
Blízkosť v živote kresťana 
/katechéza/ 

Prehlbujúca podtéma  

Tematický celok: LÁSKA AKO PRINCÍP SLOBODY (7. roč.) 

       ĽUDSKOSŤ (8. roč.) 

       ZODPOVEDNOSŤ ZA BUDOVANIE VZŤAHOV (9. roč.) 
Cieľová skupina: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ, žiaci gymnázií a SŠ  

Cieľ:  

 kognitívny:        Zdôvodniť potrebu blízkosti a lásky – ako cesty k slobode.  

Formulovať formy blízkosti podľa posolstva Svätého Otca Františka. 

 afektívny:   Oceniť kresťanský pohľad na blízkosť.    

Oceniť význam spoločenstva Cirkvi a jej viditeľnej hlavy – pápeža. 

Metódy: rozprávanie, dialóg, vyplnenie pracovného listu, práca s textom Svätého písma.  

Pomôcky: pracovný list, Sväté písmo, obraz pápeža Františka.  

Kľúčové slová: modlitba, korene, nádej 

 

ÚVOD 

 

1. Motivácia a uvedenie do témy 

Katechéta môže začať dialóg so žiakmi: 

 Čo je opakom blízkosti? – vzdialenosť 

Vedeli by sme nejaký citát, ktorí hovorí o blízkosti alebo naopak o vzdialenosti? 

Ak žiaci vedia, hovoria, vysvetľujú. Katechéta má pripravené i nasledujúce:    

 „Neužitočné pravdy sa podobajú hviezdam, ktoré nám pre veľkú vzdialenosť nedávajú nijaké svetlo.“ 

(Voltaire) 

„Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi.“ (J. L. Borges, argentínsky spisovateľ) 

„Technika prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila nijakú blízkosť.“ (M. Heidegger, nem. filozof) 

„Mladosť je blízkosť k prameňu života. Teda čím bližšie sa dostaneme k Bohu, tým sa stávame mladší-

mi.“ (Fulton J. Sheen, katolícky biskup) 

 Ako vnímame blízkosť a na čom pri nej záleží?  

 Cirkev na Slovensku mohla pred nedávnom zažiť výnimočnú udalosť a zažiť blízkosť človeka, Petra 

našich čias, najvyššiu autoritu Katolíckej cirkvi. Iste ste sledovali jednotlivé udalosti spojené 

s rôznymi miestami Slovenska a vedeli by sme vyjadriť, ktorá udalosť alebo nejaký konkrétny obraz 

v nás zanechal hlboký dojem – stal sa pre nás blízkym.  

Katechéta a žiaci rekapitulujú jednotlivé miesta a udalosti, ktoré boli obsahom návštevy Svätého Otca.   

 

HLAVNÁ ČASŤ 

 

1. Aktivita – Púť modlitby, púť ku koreňom viery a púť nádeje   

Katechéta má pre žiakov pripravený pracovný list. Skôr ako žiakov rozdelí do skupín a rozdá im ho, uve-

denie činnosť nasledovne: 

Svätý Otec a my ako hostiteľská krajina sme si zrazu boli viac blízki. On nám to ukázal, ako sa to má 

robiť. Jeho gestá i slová nás o tom presviedčali počas celej jeho púte. I keď sme priamo neboli prítomní 

na niektorom zo stretnutí, aj účasť prostredníctvom televíznej obrazovky v nás vyvolala blízkosť, oboha-

tila nás a povzbudila vo viere. Svätý Otec nazval túto svoju púť na Slovensko, že je to púť modlitby, púť 

ku koreňom viery a púť nádeje. Keď sa vrátil do Vatikánu, vyslovil veľké ďakujem predovšetkým Pánu 

Bohu a potom i Slovensku za to, že sme ho prijali.  

Všetky príhovory pápeža Františka, ktoré zazneli počas jeho štvordňovej pastoračnej návštevy Slovenskej 

republiky (12. - 15. septembra 2021) nájdeme na nasledujúcej stránke. 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210916107. 

Katechéta vyberie vhodný spôsob práce s časťou niektorého textu príhovoru Svätého Otca, podľa ktorého 

upraví zadanie pracovného listu. Je dôležité, aby žiaci mali možnosť vyhľadať hlavné myšlienky vzhľa-

dom na modlitbu, korene viery, nádeje, aby o nich vedeli rozprávať a vlastnými slovami formulovať od-

povede na zadané otázky.  

Po ukončení skupinovej práce dáme im priestor, aby predstavili výsledky. Spoločne ich zhodnotíme, prí-

padne doplníme, spojíme poznatky z viacerých skupín a oceníme snahu žiakov.    

 

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210916107


 

 

 

   

 

Púť modlitby Púť ku koreňom viery Púť nádeje 

 

Na ktorých miestach za-

zneli konkrétne modlitby 

a čo bolo ich obsahom?  

Na ktorých miestach  Svä-

tý Otec prehovoril 

o koreňoch našej viery 

a čo konkrétne spomenul? 

Na ktorých miestach  Svä-

tý Otec povzbudil v nádeji 

a ako konkrétne o nej ho-

voril?  

