spieva 

vo viac ako 300 jazykoch a dialektoch. Snáď nee-

xistuje známy spevák alebo hudobník, ktorý by ju 

nezaradil do svojho repertoáru. 

Tak ako malé svetlo v tmavej noci, šíri táto 

pieseň iskierku nádeje a tepla a neodmysliteľ-

ne patrí k rodinnému a liturgickému prežívaniu 

sviatkov, na ktoré sa každý rok veľmi tešíme.

Vianočná pieseň - Tichá noc
S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Aktivity
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Iste už mnohí z nás zažili niekoľko Živých bet-

lehemov v rámci farnosti a vždy to bolo pre nás 

bezprostredné stretnutie s niečím konkrétnym, 

trúfam si povedať - s Kristom. Veď už i názov vy-

jadruje živosť toho, čo znázorňujú. Sú to postavy, 

v ktorých vidíme sv. Jozefa, Pannu Máriu, Ježiš-

ka, pastierov i mudrcov. Žiaden televízny alebo 

iný médiami prenášaný obraz sa týmto nevyrov-

ná. 

Uvedomujeme si, že betlehemská scéna je 

stále živá. Je veľmi vzácne, ak si ju živo sprítom-

nime aj v dnešnej mediálnej dobe. Naši predkovia 

to robili, lebo nemali iné možnosti. My to robme, 

aby sme znova dokázali prežívať veľký zázrak, 

ktorý napriek tomu, že sa odohral tak nenápad-

ne, je tu už viac ako 2000 rokov. 

Živý betlehem skrýva v sebe aj vzácne posol-

stvo. Je to ochota ponúknuť druhým na chvíľu sa 

zastaviť, zamyslieť, prežiť nanovo udalosť Ježi-

šovho narodenia, dávať druhým vzácne duchov-

né dary (okrem hmotných) a nimi je posolstvo 

lásky, radosti a pokoja. Možno si niekto povie, že 

je to málo, ale i malý krôčik je cesta vpred. 

Iní možno povedia, že práve to nám dnes 

chýba a že sa oplatí venovať čas príprave, rozprá-

vaniu, že to sú vzácne chvíle, kedy sa spomienky 

z minulosti o krásnych kresťansky prežívaných 

Vianociach v detstve  prelínajú s prítomnosťou 

a kresťansky prežívaných Vianociach teraz – v 

roku 2020. Súčasnej generácií detí a mladých 

sme dlžní veľa, ak im neodovzdáme hodnoty, 

ktoré sme my prijali a z ktorých žijeme i po mno-

hých desaťročiach. 

Odovzdávajme posolstvo radosti a nádeje, 

štedrosti a všímavosti, lásky a obetavosti. Nech 

už je forma akákoľvek, nájdime si čas a spôsob 

ako vytvoriť živý betlehem doma, nakoľko nemá-

me istotu povedať, či  v nadchádzajúcom vianoč-

nom období bude možné vytvoriť živý betlehem 

s deťmi vo farnosti.  

Pripravme sa na najkrajšie sviatky roka s ra-

dosťou, nádejou, dôverou a láskou. Nenechajme 

si zobrať to, čo sa zobrať nedá a to je RADOST-

NÉ SRDCE OTVORENÉ PRE JEŽIŠA. Vytvorme mu 

miesto, aby sa mohol narodiť práve v našej rodi-

ne a v našom srdci.

Živý Betlehem doma
S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Aktivity
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Aktivity

Slovenský mechanický betlehem
 v Rajeckej Lesnej

Jeho autorom je majster rezbár Jozef Peka-

ra. Vyrezával ho 15 rokov z lipového dreva. Bol 

sprístupnený pred Vianocami roku 1995. Jeho 

dlžka je 8,5 metra, šírka 2,5 a výška 3 metre. Má 

300 postáv, z nich sa polovica pohybuje. Práce 

na ňom začal majster v roku 1980 po odchode do 

dôchodku. Do jeho stredu umiestnil scénu Božie-

ho narodenia, okolo nej všetky slovenské regióny 

so známymi miestami, sakrálnymi pamiatkami, 

štítmi, hradmi, ale aj moderné objekty. V bet-

leheme sú Bratislavský, Oravský i Trenčiansky 

hrad, Bojnický zámok, významné mestá Levoča, 

Trnava a mnohé ďalšie. Medzi to pridal ukážky 

tradičných ľudových remesiel – sú tam obuvníci, 

tkáči, hrnčiari, stolári, kováči. Nechýbajú pastie-

ri, vinohradníci, drevorubači... A ľudová muzika. 

Vyrezal aj postavy žien a mužov pri ich každo-

dennej činnosti okolo domu, na poli, v lese, pri 

Živé Betlehemy na 
Slovensku

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Aké posolstvo v sebe nesú tieto betlehemy? Čo majú spoločné, 

čo odlišné? Aké posolstvo odovzdali nám naši rodičia a starí rodičia 

a pod. To sú otázky, na ktoré môžeme viesť diskusiu so žiakmi vyšších 

ročníkov a na stredných školách. Môžeme si pripraviť i iné vhodné 

otázky, ktorých obsahom bude prepojenie bežného života v rodinách 

so slávením sviatkov Narodenia Pána. Nezabúdajme, že našou úlohou 

je odovzdávať radostné posolstvo spásy, vedieť ho prepojiť s vianočnými 

zvykmi, o ktoré je už dnešná mladá generácia ochudobnená. Zároveň je 

našou úlohou učiť žiakov správne rozlíšiť posolstvo sviatkov od zvykov. 
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Betlehem v Rajeckej Lesnej

Betlehem v Terchovej

Betlehem v Banskej Štiavnici
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podkúvaní koňa, zvážaní sena. Veselosť ľudí 

zachytil pri vinobraní, stavaní mája, dožin-

koch... Majster Pekara nezobrazil len naro-

denie Krista, ale aj dejiny slovenského národa 

a pracovný i bežný život ľudí v minulosti.

Pohyblivý betlehem v Terchovej
Má tri časti: prvá zobrazuje historickú 

Terchovú s tradičnými remeselnými dielnič-

kami majstrov, v druhej sú skromné jasličky – 

miesto narodenia Ježiša – a v tretej je bohaté 

mesto Jeruzalem.

Pohyblivý betlehem v Banskej 
Štiavnici

Vytvoril ho architekt Peter Chovan a ne-

ustále ho doplňuje a rozširuje. Má takmer 1 

000 postáv, z nich asi 400 pohyblivých. Dlhý 

je asi 21 metrov, vysoký 3 a široký 2,5 met-

ra. Základom tohto skvostu sú permoníci ako 

vládcovia podzemia, nasledujú výjavy zo živo-

ta baníkov pri dobývaní zlata a striebra, naro-

denie Ježiša Krista, ktorému sa klaňajú Traja 

králi, baníci a pastieri. Zachytené sú aj domi-

nanty mesta ako Horný trotuár, Námestie sv. 

