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Katechetické ozveny

Úvodník

„Pôstna doba nás vyzýva k obráteniu, k zmene zmýšľania, aby 

pravda a krása života nespočívali natoľko vo vlastnení, ako skôr v dá-

vaní; ani nie tak v zhromažďovaní, ako v rozsievaní dobra a delení sa 

oň.“ (pápež František)

Na Oravskom zámku je medzi obrazmi panovníkov jeden 

zvláštny obraz. Zobrazený zemepán má na jednej ruke šesť prs-

tov a na druhej štyri. Sprievodcovia dávajú výklad, že dotyčný pa-

novník štyrmi prstami dával, ale šiestimi bral. Pravdepodobne je 

takto symbolicky znázornená jeho chamtivosť, lakomstvo a bez-

citnosť k poddaným. V evanjeliu máme podobenstvo o dvoch dlž-

níkoch. Jedného, ktorý dlhoval desaťtisíc talentov, nemohol zaplatiť, ale bolo mu odpustené. 

Avšak sám nedokázal odpustiť svojmu kolegovi smiešnu trojmesačnú dlžobu – sto denárov. 

Chýbalo mu milosrdenstvo, nemal otvorené srdce pre svojho blížneho. Bol uzatvorený iba 

do seba. Mne bolo preukázané odpustenie, dostal som milosť, ale moje srdce ostane tvrdé. 

(Porov. Mt 18,23-29).

Pápež František v posolstve na Pôstne obdobie v minulom roku pripomenul obrátenie, 

ktoré vedie od vlastnenia a zhromažďovania k rozsievaniu dobra a deleniu sa oň. Nikto ne-

môže povedať, že nepotrebuje meniť zmýšľanie. Pôstne obdobie nám dáva príležitosť 40 dní 

pracovať na svojom obrátení. Počas neho smerujeme k sviatkom Veľkej noci, keď opäť pre-

žijeme drámu vrcholného dávania sa v obete na kríži. Náš Spasiteľ, Kristus, si nič nenechal 

pre seba. Štedro rozdával a rozdáva svoju milosť. Odpúšťa naše dlžoby, zmýva naše hriechy.

Zo srdca vám prajem, aby sme mohli prežiť Pôstne obdobie ako duchovnú prípravu. Aby 

sme spoločne smerovali k tomu, že ak zhromažďujeme, a teda ak čerpáme a napĺňame sa, tak 

len preto, aby sme mohli o to štedrejšie rozdávať. Rozsievať dobro a deliť sa oň. Je to potrebné 

pre náš život a je to potrebné pre našu službu. Naši blížni, či už v rodine alebo v práci, rýchlo 

vycítia, či sa vieme rozdať, alebo žijeme iba sami pre seba.

Evanjelista Lukáš tiež uvádza Ježišovo podobenstvo o dvoch dlžníkoch: „Istý veriteľ mal 

dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keďže nemali skadiaľ dlžobu spla-

tiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“ Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, 

ktorému viac odpustil.“ (Lk 7,41-43).

Buďme tými, ktorí viac milujú a štedro rozsievajú dobro a milosrdenstvo!

V I K T O R  P A R D E Ľ ,  R I A D I T E Ľ  D K Ú
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Info
Prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov a duchovnej formácie učiteľov 

náboženstva v šk. roku 2022/2023

Aktivity na Pôstne obdobie
na našom webe: www.dkuspis.sk a v tomto čísle 
Katechetických ozvien

• bolestný ruženec
• 3D kríž Toto robte na moju pamiatku

Seminár - Kresťanská antropológia a pohľad na 
sexuálnu identitu v súčasnosti
Na základe vašich podnetov, ako komunikovať o 
tejto oblasti so žiakmi na hodinách náboženstva 
pripravujeme odborný seminár s viacerými po-
zvanými hosťami - odborníkmi k tejto téme. 

