
S MÁRIOU A JOZEFOM NA CESTE ZA
JEŽIŠOM – vianočná katechéza
Spracovala: Klára Soľanová, KO 2021/22, č. 2

Cieľová skupina: žiaci 3. – 6. ročníka ZŠ
Kognitívny cieľ: Definovať vlastnosti Panny Márie a sv. Jozefa.

Formulovať vlastné prosby k Panne Márii a sv. Jozefovi.
Afektívny cieľ: Oceniť význam spoločenstva rodiny, duchovnej rodiny Cirkvi.

Oceniť hodnotu sprevádzania podľa vzoru Ježišovej Matky a sv. Jozefa.
Psychomotorický cieľ:Aktuálne sa rozhodovať pre pomoc a učiť sa byť vďačný.
Metódy: rozprávanie, dialóg, skupinová práca pomocou obrazu, výklad.
Pomôcky: obraz Svätej rodiny – pre každého žiaka, pracovný list.

ÚVOD

1. Motivácia a uvedenie do témy

Počas Adventného obdobia sme často spievali pieseň Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu mu
pripravme. Okrem toho sme počuli slová Jána Krstiteľa, predchodcu Pána Ježiša, ako vyzýval
ľudí k pokániu: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.
Z týchto dvoch vyjadrení o ceste sme iste pochopili, že sa nejedná o cesty, po ktorých jazdia
autá. Jedná sa o cestu životom. A tá môže byť tiež rôzna a môžeme ju prirovnať tým cestám,
ktoré poznáme ako napr. lesná, hrboľatá, kľukatá, blatistá a pod. V živote je to tak, že cesty sa
striedajú. Nech je naša cesta v súčasnosti akákoľvek, dôležité je, aby sa na nej neboli sami.
· Čo  sa  môže  stať,  ak  by  sme  boli  na  ceste  životom  sami?  –  cítime  sa  neisto,  možno

i blúdime a pod.
· Čo by ste chceli, aby vás sprevádzalo počas tejto cesty? – žiaci hovoria
· V čom nám môžu iní najviac pomôcť na našich životných cestách? – že nám ukazujú cieľ

našej cesty.
O tom bude i dnešné stretnutie. Budeme skúmať, kto nás môže v živote veľmi isto sprevádzať
a povzbudíme sa na príklade Svätého Otca Františka, ktorý sa vo svojom živote necháva
sprevádzať predovšetkým Svätou nazaretskou rodinou.
· Napíšeme si názov: S MÁRIOU A JOZEFOM NA CESTE ZA JEŽIŠOM a

pripomenieme, že cesta Svätého Otca Františka po Slovensku sa niesla v znamení tejto
myšlienky.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Činnosť žiakov

Katechéta rozdelí žiakov do 3 skupín. Každá skupina dostane pracovný list. Vysvetlíme, že
každá skupina má časť obrazu, teda obraz nie je úplný, ale na každej postave obrazu je i časť
inej postavy, pretože to sa nedá oddeliť. Ak žiaci dokážu, môžu tento obraz pozorovať
a hľadať detaily, zdôvodňovať ich významy a pod. Hlavnou úlohou žiakov je rozprávať sa
o postave na obraze a odpovedať na uvedené otázky:



1. skupina

S MÁRIOU NA CESTE ZA JEŽIŠOM

Rozprávame sa:
· Kto je Mária?
· Kto ju vybral za matku Božieho Syna?

 Píšeme:
· Ako ináč nazývame Máriu?

· Aké vlastnosti jej vieme priradiť?

2. skupina:

S JOZEFOM NA CESTE ZA JEŽIŠOM

Rozprávame sa:
· Kto je Jozef?
· Čo vieme o jeho živote?

Píšeme:
· Kým bol vo vzťahu k Panne Márii a kým vo vzťahu k Ježišovi?

· Aké vlastnosti mu vieme priradiť?