Trojice, Kalvária, Nový zámok, nechýba zná-

ma postavička štiavnického Nácka, salaman-

drový sprievod, šachtág – prijímanie do ce-

chov, dielňa fajkárov a známe fajky štiavničky 

či vláčik Štiavnická Anča. Autorovi sa podarilo 

excelentne zachytiť tradície a históriu jedného 

z najkrajších slovenských miest.

Betlehem v Novom Meste nad Váhom
Patrí k najvyšším a hmotnosťou k najťaž-

ším nepohyblivým betlehemom na Slovensku. 

Je vyrobený z lipového dreva. Má vyše 30 po-

stáv v životnej veľkosti a 4 zvieratá. Najväčšia 

postava má 2 metre, najmenšie, 30-centimet-

rové, sú ovečky. Drevené postavy vážia 20 až 

30 kilogramov, najťažšia má 380 kíl.

Betlehem v Novom Meste nad Váhom
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Aktivity

Kľúče k dverám  
do neba

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Vianočná hra prepojená s aktivitou

Vianočná hra môže mať i podobu rozprávania v rodine. Ak použijeme 

celý obsah, máme pre deti pripravené všetky kľúče (formát A5).Rozprávanie 

môžeme rozdeliť na menšie celky a ako príbeh na pokračovanie použiť ho 

počas celého Adventu. Je však vhodné, aby po každom celku deti dostali 

jeden kľúč, ktorým môžu viac „otvoriť dvere do neba“ tým, že otvárajú 

dvere svojho srdca k niektorej čnosti. Na rubovú stranu pracovného listu, 

na ktorom je kľúč môžu si písať, čo a ako sa im podarilo. Inou možnosťou je 

vybrať iba štyri situácie a teda štyri kľúče – jeden na každý advetný týždeň. 

Ak to robíme v rámci farnosti, na rubovej strane môžu byť vždy vhodné 

žičenia, ktoré sú prepojené s danou čnosťou.  Vianočnú hru možno 

pripraviť i online a pracovné listy ponúknuť v kostole i neskôr, napr.  pri 

jasličkách. V mimoriadnej situácii je potrebné vedieť transformovať 

texty do iných podôb a využiť ich v konkrétnych podmienkach.  
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Aktivity

• Min. počet postáv (11): rozprávač, Filip, Kat-

ka, otecko, mamička, starší pán, 1. človek, 

2. človek, 3. človek, 4. človek, 5. človek/Rafael

• Vedľajšie postavy: Deti, ktoré nie sú obsadené 

v hlavných úlohách, môžu hrať stromy, krí-

ky, zajačikov, srnky... alebo spievajú v zbore.

• Rekvizity: dvere so siedmimi zámkami, se-

dem kľúčov, baliaci papier, izolepa, nožnice, 

batôžky, tablet, mobily, list

• Oblečenie: dlhý plášť, biele oblečenie, roztr-

hané handry na chudáka

• Popis úvodnej scény: detská izba (dvere môžu 

byť už na scéne a poslúžiť ako obyčajné dvere 

od izby s tým, že sa potom otočia na druhú 

stranu, kde majú sedem zámkov.)

SCENÁR:

Rozprávač: Boli raz dve malé deti, ktoré sa veľmi 

tešili na Vianoce. Pretože sa ten čas už rýchlo 

blížil, začali aj ony chystať darčeky pre kama-

rátov do školy. Ale ako boli v celom tom via-

nočnom nadšení, neuvedomili si, že pri všet-

kom chystaní zabudli splniť úlohy, ktoré im 

dali rodičia. A ešte k tomu okolo seba urobili 

veľa neporiadku.

(Všade okolo detí sa povaľuje baliaci papier, izolepa, 

nožnice)

Otecko: Čo je to tu? Ako to, že ste nesplnili, čo 

sme vám s mamičkou povedali? A čo tu ten 

neporiadok? Tak to by stačilo! Ste neposlušní. 

Tento rok žiadne Vianoce oslavovať nebudeme. 

(Odíde)

Adam: Katka, mne sa tu vôbec nepáči. Naši rodi-

čia na nás nie sú dobrí, spolužiaci sa s nami tiež 

nebavia a všade okolo je samé zlo. Musíme ísť 

niekam, kde nám bude dobre.

Katka: Tak poďme do neba! Tam nie sú žiadni zlí 

ľudia, nikto sa tam neháda a je tam stále veselo.

Rozprávač: A tak sa Katka s Filipom rozhodli, že 

pôjdu do neba. Zbalili si batôžky, vzali si so se-

bou všetko, čo si mysleli, že budú potrebovať, 

a vydali sa na cestu, ktorá ich mala priviesť do 

neba. Išli veľmi dlho a pomaly ich začali opúš-

ťať sily. Posadili sa teda a začali premýšľať.

Filip: Neviem, či sme neodbočili zle. Katka, skús 

vytiahnuť tablet, pozrieme sa na mapu. Vyzerá 

to, že sme sa stratili.

Katka: Filip, nedá sa to spustiť, je tu asi zlý signál 

a nemôžem sa pripojiť na internet.

Rozprávač: Deti sa ocitli stratené na neznámom 

mieste a nevedeli, kadiaľ ísť ďalej. Napadlo im, 

že pôjdu stále rovno za nosom a spýtajú sa nie-

koho, koho cestou stretnú.

Filip: Poďme tadiaľ. Trebárs nám niekto poradí.

Katka: Filip, mohli by sme si zaspievať, aby sa 

nám lepšie išlo.

Filip: Tak dobre, Katka, ale ktorú?

Katka: No, keď sme na tej ceste .... Cestou s nami 

(pomáha spievať zbor)

Filip: Cestou s nami

Katka: kráčaj, Pane,

Filip: kráčaj, Pane, 

Katka: my nesmieme,

Filip: my nesmieme,

Katka: na mieste stáť.

Filip: na mieste stáť.

Katka: Keď zblúdime,

Filip: Keď zblúdime,

Katka: podaj ruku,

Filip: podaj ruku,

Katka: keď padneme,

Filip: keď padneme,

Katka + Filip: pomôž vstať!

Filip: Aha, tamto je niekto! (Pri ceste postáva starší 

pán v dlhom plášti)

Katka: Skúsme sa ho opýtať.
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Filip: Dobrý deň. Prosím vás, poradil by ste 

nám, kadiaľ sa ide do neba?