Uskutoční sa  na dvoch miestach:
20. 3. 2023 - kancelárske priestory Rím.kat.far-
ského úradu Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 15, 
058 01 Poprad
22. 3. 2023 - Ružomberok - Aula Jána Pavla II., 
Katolícka univerzita v Ružomberku, Hrabovská 
cesta 1, Ružomberok
Na seminár je potrebné sa zaregistrovať!
Info a prihlasovanie na www.dkuspis.sk

Duchovné cvičenia
24. - 26. február 2023 – Ústie nad Priehradou, 
Trstená. 
Téma: Takto to u nás (ne)robíme. 
Exercitátor: vdp. Branislav Kožuch.

Pôstna duchovná obnova
marec 2023 – v regiónoch diecézy

Katechetické dielne
Pôst alebo Veľká noc – vyučovanie a farnosť
marec 2023 – v regiónoch diecézy - organizácia 
týchto aktivít je v réžii našich regionálnych spo-
lupracovníkov - metodikov. Info posielame regi-
onálne pre oblasť, v ktorej sa dielne konajú.

Praktický seminár 
Tému a informácie o podujatí zverejníme na našej 
stránke www.dkuspis. sk a pozvánku budeme po-
sielať mailom - predpokladaný čas konania - máj/
jún 2023

Ponúkame rámcový prehľad podujatí. O podujatiach, ktoré sa budú konať 
v nasledujúcich mesiacoch vás budeme v predstihu informovať. Pozvánky budeme 
zasielať priebežne na kontaktné emailové adresy a budú zverejňované i na našej webovej 
stránke. 
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Info

Mesiac Celodiecézne podujatia Regionálne podujatia
Január Školské kolá BO

Február Duchovné cvičenia na Orave
Školské kolá výtvarnej súťaže Biblia 

očami detí

Marec Dekanátne kolá BO
Školské kolá výtvarnej súťaže Biblia 

očami detí a mládeže

Duchovné obnovy
Kresťanská antropológia a 

pohľad na sexuálnu identitu 
v súčasnosti

Apríl Diecézne kolo ZŠ a SŠ BO
Celoštátne kolo výtvarnej súťaže 

Biblia očami detí a mládeže

Máj Celoštátne kolo BO - Šaštín  Praktický seminár

August Veni Sancte (30. 9.)

September Metodický deň pre začínajúcich 
ućiteľov

Duchovné cvičenia

Október Metodické dni v regiónoch

November Recitačná súťaž - 
regionálne a diecézne kolo

 Katechetické dielne

December Duchovné obnovy
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Info

Biblická olympiáda 2022/2023 - UPOZORNENIE NA 

ZMENU DÁTUMOV!!!

V minulom čísle sme pri dekanátnych a diecéznych 

kolách uviedli pôvodne plánovaný dátum - skutočný 

dátum týchto kôl je nasledovný:

- dekanátne (okresné) kolá 28. 3. 2023 (ZŠ) - 29. 3. 

2023 (SŠ) (záväzný termín)

- diecézne (krajské) kolo 25. 4. 2023 (ZŠ) a 26. 4. 

2023 (SŠ) (záväzný termín)

- celoštátne kolo 23. 5. 2023 (ZŠ) a 24. 5. 2023 (SŠ) 

(záväzný termín)

Hostiteľom a spoluorganizátorom CELOŠTÁTNEHO 

KOLA je DKÚ Bratislavskej arcidiecézy a uskutoční sa 

v Šaštíne.

Propozície sú zverejnené na https://www.dkuspis.sk/

sutaze/ 

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a  mládeže“

Námety na výtvarné spracovanie treba hľadať v kni-

hách Nehemiáš, Judit, Ester a 1 Pt liste. 

Témou je “Odvaha a dôvera v Boha”.

• Školské kolá – do 28. 2. 2023.