3. skupina:

S MÁRIOU A JOZEFOM NA CESTE ZA JEŽIŠOM
Rozprávame sa:

· Kto je Ježiš?
· Čo o ňom vieme ako o človeku?
· Čo o ňom vieme ako o Bohu?

Píšeme:
· Kým je Ježiš vo vzťahu k nebeskému Otcovi?

· Kým je Ježiš vo vzťahu k Panne Márii?

· Kým je Ježiš vo vzťahu k sv. Jozefovi?



Po ukončení práce dáme na viditeľné miesto veľký obraz Svätej rodiny, môžeme sadnúť do
kruhu a jednotlivé skupiny predstavia odpovede na svoje úlohy.

Záver činnosti môže plynule prejsť do ďalšej časti.

2. Výklad

Pán Boh zveril svojho jediného Syna Panne Márii a sv. Jozefovi, ktorí mu počas jeho
detských rokov života vytvárajú domov. To je prvá časť cesty malého dieťaťa. Pán Ježiš ako
Boží Syn i ako človek vyrastal v rodine. Ukázal nám, ako si váži rodinu. My túto rodinu
nazývame Svätá nazaretská rodina.
Tak Matka Božia i pestún sv. Jozef sú pre našich rodičov veľkým vzorom, pretože stoja
v úlohe pomocníkov na našej ceste životom.
Ale i oni potrebujú mať na svojej ceste sprievodcov. Navzájom si teda pomáhajú, ale to
nestačí. Ako veriaci ľudia hľadáme aj iných sprievodcov životom.
Medzi nich neodmysliteľne patria Panna Mária a sv. Jozef.
Pod ich ochranu sa môžu zveriť tak rodičia ako i deti. Môžeme ich vzývať ako sprievodcov na
kľukatých cestách životom, aby nám u nebeského otca vyprosovali hojné milosti.
Už sme spomenuli príklad Svätého Otca Františka, ktorý v septembri 2021 navštívil i našu
krajinu. Vo svojom náročnom úrade často sa k ním prihovára vo svojich modlitbách.



Stojí za to, aby sme si o jeho hlbokom vzťahu k Panne Márii a sv. Jozefovi povedali ešte viac.
Zameriame sa na tú časť jeho života, keď bol zvolený za pápeža, pretože to je iste
najnáročnejšia cesta jeho života.

Katechéta má rozdelený nasledujúci výklad na štyri časti a po každej môže položiť žiakom
niekoľko otázok na porozumenie textu.

A. Pápež František bol zvolený na Petrov stolec 13. marca 2013. Jeho prvé slová v úrade
boli:

„Bratia a sestry, dobrý večer. Viete, že úlohou konkláve bolo dať Rímu biskupa. Zdá sa, že
moji bratia kardináli ho išli vziať takmer na koniec sveta. Ale sme tu a ďakujem za prijatie
komunite rímskej diecézy. Prvé zo všetkého sa chcem modliť za nášho emeritného biskupa
Benedikta XVI. Modlime sa spoločne za neho, aby ho Pán požehnal a Panna Mária
ochraňovala.“

B. Po spoločnej modlitbe pokračoval:
„A teraz začíname túto púť. Púť v bratskej láske, vzájomnej dôvere. Vždy sa modlime za seba,
jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, aby zavládlo medzi nami bratstvo. Teraz chcem
udeliť požehnanie, ale predtým vás chcem požiadať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup
požehná ľud, prosím vás, aby ste prosili nášho Pána, aby požehnal mňa. Modlitba ľudu, ktorý
žiada požehnanie pre svojho biskupa. V tichosti sa modlite za mňa.“
Potom udelil pápežské požehnanie Urbi et Orbi (mestu a svetu) a dodal:
„Bratia a sestry. Teraz vás už opustím. Ďakujem vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do
skorého videnia. Uvidíme sa veľmi skoro. Zajtra sa chcem ísť pomodliť k Panne Márii, aby
ochraňovala Rím. Dobrú noc a dobre si odpočiňte“

C. Prišiel 19. marec 2013 a v katolíckej Cirkvi je to slávnosť Sv. Jozefa, patróna Cirkvi.
Práve v tento deň sa pápež František ujal svojho úradu. Udialo sa to počas slávnostnej sv.
omše na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, kde bolo prítomných množstvo kardinálov, biskupov,
kňazov, pútnikov, ale i politických predstaviteľov z celého sveta.