Starší pán: Áno, samozrejme. Už som tu na 

vás čakal.

Katka: A kto vám povedal, že ideme do neba?

Starší pán: Ten, komu ste spievali tú pesnič-

ku.

Filip: Vari Pán Boh počuje aj naše pesničky? 

(Neveriacky)

Starší pán: Áno, on počuje všetko a poslal ma, 

aby som vám bol sprievodcom na vašej ces-

te.

Rozprávač: Všetci traja sa vydali na ces-

tu. Cesta nebola ľahká, viedla cez hory, cez 

doly, cez rieky a lúky. Našťastie Filip s Kat-

kou mali dobrého sprievodcu, ktorý poznal 

všetky zákutia aj postranné cestičky a deti 

doviedol až k dverám, na ktorých stálo: 

NEBO.

Katka: To sú ale zvláštne dvere. (Prehliada si 

ich)

Starší pán: Deti, za týmito dverami sa nachá-

dza vaše nebo. Ale dostať sa cez nich, nie je 

tak ľahké. Dvere majú sedem zámkov a do 

každého zámku patrí iný kľúč. Aby ste dvere 

odomkli, potrebujete všetkých sedem kľú-

čov a ten posledný, siedmy, je najdôležitej-

šie. Bez neho sa dovnútra nedostanete.

Filip: A kde vezmeme všetky tie kľúče?

Starší pán: Prvý kľúč mám pre vás ja. Je to 

KĽÚČ VIERY. Uverili ste, že nebo je miesto 

plné dobra a rozhodli ste sa nebo dosiahnuť. 

Vieru ste nestratili, ani keď vám došli sily. 

(Odovzdá deťom kľúč.)

Pieseň: o viere

Katka: Ďakujeme.

Starší pán: Ďalšie kľúče dostanete od ľudí, 

ktorých stretnete na tejto ceste. (Ukáže rukou 

smerom, kde stoja ľudia oblečení v bielom.) Ale 

najprv musíte splniť úlohu, ktorú vám ulo-

žia. Nezabudnite konať múdro. Prajem vám, 

nech sa vám splní, po čom vaše srdce túži.

Filip: Ďakujeme za vašu pomoc i radu. (Rozlúči 

sa.)

Rozprávač: Katka s Filipom sa rozlúčili so 

svojím sprievodcom. Aj keď im bolo smut-

no, že sú zase sami, nestrácali odvahu, že sa 

do neba predsa len dostanú. Mali na pamäti 

jeho múdre slová a starostlivo si ich opako-

vali. Keď prišli k prvému človeku, na nič ne-

čakali a smelo sa spýtali.

Katka: Dobrý deň, nemal by ste pre nás kľúč 

od neba?

1. človek: Vy sa chcete dostať do neba? A na-

čože deti? Veď sú predsa Vianoce. Ako to, že 

nie ste doma s rodinou?

Filip: Pretože vo svete je veľmi smutno. Otec-

ko nám povedal, že žiadne Vianoce oslavo-

vať nebudeme. Ľudia sa nemajú radi a nepo-

máhajú si.

Katka: Chceme ísť do neba, pretože tam je 

samá radosť a veselosť.

Aktivity
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1. človek: Dobre, dám vám kľúč, aký potrebu-

jete. Ale napred mi povedzte nejaký nezištný 

dobrý skutok, ktorý ste v posledných dňoch 

pre niekoho urobili.

(Deti sa zamyslia)

1. človek: Musí to byť ale skutok z lásky, nie 

pre vlastné dobro.

(Deti usilovne premýšľajú a spoločne si radia)

Rozprávač: Aj napriek usilovnému premýšľa-

niu sa Katke ani Markovi nepodarilo prísť na 

nezištný dobrý skutok, ktorý by v poslednej 

dobe urobili. Napadlo im síce niekoľko dob-

rých skutkov, ale žiadny nebol úplne nezišt-

ný, vždy si spomenuli, že pri nich väčšinou 

mysleli na seba. Nakoniec sa teda odvážili a 

smutne povedali:

Katka: Nemôžeme si spomenúť ani na jeden.

Filip: Je to veľmi ťažké.

1. človek: To máte pravdu, je to ťažké. Ale o to 

väčšiu váhu taký dobrý skutok má. Tu máte 

kľúč. Je to KĽÚČ PRAVDY, pretože ste boli 

úprimní a povedali mi pravdu, aj keď to bolo 

ťažké.

Pieseň: o pravde

Katka: Jéj, ďakujeme.

1. človek: Šťastnú cestu.

Rozprávač: Potom čo sa rozlúčili, vydali sa 

deti k ďalšiemu človeku s kľúčom, ktorý už 

na nich čakal.

2. človek: Poďte deti, už tu na vás čakám. Tak 

vy by ste radi do neba.

Katka: Áno, pane.

2. človek: Dobre, dám vám kľúč, pre ktorý ste 

si prišli. Najskôr vám však položím jednu 

otázku. Čo je na svete najčistejšie?

Rozprávač: Tentoraz sa deti nenechali otáz-

kou zaskočiť. Dali hlavy dokopy a snažili sa 

prísť na správnu odpoveď. Zrazu Filip hovo-

rí:

Filip: Ja už viem Katka, spieva sa to v tej pes-

ničke .... Čistá ako studnička

Katka: Áno, to máš pravdu, to bude ono. Za-

spievame mu ju.

2. človek: Tak čo deti, poznáte správnu odpo-

veď?

Filip + Katka: Áno, Čistá, čistá, čistá ako stud-

nička, duša čo striasla hriech. Čistá, čistá, 

čistá, ako studnička, jasná ako napadnutý 

sneh. (Zaspievajú)

2. človek: Výborne, to je správna odpoveď. 

Najčistejšie na svete je duša bez hriechu. Za 

to, že ste na to prišli, vám dám tento kľúč. Je 

to KĽÚČ ČISTÉHO SRDCA.

Pieseň: o čistom srdci

Katka + Filip: Ďakujeme, dovidenia.

2. človek: Šťastnú cestu.

Rozprávač: A deti išli ďalej, kým nestretli iné-

ho človeka, ktorý pod bielym plášťom skrý-

val ďalší kľúč.

Aktivity
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3. človek: Vítam vás deti. Prišli ste si pre štvrtý 

kľúč od dverí do neba?

Katka: Áno, kvôli tomu sme tu.

3. človek: Dobre. Dám vám ho, keď splníte moju 

úlohu. Do vašej triedy chodí jeden chlapec – 

Peťo Novák.

Filip: (skočí do reči) Áno, to je ten najhorší spo-

lužiak zo všetkých.