• Termín na zaslanie výtvarnej práce na príslušný 

DKÚ: do 19. 3. 2023

Propozície sú zverejnené na https://www.dkuspis.

sk/sutaze/. Súčasťou propozícií sú podmienky súťa-

že, ich dodržiavanie je záväzné. Zapojené školy za-

šlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste (na každom 

mieste môže byť umiestnená iba jedna práca!) z kaž-

dej kategórie s označením „Biblia očami detí a mlá-

deže“ 2022/2023 na adresu DKÚ svojej diecézy do 

19. 3. 2023. Tieto práce musia byť označené vizitkou 

autora na zadnej strane v pravom dolnom rohu (viď. 

príloha č. 1 v propozíciách). Vyplňte ju paličkovým 

písmom. V prípade zaslania vyššieho počtu prác za 

kategóriu, nebudú žiadne práce zaradené do hodno-

tenia.

Biblické okienko  

Už niekoľko rokov ponúkame Biblické okienko ako 

pomôcku na prípravu úloh triedneho a školského 

kola Biblickej olympiády. Nájdete v ňom rôzne typy 

úloh, spracovaných na texty kníh tohtoročnej olym-

piády. Budeme vďační, ak svojimi nápadmi a ná-

metmi prispejete k jeho obohateniu - nájdete ho na 

tomto linku.

Ponuka Tlakový hrniec, n.o. - debaty v školách

Tlakový hrniec je neziskovou organizáciou. Názov 

vychádza zo skutočnosti, akými témami sa zaobera-

jú ľudia z tejto neziskovky: manželstvo, tehotenstvo, 

nebezpečenstvo pornografie. Na tieto a iné otázky 

hľadajú odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť 

obdivuhodne priami a úprimní. Debaty majú v prvom 

rade za úlohu vyprovokovať mládež zamyslieť sa, 

vyhodnotiť a obhájiť vlastné postoje. Taktiež by mali 

študentom pomôcť správne a presvedčivo komuni-

kovať. Neziskovka ponúka návštevy a diskusie v ško-

lách. Na svojom webe predstavujú, ako ich programy 

prebiehajú: https://tlakovyhrniec.sk/o-debatach/ 

Ďalšie informácie:

• témy sú vhodné pre 8. a 9. ročník ZŠ, alebo pre 

akýkoľvek ročník SŠ,

• programy sú interaktívne,

• programy trvajú cca 2 vyučovacie hodiny,

• počas programov je vítaná účasť dospelého/uči-

teľa.

Za každý prevenčný program je potrebný príspevok 

30€ + preplatenie cest

https://www.dkuspis.sk/sutaze/
https://www.dkuspis.sk/sutaze/
https://www.dkuspis.sk/sutaze/
https://www.dkuspis.sk/sutaze/
https://ulozto.sk/file/AEI1tOMdiq2e/biblicke-okienko-zip#!ZGNmMGR2AJH4MJRjZ2MuL2EzZJD2LJHlpJyhMTyAMHIfFGuvAj==
https://ulozto.sk/file/AEI1tOMdiq2e/biblicke-okienko-zip#!ZGNmMGR2AJH4MJRjZ2MuL2EzZJD2LJHlpJyhMTyAMHIfFGuvAj==
https://tlakovyhrniec.sk/o-debatach/
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Rozhovor 

“Snažil som sa 
počúvať a viesť 

dialóg”
Rozhovor s Eugenom Valovičom, výnimočnou osobnosťou 
podzemnej Cirkvi na Slovensku v čase komunizmu, zakladateľom 
eRka a dlhoročným tajomníkom Katechetickej komisie KBS

D A N I E L  L Y S Ý
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 Pri príležitosti tridsiateho výročia vzniku Slo-

venskej republiky vám bolo udelené význam-

né štátne vyznamenanie – Rad Ľudovíta Štúra 

III. triedy - za mimoriadne zásluhy o demok-

raciu a jej rozvoj, ľudské práva a slobody a ich 

ochranu, ako aj za rozvoj Slovenskej republi-

ky v sociálnej oblasti. Vyjadrili ste myšlienku, 

že toto ocenenie vnímate ako ocenenie celého 

prúdu ľudí okolo Silvestra Krčméryho a Vla-

dimíra Jukla, s ktorými ste sa dobre poznali a 

roky ste spolupracovali. Čím bola ich práca v 

rámci katechézy a evanjelizácie výnimočná a v 

čom vidíte ich najväčší prínos pre Slovensko?