 

 

  

 

2. Výklad 

Púť modlitby môžeme nazvať aj pojmom prítomnosť, púť ku koreňom viery je minulosť a púť nádeje je 

budúcnosť. To všetko je prepojené a môžeme povedať, že to, čo je teraz minulosťou, bolo raz prítomnos-

ťou a to čo je teraz budúcnosťou, bude raz prítomnosťou.  

Môžeme povedať, že Svätý Otec nám v svojej púti pripomenul dôležitosť minulosti ako i budúcnosti.  

 

Ako môžeme tvrdiť, že vzťah s Pánom Bohom si necháme až na budúcnosť, že teraz na to nemáme čas, 

alebo teraz to ani nepotrebujeme? 

Ako nám môže stačiť, že sme boli pokrstení, keď koreňom svojej viery nedáme priestor na rast, kvitnutie 

a dozrievanie? 

Svätý Otec hovoril všetkým – bez rozdielu, aby sme vnímali svoje spoločné dobro a nie iba osobné dob-

ro. A to sa bez blízkosti človeka človeku nedá. Boh má pre nás pripravené to najlepšie, čo potrebujeme, 

a to je on sám. Ako môžeme tvrdiť, že každý z nás je darom, ak si nevážime darcu? Ako môžeme tvrdiť, 

že máme v úcte ľudí, ak si nevážime konkrétnych ľudí okolo seba?  

Preto si obnovme svoje vzťahy, ktoré nám ochutia život radosťou, pokojom, mladosťou a tieto vzťahy 

nám Svätý Otec ponúka v štyroch rovinách:     

- byť blízki Bohu – hovoriť s Bohom, pripomínať si, že Boh je pri nás 

- byť blízki navzájom – napr. v rodine, pretože každý z nás potrebujeme ľudí, ktorých prítomnosť je 

pre nás oporou 

- byť blízki biskupovi, kňazovi, spoločenstvu farnosti – aby sme sa navzájom obohacovali 

a pracovali pre spoločné dobro  

- byť blízki veľkému spoločenstvu Cirkvi ako Božiemu ľudu – nezabúdať na svoje korene, vážiť si 

hodnoty predkov, povzbudiť sa na nich a vytvárať hodnoty pre ďalších. 

Nezostaňme iba na povrchu, snažme sa ísť do hĺbky. Čo to pre mňa znamená a čo môžem urobiť, aby 

som bol blízki ľuďom. Blízkosť prechádza cez naše srdce a nie iba cez rozum.  

  

ZÁVER 

 

1. Formovanie postojov 

Niekoľko nenáročných úkonov, ktoré umožnia i počas náročného dňa nestratiť kontakt s Bohom.  

 Nájdi si denne pár krátkych chvíľ na to, aby si pobudol v úplnej tichosti. Pokús sa citlivo vnímať, 

čo ti našepkáva tvoj rozum i srdce. 

 Hovor s Bohom jednoducho, prirodzene, rozpovedz mu všetko, čo máš na duši. 

 Cvič sa v rozhovore s Bohom i pri svojej dennej práci. Môžeš privrieť na niekoľko sekúnd oči, 

nech si kdekoľvek, a prežiť Božiu prítomnosť.  

 Často si pripomínaj, že Boh je pri tebe. 

 

Náš kresťanský život nespočíva iba v splnení si niektorých kresťanských povinností, aby bol Pán Boh so 

mnou spokojný. Náš kresťanský život má byť naplnený radosťou a zmyslom pre to, že túžim po Božej 

blízkosti a to i cez blízkosť s ľuďmi. Je to moja cesta v Cirkvi a s Cirkvou, v ktorej som pokrstený a tým 

zakorenený v Kristovi a s Kristom. Kristus je večný a keď sa otvoríme pre jeho pôsobenie, jeho láska 

nás objíma. Láska je naša cesta k slobode.     

 

 

 

 

 

 



 

2. Modlitba 

Na záver nášho stretnutia prednesme Bohu jednoduché modlitby. Uvedomujme si jeho prítomnosť 

a pozvime ho do svojej blízkosti, aby bol v našom živote pri našich plánoch, rozhodnutiach, radostiach 

i starostiach.  

Katechéta nechá žiakom priestor, aby si pripravili osobnú modlitbu, ktorú prednesú, prípadne má pripra-

vené i naformulované modlitby, ktoré si môžu niektorí žiaci vybrať.  

 Nebeský Otče, na príhovor Panny Márie ťa prosíme, aby hodnoty evanjelia zaznievali všetkým ľu-

ďom dobrej vôle, vo všetkých kútoch našej vlasti.  

 Nebeský Otče, na príhovor sv. Jozefa ochrancu Cirkvi ťa prosíme, aby si viedol našu Cirkev 

a všetkých jej členov k Ježišovi.  

 Nebeský Otče, na príhovor Panny Márie i sv. Jozefa ťa prosíme, pomôž nám, aby z hĺbky nášho srdca 

zaznievali vďaky za všetko, čo nás približuje ku Kristovi a zároveň i k sebe navzájom.  

Živ Bože, Otca Svätého, námestníka Kristovho. 

 

(Spracovala: Klára Soľanová, metodik NV, 10/2021) 

 