D. Pápež František hneď v prvom roku svojho pontifikátu vložil meno sv. Jozefa do všetkých
eucharistických modlitieb vo sv. omši. Od toho času počujeme pri každej sv. omši ako sa
kňaz modlí: ... so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s
blaženými apoštolmi...
Okrem toho Vatikánsky mestský štát zasvätil sv. Jozefovi a rok 2021 vyhlásil za
mimoriadny Rok sv. Jozefa a práve v tomto roku prišiel i do našej krajiny.

3. Formovanie postojov - dialóg so žiakmi

Možno sme to ešte nevedeli, že Svätý Otec František pred každou apoštolskou cestou
prichádza pred milostivý obraz Panny Márie v jednej z rímskych bazilík a tam zveruje svoju
cestu pod jej ochranu. Keď sa vráti z apoštolskej cesty opäť jeho prvé kroky vedú tam, aby
poďakoval za ochranu a ako vonkajší prejav položí tam kyticu kvetov. Toto urobil i pred a po
návšteve Slovenska. Podobne svoj vzťah prehlbuje i k sv. Jozefovi. On im zverí všetko to, čo
ho čaká a ďakuje, že ho sprevádzajú na jeho ceste životom.
Aj nás Pán Boh zveril do ľudskej opatery ľuďom, ktorí nám vytvorili domov. Vyrastáme
v rodine. Aj naša rodina by mala byť svätou. Okrem toho máme aj veľkú duchovnú rodinu –
našu farnosť a potom ešte väčšiu a tou je Cirkev, svätá Cirkev.



Je dôležité vážiť si ľudí, ktorí nás na ceste životom vedú, pomáhajú nám a sprevádzajú nás.
Všetci to potrebujeme.

Môžeme sa teraz porozprávať o tom, ako je to s nami.
Ø Kto nás môže a kto nás sprevádza na ceste životom?
Ø Aké vlastnosti majú mať tí, ktorí nás sprevádzajú životom?
Ø Od koho by si mali brať vzor a silu, aby nás dobre sprevádzali?
Ø Čo je našou úlohou voči tým, ktorí nás dobre sprevádzajú životom?
Ø Ako môžeme i my niekoho sprevádzať životom?
Ø Prečo je potrebné na ceste k Ježišovi kráčať práve s Pannou Máriou a sv. Jozefom?

Buďme vďační, že v nebi máme orodovníkov a prosme ich o príhovor.
Žiakom môžeme dať obrázok Svätej rodiny, s ktorým pracovali v predchádzajúcej časti.

ZÁVER

1. Domáca úloha

Návrhy na domácu úlohu môžu byť nasledujúce:
· Poprosme rodičov, ale i starých rodičov, aby nám porozprávali, ako im ich rodičia

hovorili o úcte k Panne Márii a sv. Jozefovi a ako sa k nim vo svojom živote utiekali.
· Premyslime si, ako by sme konkrétne prejavili vďačnosť tým, ktorí nás sprevádzajú a sú

nám nablízku, keď potrebujeme pomoc a radu.
· Urobme rozhodnutie, že chceme prejavovať vďačnosť za všetko a všetkým tým, ktorým

sme to dlžní.
· Prehlbujme úctu k Panne Márii a sv. Jozefovi i strelnou modlitbou: Matka Božia, Panna

Mária, oroduj za nás. Sv. Jozef, ochranca Cirkvi, pomáhaj všetkým.
· Okrem vianočného stromčeka si zaobstarajme na Vianočné obdobie betlehem, pri ktorom

sa občas zamyslíme nad úlohou Panny Márie a sv. Jozefa, pre ktorých stredom bol Ježiš,
Boží Syn.