Silvester Krčméry  a Vladimír Jukl budovali štruk-

túru pre systematický apoštolát najprv medzi 

mladými a neskôr aj staršími. V tom čase som vní-

mal apoštolát ako evanjelizáciu i katechézu. Príliš 

som to nerozlišoval. V rámci evanjelizácie sme si 

postupne medzi sebou rozmnožovali literatúru, 

ktorá sprostredkovala obsah viery. Bola to litera-

túra zo zahraničia ako Dejiny Spásy, K nekoneč-

ným obzorom a podobne. Silvester Krčméry ako 

charizmatik mal dar oslovovať každého a získa-

vať ho pre apoštolát. Vlado Jukl na to nadväzoval 

tým, že sa snažil dať tomu určitý systém. Svojou 

horlivosťou získavali ďalších. Tieto skúsenosti ma 

zrejme ovplyvnili pri práci v oblasti katechézy a aj 

evanjelizácie. Snažil som sa počúvať a viesť dialóg 

a postupne dávať tej práci určitú štruktúru.

Ako ste v jednom rozhovore prezradili, Sil-

vester Krčméry po roku 1989 zdôrazňoval, 

„aby sme všetko nenechávali na kňazov“ s 

tým, že sa treba aktívne zapájať a hľadať pri-

meranú spoluprácu medzi kňazmi a laikmi. 

Ako vnímate túto spoluprácu dnes, kde vidíte 

najväčší posun a kde rezervy?

Ja som bol vtiahnutý do spolupráce s kňazmi po-

merne skoro po mojom angažovaní sa v apošto-

láte prostredníctvom Silva Krčméryho už od roku 

1970. Zo začiatku to bolo odovzdávanie informácií 

a materiálov, neskôr spolupráca s kňazmi v pas-

torácii i mimo nej. Potrebovali sme ich na našich 

duchovných podujatiach i výletoch. Takže som si 

postupne osvojil zmysel pre aktívnu spoluprácu s 

kňazmi.

Podľa mňa táto spolupráca nabrala širší rozsah 

i hlbší obsah. Počas mojej práce na KBS som mal 

možnosť stretnúť sa s mnohými kňazmi i laikmi. 

Zo začiatku som pozoroval niektoré neobjektívne 

pohľady na túto spoluprácu, či už zo strany laikov 

alebo kňazov. Postupne diecézy prostredníctvom 

kňazov ponúkali viac a viac príležitostí pre laikov 

či už v pastoračnej, alebo administratívnej práci. 

Keďže som bol aj v arcidiecéznom tíme, tešilo ma, 

že v mnohých otázkach bol uvedený aj vzájomný 

vzťah kňazov i laikov. Pri diskusiách som videl, že 

Rozhovor
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to pokračuje, ale objavili sa aj názory, ktoré spo-

chybňovali túto spoluprácu. Avšak vzájomným 

vysvetľovaním sme sa zhodli, že vzájomná spo-

lupráca je potrebná a je potrebné stále ju rozvíjať.

V roku 1990 ste založili hnutie eRko, avšak už 

roky predtým ste sa v rámci štruktúr podzem-

nej Cirkvi venovali deťom a mladým. Prečo 

práve deti a mládež boli pre vás takí dôležití 

alebo blízki?

Silvo s Vladom ma podnecovali, aby som robil 

apoštolát naplno najprv s mojimi rovesníkmi - 

študentmi, neskôr s dospelými. K deťom som sa 

dostal spontánne. Na jar v roku 1973, keď som sa 

pripravoval na diplomovku a štátnice po dohovore 

so Silvom, som sa stiahol z aktivít i výletov. Aj tak 

ma v jednu nedeľu zavolal na výlet, a to s deťmi. 