3. človek: Možno, ale vašou úlohou je nájsť tri 

dobré vlastnosti, ktoré Peťo má.

Katka: Čože? Ten nemá ani jednu.

Filip: Peťo všetkých iba šikanuje, berie iným 

veci a učiteľom klame. Ten nemôže mať 

žiadne dobré vlastnosti.

3. človek: Nemôžem vám dať kľúč, kým na ne 

neprídete.

Rozprávač: Katka s Markom boli touto úlohou 

úplne prekvapení. Nedokázali si predstaviť, 

že by niekto ako je Peťo mohol mať dobré 

vlastnosti, a ešte k tomu tri. Ale nedalo sa nič 

robiť. Sadli si do trávy a začali zo všetkých síl 

premýšľať.

Filip: Je pravda, že skôr taký nebýval. Keď bol 

menší, dalo sa s ním aj hovoriť.

Katka: Myslím, že sa veľmi zmenil, keď sa mu 

začali rozvádzať rodičia.

Filip: Mám dojem, že má mladšieho bračeka 

a raz ho viedol domov zo škôlky. Trebárs je 

trochu starostlivý.

Katka: Niekedy dokáže pobaviť a rozosmiať 

celú triedu.

Filip: To je pravda, a raz keď si na mňa dovo-

ľoval jeden deviatak, objavil sa zrazu Peťo a 

zastal sa ma. 

Katka: Tak to je tá tretia vec. Jupí, máme to!

3. človek: Správne ste odpovedali. Na každom 

sa dá totiž uvidieť niečo dobré, len sa človek 

musí pozerať čistým srdcom. Tento KĽÚČ 

DOBRA vám bude pripomínať, že aj keď je na 

svete veľa zla, dobra je predsa len oveľa viac. 

(Odovzdá im kľúč)

Pieseň: o dobre

Katka + Filip: Ďakujeme vám mnohokrát. Do-

videnia.

Rozprávač: Keď sa deti opäť vydali na cestu, 

zistili, že už sú veľmi unavené. Boli od rána 

na nohách a skoro sa nezastavili. Každým 

krokom bola pre nich cesta náročnejšia a 

ťažšia. Možno, že už by sa boli zastavili na 

mieste a nešli ďalej, keby nenarážali na ďal-

šieho človeka, nesúceho piaty kľúč.

4. človek: Dobrý deň deti, idete si ku mne pre 

tento kľúč?

Katka: Áno.

Filip: Čo musíme urobiť, aby sme ho získali?

4. človek: Tentoraz nepôjde o žiadnu hádanku 

ani dobrý skutok, ale o výmenu. Aby ste to-

tiž niečo získali, musíte najprv o niečo prísť. 

Vymením tento kľúč za niečo, čo nesiete vo 

svojich batôžkoch. Ale musí to byť niečo, na 

čom vám naozaj záleží.

Rozprávač: Filip s Katkou nemohli uve-

riť svojim ušiam. Keď sa pozreli do svojich 

batôžkov, zistili, že všetko v nich je dôležité. 

Aktivity
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Nedokázali si predstaviť, že sa majú niečoho 

vzdať.

Katka: To nemôže byť pravda, na ten tablet 

som si šetrila najmenej rok a ešte mi doložili 

rodičia.

Filip: A ja som zase musel kvôli svojmu mobilu 

prehovárať rodičov, už som si myslel, že mi 

ho ani nekúpia.

Rozprávač: Táto úloha bola pre deti naozaj 

ťažká, navzájom sa hádali a prehovárali, až 

sa nakoniec rozhodli záhadnej pani vyhovieť 

a veci jej odovzdať.

4. človek: Výborne deti, za to že ste sa takto 

rozhodli, dostanete piaty kľúč. 

Je to KĽÚČ ODOVZDANOSTI. 

Pieseň: o odovzdanosti

Rozprávač: Keď deti kľúč dostali, mali z neho 

veľkú radosť. Tejto pani poďakovali a pokra-

čovali na svojej ceste ďalej. Zrazu však spo-

zorovali, že sa im ide oveľa lepšie. Akoby sa 

zbavili veľkej záťaže, ktorá ich celý čas brz-

dila. Pocítili novú silu a veľkú radosť v srdci. 

Už sa tešili na ďalšiu úlohu a smelo vyčkávali 

ďalšieho bielo oblečeného človeka, ktorý by 

im dal predposledný, šiesty kľúč.

Filip: Kde je ďalší človek?

Katka: Nikde nikoho nevidím.

Rozprávač: Deti sa obzerali všade dookola, ale 

nikde nikto. Až sa zrazu niečo pohlo v húš-

tine.

5. človek: Tu som.

Rozprávač: Deti sa zrazu hrozne vyľakali, 

miesto krásne oblečeného a dôstojného člo-

veka sa pred nimi krčil nejaký starý, špinavý, 

zrejme aj niekoľko dní neumývaný človek, 

v roztrhanom oblečení, ktorý navyše straš-

ne zapáchal. Deti si mysleli, že je to nejaký 

omyl.

5. človek: Ja mám pre vás ďalší kľúč.

Katka: Vy?

5. človek: Áno, čakali ste snáď niekoho iného?

Filip: No, my ...

Rozprávač: Deti sa nezmohli na slovo.

5. človek: Mám ho tu pre vás, ale najprv pre 

mňa musíte niečo urobiť.

Katka: A zvládneme to? Čo to bude?

5. človek: Ja som už starý a chorý, všetko ma 

bolí a nemám nikoho, kto by mi pomohol. 

Mojím jediným prianím je, aby som sa dostal 

tam k tej studničke. Chcel by som si tam as-

poň zvlažiť nohy.

Rozprávač: Deti na starého muža vytreštili oči. 

Studnička síce nebola ďaleko, ale vôbec myš-

lienka, že by sa mali k tomuto mužovi pri-

blížiť, nieto sa ho dotknúť, v nich vyvolávala 

nielen nechuť, ale priam odpor. Mlčky stáli a 

nevedeli, čo si počať. Ušli predsa už tak dlhú 

cestu, majú to teraz pred koncom vzdať? ... 

Nakoniec sa vo Filipovi pri pohľade na toho 

muža niečo zlomilo a povedal:

Filip: Poď, Katka, musíme mu pomôcť. Je to 

predsa človek ako my. (Odložili si batôžky na 

zem a pomohli mužovi vstať, podopreli ho a do-

viedli až ku studničke.)

Rozprávač: Ako tak toho starého muža viedli 

a pomáhali mu, zrazu zisťovali, že aj keď je 

špinavý a smrdí, je to dobrý človek, ktorý má 

v sebe niečo dobré. A začali k nemu pociťovať 

zvláštnu blízkosť. Keď už boli pri studničke, 

posadili muža k brehu a on im chcel dať kľúč. 