Po skončení výletu deti chceli ísť opäť na výlet. Do-

hodli sme si termín, Silvo nemohol a tak to zostalo 

na mňa. Nemal som sily povedať „nie“,  tak som to 

robil, ako som najlepšie vedel, teda naplno.

Po promócii som pod vplyvom rodičov detí pris-

tal, že pôjdeme na týždenný výlet. Podarilo sa mi 

všetko zorganizovať a keďže som bol zapálený, tak 

som robil výlety s nimi tak raz za mesiac. Postup-

ne som mal s nimi aj „katechézu“, ktorá spočívala 

najmä v sprostredkovaní zážitkov, zameraných  

na formáciu telesnú, „spoločenskú“ i duchovnú.

Niekedy v roku 1978 prišiel za mnou Vlado Jukl a 

podnietil ma k tomu, aby som začal vytvárať spo-

ločenstvo animátorov, ktorí robia s deťmi. A to sa 

mi podarilo rozvinúť do konkrétnej štruktúry laic-

kého apoštolátu. Túto službu som robil až do roku 

1989. Po roku 1990 som bol spoluzakladateľom 

eRka.

V rámci mojej zapálenosti som spracoval príručku 

zaoberajúcu sa náboženskou výchovou detí., ktorú 

som postupne aj spolu s niektorými animátorkami 

dopracovával. Postupne sme vypracovali aj zo-

znam vtedy prístupnej katechetickej literatúry, asi 

20 titulov – väčšinou samizdaty - klepanice, kde-

tu aj cyklostyly. V prostredí tajnej cirkvi postupne 

existovalo niekoľko príručiek  pre katechézu.

O rok neskôr ste sa stali tajomníkom kateche-

tickej komisie KBS. Mohli by ste nám priblí-

žiť, ako ste sa k tomuto pôsobeniu dostali a 

ako vyzerala vaša práca v tom čase?

Začínali sme na zelenej lúke, 

teda od začiatku. Systematická 

práca v tejto oblasti bola veľmi 

oklieštená. Takže tých výziev 

bolo pomerne dosť.

Rozhovor
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Bol som v pravidelnom kontakte asi raz za tri až 

štyri týždne s tajným biskupom,  otcom Korcom, 

neskorším kardinálom. Začiatkom februára 1990 

bol menovaný za nitrianskeho diecézneho bisku-

pa. Keďže som s ním preberal mnohé aktuálne veci 

od roku 1980 v oblasti katechézy, povedal, mi, že 

bude potrebovať pomoc pri formácii nitrianskych 

katechétov. Hlavným organizátorom a zodpoved-

ným bol vtedy generálny vikár František Rábek.

V novembri 1991 zasadali biskupi Slovenska a po 

diskusii ma menovali za tajomníka pre oblasť ka-

techézy. V januári 1992 sa prvýkrát stretla vtedy 

ešte katechetická sekcia Pastoračnej komisie KBS, 

ktorej predsedom sa stal  biskup Baláž. Jej člen-

mi boli  zástupcovia zo všetkých diecéz  Sloven-

ska, ktorých menoval predseda na základe návrhu 

diecéznych  biskupov. Sekcia sa stala Komisiou pre 

katechizáciu v máji 1993.

Čo ste vnímali z hľadiska katechézy na Slo-

vensku ako najväčšie výzvy?

Začínali sme na zelenej lúke, teda od začiat-

ku. Systematická práca v tejto oblasti bola veľmi 

oklieštená. Takže tých výziev bolo pomerne dosť, 

spomeniem niektoré.

– Vydanie základných dokumentov o katechéze: 

Všeobecné katechetické direktórium, apoštol-

skú exhortáciu Catechesi tradendae a Evangelii 

nuntiandi, Katechizmus Katolíckej cirkvi (1992-

1993).

– Vybudovanie funkčných diecéznych katechetic-

kých stredísk (DKS).