Aktivity
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Ale Katka hovorí:

Katka: Ukážte, pomôžeme vám zvlažiť nohy v 

studničke. (A nohy mu umyjú)

Rozprávač: Muž bol ich ochotou veľmi prekva-

pený.

5. človek: Za to, že ste mi tak pomohli a do-

konca viac ako bolo potrebné, dám vám ten-

to kľúč. Je to KĽÚČ POKORY, ktorú ste museli 

preukázať, keď ste sa o mňa postarali. 

Pieseň: o pokore

5. človek - Rafael: Moje meno je Rafael, som 

BOŽÍ anjel. (Vyzlečie si starý plášť a pod tým 

bude mať biele oblečenie, postaví sa pred deti 

a hovorí:) Som sprievodcom na cestách pre 

tých, ku ktorým ma Boh pošle, a pomáham 

im dôjsť do cieľa ich cesty. Poďte za mnou, 

ukážem vám, kde nájdete posledný kľúč.

Rozprávač: Katka s Filipom hľadeli na anje-

la a mali dojem, že sa im to všetko len zdá. 

Nemohli pochopiť, že ten istý muž, ktorý 

pred chvíľkou vyzeral ako kôpka nešťastia, je 

veľký, mocný anjel, ktorý slúži samotnému 

Bohu. Mlčky nasledovali Rafaela, až došli k 

jednej jaskyni. Keď vstúpili dovnútra, spo-

znali, že je to betlehemská jaskyňa. (Prázdna 

jaskyňa, len s jasličkami)

5. človek - Rafael: V tejto jaskyni sa kedysi 

narodil Ježiš. To je dôvod, prečo sa oslavu-

jú Vianoce. Aj keď ľudia Ježiša medzi sebou 

nevidia, on je s nimi stále. Ľudia môžu cítiť 

jeho blízkosť vo všetkých okamihoch života. 

V jasličkách nájdete posledný kľúč. Je to ten 

najdôležitejší KĽÚČ LÁSKY. Keby totiž Boh 

z lásky k nám neprišiel na tento svet, my by 

sme sa do neba dostať nemohli.

Pieseň: o láske 

Rozprávač: Keď deti brali posledný kľúč z jas-

ličiek, zaplavil ich zvláštny pocit. Zrazu cítili 

vo svojich srdciach veľký pokoj a úplne za-

budli na všetko zlo vo svete, čo ich predtým 

tak trápilo. Keď vyšli von pred jaskyňu, uvi-

deli tam stáť známe dvere so siedmimi zám-

kami. Deti začali vyťahovať kľúče a pomaly 

ich zasúvať do všetkých siedmich zámkov. 

Cítili pri tom zvláštne napätie a všetko konali 

s najväčšou úctou. Keď boli dvere odomknu-

té, anjel Rafael im dvere otvoril a povedal:

Rafael: Toto je vaše nebo. Nebojte sa a vstúpte.

Rozprávač: Keď deti prešli dverami, dvere 

zmizli (anjel ich odnesie) a deti sa rozhliadli 

okolo seba. Nemohli uveriť svojim vlastným 

očiam. To, čo videli, im úplne vyrazilo dych. 

Ocitli sa totiž vo svojej vlastnej izbe. Všet-

ko bolo rovnaké, ako keď ju opúšťali. Len na 

stole ležal papier s odkazom.

Katka: (prečíta odkaz) Nebo je tam, kde žije Je-

Aktivity
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žiš v srdciach ľudí. Ukázali ste, že máte vieru, 

že ste pravdiví, že máte čisté srdce a dokáže-

te vidieť v druhom dobro, že sa viete niečoho 

vzdať a že ste tiež pokorní a láskaví. Keď bu-

dete takto konať aj na zemi, bude nebo všade 

tam, kam prídete a kde bude Ježiš uprostred 

vás.

(Zrazu príde mamka s tatkom)

Tatko: Katka, Filip, poďte, štedrovečerná ve-

čera je prichystaná! A po večeri si rozdáme 

darčeky pri stromčeku. Potom pôjdeme všet-

ci na polnočnú.

Mamka: Pán Ježiš predsa priniesol naozajst-

nú radosť a skutočnú lásku. Vianoce sú veľký 

dar pre celý svet, poďme ich spoločne osláviť. 

Tejto noci príde nebo na našu zem. 

Katka: + Filip: My už to, mami, dobre vieme! 

(Sprisahanecky na seba mrknú a zamávajú sme-

rom, ktorým odišiel anjel)

Zaspievame: Tichá noc, svätá noc

Aktivity
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Máriina modlitba 
chvály 

Tem. celok: Modlitba ako dialóg, 5. roč.

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  R E R K O V Á

Katechézy

C I E Ľ
kognitívny:

• Oboznámiť sa s Máriinou modlitbou 

Magnifikat.

afektívny:

• Spoznávať svoj postoj srdca a vnímania 

Boha v modlitbe na základe rozboru chvá-

lospevu Magnifikat.

psychomotorický:

• Napísať vlastný osobný Magnifikat.

M E T Ó D Y :  rozhovor, dramatizácia, práca s obra-

zom, práca so Sv. písmom. 

P O M Ô C K Y :  Sväté písmo, text Lk 1, 39 – 56 pre 

žiakov, fotografie, pracovné listy.

K Ľ Ú Č O V É  P O J M Y :  Magnifikat, chválospev, po-

stoj, radosť.  
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Katechézy

ÚVOD

1. Motivácia - práca s obrazom a rozho-
vor

Žiakom predložíme fotografie, na ktorých 

sú dve ženy, vekovo odlišné a objímajú sa. 

Opýtame sa žiakov:

• Čo vidíte na fotografiách? – odpoveď: dve 

postavy, dve ženy.

• Aký vek odhadujete ženám a aký majú me-

dzi sebou vzťah? - žiaci môžu uvádzať, že 

ide o stretnutie matky a dcéry, pretože sa 

na seba podobajú, ale môžu to byť aj ses-

try alebo  nejaké kamarátky, poprípade to 

môže byť i člen širšej rodiny ako je sester-

nica, teta, svokra, atď.

• Prečo sa asi stretli?  - žiaci uvádzajú prí-

klady, že išlo buď o náhodné stretnutie 

alebo stretnutie po dlhšom čase, dohodli 

sa na stretnutí.

• Akú emóciu prežívajú tieto ženy? – odpo-

veďou je šťastie, radosť, spokojnosť, majú 

sa rady.

• Ako prebieha ich rozhovor? – Ahoj! Ako sa 

máš? Čo je nové v tvojom živote? Ako sa ti 

darí? atď.

2. Dramatizácia
Vyzveme dve dievčatá, aby si situáciu 

z obrázkov zahrali, pričom pôjde o stretnu-

tie netere s tetou. Žiačky si určia mená, obsah 

dialógu a dôvod stretnutia.

Po odohratí scénky slovne oceníme ich 

snahu, prejavy a dialógy. 

Potom pokračujeme: 

• Vo Svätom písme sú opísané životné prí-

behy množstva ľudí, sú tam opísané i vzá-

jomné stretnutia, postoje pri stretnutí, 

dialógy. V Starom zákone nemôžeme ne-

spomenúť napr. stretnutie Abraháma 

s tromi anjelmi, stretnutie Jozefa so svo-

jimi bratmi, stretnutie Rút s Bózom a ich 

krásny dialóg, stretnutie Jonáša s Niniv-

čanmi. V Novom zákone je nesmierne veľa 

stretnutí Ježiša s učeníkmi, s chorými, 

s farizejmi, s hriešnikmi, stretnutia Ježiša 

na krížovej ceste a mnohé iné.

• My sa dnes sústredíme na jedno zaujímavé 

stretnutie, ktoré sa odohrávalo tak akoby 

na hranici medzi Starým a Novým záko-

nom. Šlo o stretnutie netere a jej tety. 

• Ukážeme obraz stretnutia Márie s Alžbe-

tou.

 Žiaci reagujú, že sa jedná o jedno z naj-

známejších srdečných stretnutí dvoch žien, 

dvoch príbuzných a to je stretnutie  Márie s jej 

tetou Alžbetou. 

Katechézy
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HLAVNÁ ČASŤ

1. Práca so Svätým písmom – Lk 1,39-
56

Možno by sme vedeli príbeh v krátkosti 

opísať. Napriek tomu si ho dnes pozorne vypo-

čujeme. Nájdeme ho v Evanjeliu podľa Lukáša. 

Čítanie uvedieme zapálením sviečky, vy-

zveme žiakov, aby sa postavili a začneme sláv-

nostné čítanie Svätého písma.

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a po-

náhľala sa do istého judského mesta v hornatom 

kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila 

Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v 

jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 

Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si me-

dzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím 

som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza 

ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich 

ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 

A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo 

jej povedal Pán.“

Mária hovorila:

"Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v 

Bohu, mojom Spasiteľovi,

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všet-

ky pokolenia, 

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, 

a sväté je jeho meno

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokole-

nie s tými, čo sa ho boja. 

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v 

srdci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónov a povýšil poníže-

ných.

Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých pre-

pustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pa-

mätá na svoje milosrdenstvo, 

ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho 

potomstvu naveky."

Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom 

sa vrátila domov.

(Lk 1, 46-56)

Katechézy
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Katechézy

2. Vysvetlenie
Niekoľkými myšlienkami priblížime túto si-

tuáciu. 

• Mária sa ponáhľala pomôcť svojej tete 

Alžbete, lebo vie, že je v očakávaní dieťat-

ka. Keďže je už vo vyššom veku, určite jej 

padne vhod pomocná ruka. Po 3 – 4 dňoch 

putovania peši s karavánou prichádza Má-

ria do mestečka Ain Karim, ktoré je od Na-

zareta vzdialené asi 150 km.

• Stretnutie a zvítanie týchto dvoch žien 

je tak jedinečné, že sa nepodobá iným 

stretnutiam zo Svätého písma. Môžeme ho 

opísať ako stretnutie plné radosti, prekva-

penia, pohnutia, ako stretnutie veľmi živé. 

Nezabudnime, že je to zároveň i stretnu-

tie Ježiša a Jána Krstiteľa, pretože tieto dve 

ženy sú už matkami a nosia pod srdcom 

nový život. 

• Reakcia Alžbety je nasledovná: Len čo po-

čula Máriin pozdrav, naplnil ju Duch Svätý 

a hneď pochopila celú situáciu a v jej priví-

tacích slovách cítime, ako si váži návštevu 

Márie. Počuli sme to pri slovách, že dieťa v 

jej lone sa zachvelo a naplnil ju Duch Svätý. 

Alžbeta verí, že k nej neprichádza iba ne-

ter, ale že k nej prichádza Matka jej Pána, 

ktorý je očakávaným Mesiášom a to je Boží 

Syn.

• Reakcia Panny Márie je opäť zvláštna. Ona 

nemusí nič vysvetľovať. Z jej srdca a z jej 

úst zaznieva prekrásny chválospev, ktorý 

poznáme pod názvom Magnifikat. Ten-

to chválospev bol tak jedinečný, že sa stal 

modlitbou chvály už od prvých kresťan-

ských čias.

3. Práca s textom a pracovným lis-
tom č. 1
Učiteľ vezme do rúk obrázok Panny Márie a začne 

krátkym predslovom. 

Teraz sa spoločne pozrieme na Márii-

ne slová detailnejšie. Podľa tradície vieme, že 

Mária bola dcérou Joachima a Anny. Bola for-

movaná svojimi rodičmi, otec Joachim navšte-

voval synagógu, dodržiavali židovské sviatky. 

Mária bola vychovaná v židovskej tradícií. 

Boh si ju vyvolil za matku svojho syna – Je-

žiša. Ježiš vyrastal ako dieťa v jej prítomnosti. 

Čo sa stalo potom? Keď Ježiš začal svoje verej-

né účinkovanie, ona prijímala tiež ako učeníč-

ka to, čo ohlasoval, po jeho smrti bola súčasťou 

spoločenstva Ježišových učeníkov v Jeruzale-

me, ktorí čakali na príchod Ducha Svätého. 

O Panne Márii sa vo Svätom písme veľa ne-

píše, ale i to málo nás presviedča o tom, že Má-

ria bola príkladom modlitby, služby a vernosti 

Bohu. Božie slovo si zachovávala vo svojom 

srdci. Veľa o ňom premýšľala a uskutočňovala 

skutkami. Dnes sme sa dozvedeli, že to robila 

ešte pred narodením Ježiša.

• Čo myslíte, môžeme robiť malé veci s veľ-

kou láskou? Áno, správne, môžeme byť 

láskaví a dobrí v každej situácii, môžeme 

byť radostní a vynaliezaví na dobro. 

• Dokážeme vidieť v maličkostiach zmysel 

a krásu? V čom napríklad? Ak sa dokáže-

me deliť, pomôcť, pochváliť, atď. Láska 

je vždy konkrétna – preto nie je dôležité 

„čo“ robíme, ale „ako“ to robíme. Nezá-

leží na tom, či sme riaditelia alebo žiaci, 

dôležitý je náš postoj k našej práci a ľuďom 

okolo, dôležité je, či si všímame, čo práve 

potrebujú, ako sa zhovárame, pristupuje-
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me k druhým a ako sa k nim správame. 