– Zmapovanie situácie v katechetickej činnosti 

Rozhovor
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na  Slovensku, celoslovenské stretnutie (v januári 

1993, 42 účastníkov).

– Kvalifikácia katechétov ako učiteľov nábožen-

stva, uznanie absolventov diecéznych katechetic-

kých kurzov, ako diaľkových študentov teológie.

Pred revolúciou ste aktívne prispievali k šíre-

niu samizdatov a náboženskej literatúry, kto-

rú ste prepašovali dokonca aj do ZSSR. Po re-

volúcii ste stáli pred výzvou pripraviť osnovy, 

učebnice a metodiky pre náboženskú výchovu 

do škôl. Ako si spomínate na to obdobie?

Podarilo sa vypracovať osnovy a následne ich 

schváliť v júni 1992. Bolo potrebné dohodnúť, že s 

prvým sv. prijímaním treba počítať v treťom roč-

níku ZŠ. Od roku 1994 sa predmet Náboženská 

výchova začal vyučovať na školách ako povinne 

voliteľný predmet v alternácii s etickou výchovou 

na druhom stupni ZŠ a prvých dvoch ročníkoch SŠ 

a ako nepovinný predmet na prvom stupni ZŠ a v 

treťom a štvrtom ročníku SŠ. To bol jeden z dôvo-

dov, prečo sme sa pustili do vypracovania učeb-

níc. Mohli sme tak spraviť aj preto, že v každom 

DKÚ bola už aspoň jedna metodička, ktorá v tejto 

oblasti bola aktívna. Museli sme sa dohodnúť, ako 

majú učebnice vyzerať, či majú byť metodické prí-

ručky a aj pracovné zošity. K tomu patrilo aj do-

hodnúť si primeraný obsah pre jednotlivé ročníky.

Tvorba osnov a následne učebníc bola rozdelená 

na tri okruhy: – prvé tri ročníky ZŠ zamerané na  

základné poznanie a skúsenosti, – 4. až 9. ročník 

zameraný na poznanie i skúsenosti vzhľadom na 

dozrievanie žiakov – SŠ ako okruh viery a morálky 

pre mladých. Najprv sme vydali učebnice pre 1.-5. 

roč a 8. roč. ZŠ (1995-1998). Pre každú učebnicu sa 

určil tím posudzovateľov. V júli až v októbri 1998 

boli posúdené a schválené. Následne boli vypraco-

vané metodické príručky k učebniciam.

Rozhovor
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Ako dnes vnímate vývoj katechézy a jej zmeny 

v období slobodného Slovenska?  V čom vidí-

te jej najväčšie úlohy pre súčasnosť? Na čo by 

sme sa mali v katechéze zvlášť zamerať?

Vnímam ho pozitívne, hoci sú aj rôzne iné názo-

ry. Bolo potrebné, aby sme napredovali postupne 

i s chybami, ktoré sa podľa mňa darí stále viac 

odstraňovať. Veľa znamená, že máme fungujúce 

DKÚ a najmä snahu o formáciu katechétov.

Jedna katechétka v Erfurte nám povedala, že pri 

podávaní katechézy si treba súčasne položiť štyri 

otázky: Čo (obsah), Komu (to podávam), Prečo (čo 

chcem dosiahnuť), Ako (spôsob). Z vlastnej skúse-

nosti viem, že to chvíľu trvá, kým si na to človek 

zvykne My sa zvykneme zamerať na jednu oblasť 

na úkor ostatných. Ak kladieme príliš dôraz na ob-

sah „Čo?“, stráca sa prístup k poslucháčom. Ak sa 

zdôrazňuje prístup „Komu?“, tak sa nám vytrá-

ca podstata obsahu. Pritom by sme mali myslieť 

aj na to „Prečo?“ a „Ako?“ Mne sa tieto 4 otáz-

ky ukázali ako aktuálne aj v komunikácii, najmä 

v diskusii. Mal som možnosť sa o tom presvedčiť 

pri stretnutiach v rámci synody. Pozitívne vnímam 

aj to, že pápež František spolu s katechézou kladie 

veľký dôraz na evanjelizáciu. Pre mňa je dôležité 

uvedomiť si, ako obsah podať, aby ho posluchá-

či prijali za svoj. Takže našou úlohou je vyvážene 

spájať katechézu s evanjelizáciou. Dôležité je, aby 

sme sa častejšie pýtali, ako sa nám to darí.  