Dôležité je, či máme dobrý úmysel, keď 

ideme niečo vykonať. Náš úmysel nás 

posväcuje i keď možno nie vždy náš sku-

tok navonok vyznie ako najlepší.  

Učiteľ vezme obrázok holubice a pokračuje 

vo výklade.

Udalosť, ktorú sme dnes nespomínali, 

ale poznáme ju, je udalosť zvestovania. Tam 

anjel Márii povedal, že Duch Svätý zostúpi 

na ňu. Duch Svätý bol v jej živote prítomný. 

Mária bola plná Božej milosti a jej dušu ne-

poškvrnil žiaden hriech. Bola ušetrená i de-

dičného hriechu. 

Ducha Svätého tu môžeme znázorniť ako 

holubicu.  

• Ktoré udalosti z počutého čítania potvr-

dzujú to, že Panna Mária konala z vnuk-

nutia Ducha Svätého? Udalosť, že išla 

pomôcť svojej príbuznej. Okamih, kedy 

odpovedala na privítanie Alžbety svojim 

chválospevom na Pána Boha. 

Chválospev Panny Márie je inšpirovaný 

práve Duchom Svätým.

Učiteľ rozdá žiakom pracovné listy a obráz-

ky a hovorí: Aby sme si to viac uvedomili, do 

pracovného listu si nalepíme Pannu Máriu a 

holubicu. 

Potom pokračuje:

Niektoré vzácne slová nestačí hovoriť, 

tie je potrebné doslova VYSPIEVAŤ. To mô-

žeme povedať i o Magnifikat. Veď i spevák 

nám svojou melódiou dáva nazrieť do svojho 

vnútra, do svojho srdca, odhaľuje svoje pre-

žívanie, hodnoty, ktoré vyznáva, svoje skla-

mania i nádeje.

Začíname prežívať obdobie Adventu. Je 

to obdobie, kedy sa spolu s Pannou Máriou 

chceme radovať z toho, že aké veľké veci 

urobil Pán, že prišiel pred rokmi na svet 

Spasiteľ, Ježiš Kristus.

Obsah chválospevu Panny Márie už po-

známe. Počas sviatkov Panny Márie ho často 

počujeme i v rámci sv. omše. 

Teraz si vypočujeme jednu z hudobných 

nahrávok Magnifikat. www.bit.ly/magnifi-

kat_dku

 Učiteľ si pripraví niektorú známu nahráv-

ku. Najprv ju žiaci počúvajú celú, potom ju púšťa 

po častiach, aby žiaci mohli dopĺňať chýbajúce 

slová do textu pracovného listu. Nakoniec pre 

kontrolu opäť do tretice zaznie chválospev z na-

hrávky, ktorý sledujú v svojom pracovnom liste.

4. Formácia
Aj náš život vo viere začal pôsobením 

Ducha Svätého v nás. Bolo to predovšetkým 

pri krste. Tam sme sa stali milujúcimi synmi 

a dcérami nebeského Otca. Duch Svätý pôso-

bí v každej sviatosti. Z tých, ktoré môžeme 

prijímať, je pre nás dôležitá sviatosť zmie-

renia. Duch Svätý nám vnuká túžbu, aby sme 

sa zmierili s Bohom, potom nám osvecuje 

rozum, aby sme sa dobre pozreli do svojho 

vnútra a prehodnotili svoje slová a skutky. 

Duch Svätý nám dáva silu, aby sme zanechali 

zlo a mali silu konať dobro.

Duch Svätý nám vnuká túžbu prichádzať 

na sv. omšu, prijímať živého Ježiša v Eucha-

ristii a nechať sa ním premieňať. Duch Svätý 

nám dáva poznanie, že s Ježišom v Eucharis-

tii sa náš život stáva lepší a že jeho prítom-

nosť v nás nás posväcuje. 

Duch Svätý nám ponúka svoje dary. Veľ-

kou udalosťou pre nás bude prijatie jeho da-

rov vo sviatosti birmovania. 

• Môžeme teda povedať, že už máme skú-

senosť s Duchom Svätým? Áno. 

• Koho môžeme prosiť o pomoc, aby sme 

dobre vnímali jeho vnuknutia? Pannu 

Máriu
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ZÁVER

1. Zhrnutie 
Mária je príkladom úplnej odovzdanos-

ti Bohu. Dokonale plnila jeho vôľu. Chváli-

la Boha za všetko v každej situácii života. V 

ťažkých okamihoch života sa mu úplne odo-

vzdala. Mária seba samú vidí ako poníženú 

služobnicu, pozná svoju malosť, bezvýz-

namnosť, nenápadnosť byť bez zásluh, hod-

ností, či pochvál. Máriin chválospev je ná-

dejou a útechou v našej malosti a krehkosti, 

keď sme pokorení pred mocnejšími alebo nás 

tlačí k zemi smútok a utrpenie rôzneho dru-

hu. 

2. Vlastná modlitba
V tejto chvíli dajme príležitosť svojmu 

otvorenému srdcu, aby „vyspievalo“ vlastný 

chválospev. Veď iste sme už zažili veľa vzác-

nych chvíľ, za ktoré sme možno ešte zo srdca 

Bohu nepoďakovali, toľkým ľuďom sme dlž-

níkmi, že sme sa za nich nemodlili. Teraz je 

na to čas. 

Žiaci dostanú pracovný list č. 2. Ich úlo-

hou bude napísať svoj osobný chválospev – 

Magnifikat. Po napísaní učiteľ vyzve žiakov 

k modlitbe. Začína prežehnaním, pričom číta 

zvýraznené texty a žiaci sa modlia tie časti, 

ktoré dopĺňali. Aby bola modlitba dôstojná, 

každú časť dopĺňajú žiaci podľa dohodnuté-

ho určenia, napr. podľa lavíc. 
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PRACOVNÝ LIST č. 1:

Nalep obrázky, doplň chýbajúce slová Magnifikat podľa nahrávky. Ako pomôcka sú chýbajúce slová uvedené 

aj v tabuľkách pod textom.

„Velebí ..................................................... Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviťma budú všetky pokolenia,le-
bo veľké veci mi urobil ten,ktorý je .................................. a ....................................... je jeho meno
a jeho ...........................z pokoleniana pokolenie s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena,rozptýlil tých, čo v srdci ........................... zmýšľajú. Mocnárov .................................. 
z trónov a ........................... ponížených. Hladných ................................. dobrotami a bohatých .................................... 
naprázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka,lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,ako ......................... naším 
otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu ................................... . “

zosadil   pyšne   sväté   mocný   milosrdenstvo   naveky 

  povýšil   nakŕmil  prepustil  sľúbil   moja duša

POZNÁMKY:
Magnifikat je hymnický, oslavný spev. Nie je prosebnou modlitbou, pri ktorej by sa Panna Mária prosila vo svojich potrebách 
o pomoc a príhovor. Slovo pochádza z latinského magnifikare, čo znamená oslavovať, velebiť.
a) Postoj Máriinej duše: jasá v Bohu, lebo zhliadol na ňu a blahoslaviť ju budú všetky pokolenia.
b) Jej vnímanie seba vo vzťahu k Bohu: ponížená, pokorná, služobnica.
c) Jej vnímanie Boha: mocný, sväté je jeho meno, milosrdný.
d) Udalosti pôsobenia Boha v histórii vyvoleného národa: rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú; mocnárov
zosadil z trónov; povýšil ponížených; hladných nakŕmil dobrotami; bohatých prepustil naprázdno.
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PRACOVNÝ LIST č. 2:

Napíš svoj osobný Magnifikat podľa nasledujúcej predlohy:

a) Ktoré osobné dary a talenty si uvedomujem a moja duša jasá za ne v Bohu? 

b) Ako vnímam seba vo vzťahu k Bohu: pokorný, ochotný, snažiaci sa, odovzdaný, nehodný?

c) Aký je Boh ku mne? 

d) Čo vnímam ako Božiu pomoc?

e) Za čo alebo za koho som vo svojom živote vďačný?

f) Za koho alebo za čo chcem prosiť a kto to zároveň aj veľmi potrebuje? 

Môj osobný Magnifikat:

Bože, dobrotivý Otče, moja duša jasá v tebe, 

a) lebo si ma obdaril ......................................................................................

.........................................................................................................................

b) a som tvojim .......................................................................služobníkom.

Nech moje dobré skutky ťa oslavujú, lebo si ku mne 

c) ..................................................................................................................... 

.........................................................................................................................

Neustále mi pomáhaš v mojich 

d) .....................................................................................................................

e) Chcem ti ďakovať aj za dar .........................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Radujem sa z toho, že sa o mňa tak staráš.

Viem, že si Boh starostlivý a milujúci, preto ťa prosím za

f) .....................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Bože, dobrotivý Otče, moja duša jasá v tebe. Amen.
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Ponuka DKÚ

Nový zákon a žalmy

Vreckové vydanie Nového zákona a Žalmov je vhodné zvlášť mladým 

ľuďom. Jeho jednoduchá, miniatúrna a dostupná knižná forma umožní 

mať ho stále pri sebe. Text z gréčtiny a hebrejčiny preložil Anton Bo-

tek. Úvody, poznámky a komentáre sú prevzaté z Jeruzalemskej Biblie, 

ktorú vydala Jeruzalemská biblická škola. 

Cena: 7,50 €

Veľká ilustrovaná Biblia

Publikácia je obrázkovou Bibliou. Autorom ilustrácií je Tibor Szen-

drei. Obsahuje priamo biblický text Svätého písma katolíckeho pre-

kladu (SSV, Trnava, 2009) a vybrané časti sú pred každým úryvkom 

označené príslušnými biblickými súradnicami podľa katolíckeho 

prekladu. Najdôležitejšie pasáže z Biblie Starého i Nového zákona 

sú zoradené počnúc od príbehov stvorenia sveta až po pôsobenie 

apoštolov a zrod Cirkvi.

Cena: 16,50 €

Ilustrovaná Biblia pre deti

Zo španielského originálu. Autorom ilustrácií je Antonio Perera. Je tu 

71 príbehov zo Starého zákona a 61 príbehom z Nového zákona. Náj-

deme tu príbehy biblických postáv od stvorenia sveta až po Ježišovo 

vzkriesenie a farebné ilustrácie rastlín, zvierat, ľudí a miest z biblickej 

krajiny.  

Cena: 11,50 €

Obrázková rodinná Biblia pre malých i veľkých

Prerozprávané príbehy Starého i Nového zákona s ilustráciami. 

Cena: 10,50 €
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Dagmar Kráľová: Skús to s Bibliou

Kniha o tom, ako Písmo čítať, ako sa z neho modliť, ako z Písma žiť. Až vtedy, 

keď spoznáme, že Sväté písmo je zamilovaný denník Božej lásky k človeku, za-

čneme si k nemu vytvárať osobný vzťah. Prvá časť ponúka isté „predporozu-

menie“ Písmu. Je tam všetko základné, čo je dobré o Písme vedieť skôr ako ho 

začneme čítať. Ďalšou témou je modlitba nad ním. Treťou veľkou témou je, ako 

so Svätým písmom žiť, teda ako sa stať Ježišovým učeníkom.   

Cena: 8,50 €

Alexander Weihs, Ute Thönissenová: 
ABC Biblie pre deti 

Ktoré prikázani sú v Starom zákone? Aké rastliny a zvieratá sa nachádza-

jú v Biblii? Čo znamená zmŕtvychvstanie? Deti sa formou otázok a odpovedí 

dozvedia najzákladnejšie poznatky o celom Svätom písme a tiež jednotlivo 

o Starom a Novom zákone. Kniha je výbornou pomôckou pre deti na prvé zo-

známenie sa so Svätým písmom a tiež pri príprave na prvé sväté prijímanie. 

Vydavateľstvo Lúč ju ponúka ako preklad podľa nemeckého originálu. Kniha 

má cirkevné schválenie.  

Cena: 9,50 €

František Fudaly: Sviatosti Cirkvi 
vo svetle katolíckej teológie 

Kniha podáva stručný vedomostný základ v oblasti chápania katolíckej te-

ológie ako takej, a tiež praktický dogmaticko-pastoračný pohľad na pôvod, 

podstatu a zmysel sviatostí vysluhovaných v Katolíckej cirkvi. Jej súčasťou sú 

i názorné analogické príklady a porovnania. Vhodná pre kňazov, katechétov 

a ako študijný materiál pre tých, ktorí si chcú doplniť praktické teologické 

vedomosti.   

Cena: 5,50 €

Sprievodca Bibliou pre študentov
Kniha  je vizuálnym biblickým sprievodcom, ponúka mapky, diagramy, fo-

tografie, oboznamuje s náboženským životom za Ježišových čias, približuje 

spôsob života a práce a biblické osobnosti.

Kniha patrí k základným pomôckam učiteľa náboženstva v škole vo všetkých 

ročníkoch náboženstva.  

Cena: 3,50 €