Čo podľa vás dnes najviac potrebujú katechéti 

či učitelia náboženstva? 

Ja už som šesť rokov na dôchodku a trochu som 

vypadol z tejto práce. Dovtedy okrem práce ta-

jomníka som asi osem rokov viedol animátorov 

birmovancov a mal som tiež vždy jednu skupinku 

birmovancov. Takže táto skúsenosť je vo mne silne 

zakorenená. Tiež som ešte pod vplyvom toho, čo 

som zažil na začiatku pri tvorbe učebníc a osnov. 

Takže neviem, či moje podnety budú aktuálne a 

reálne. Z mojej skúsenosti vyplýva, že je to najmä 

kontakt s katechétmi a pri stretnutí s nimi okrem 

kvalitných praktických prednášok treba vyčleniť 

čas na ich otázky, k čomu patrí na chvíľu ísť do 

skupín, kde si vymenia skúsenosti. Predpokladám, 

že v každom DKÚ sa to robí, len niekedy nás tlačí 

čas a mnohokrát tieto časti príliš skrátime alebo 

vypustíme, s tým, že oni si to povedia medzi se-

bou. Tiež potrebujú kvalitné učebné pomôcky a 

niekoho, na koho sa vždy môžu obrátiť so svojimi 

otázkami.

Na záver chcem vyjadriť vďaku všetkým kateché-

tom, ktorí sú zapálení pre katechézu a obetu-

jú pre ňu veľa času. Chcel by som ich povzbudiť, 

aby v tejto práci pokračovali napriek prekážkam 

a ťažkostiam. Mne v takých chvíľach pomáhala 

myšlienka od Saint Exupéryho: „Život je krásny, 

hoci sa mnohokrát podobá púšti, ktorú však robí 

krásnou to, že niekde skrýva studňu.“      

Rozhovor
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D A N I E L  L Y S Ý

Átrium Dominik 
v Spišskej Novej Vsi

Aktuálne

Z D R O J :  P R E B R A T É  Z  W E B U  W W W . K A T E C H E Z Y D P . S K
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Átrium Dominik vzniklo v roku 2022 a na-

chádza sa v  Diecéznom katechetickom úrade 

Spišskej diecézy v  Spišskej Novej Vsi. Átrium 

navštevuje 17 detí vo veku 3 – 7 rokov, ktoré 

sú rozdelené do dvoch skupiniek. Deti sprevá-

dzajú dve Katky a Mária, ktoré sa s nami pode-

lili o to, ako sa k tejto službe dostali a ako ka-

techézy menia ich pohľad na dieťa a prinášajú 

im pokoj a povzbudenie žiť živú vieru. 

„Cítila som v srdci túžbu vytvoriť v našej far-

nosti átrium.“

Ako montessori pedagóga ma veľmi zau-

jala Katechéza Dobrého pastiera a túžila som, 

aby sme aj v našej farnosti vytvorili átrium – 

miesto, kde sa deti budú stretávať s  Bohom. 

Spolu s Majkou Marchynovou sme sa prihlási-

li na kurz a  zistili sme, že na tom istom kur-

ze bude až osem účastníkov z  okolia Spišskej 

Novej Vsi. Vytvorili sme tak komunitu, ktorá 

nám pomohla v začiatkoch a  získali sme ďal-

šiu spolupracovníčku, Katku Novysedlákovú, 

a ďalších, s ktorými sme v kontakte. Vďaka ria-

diteľovi DKÚ Spišskej diecézy, ThDr. Viktorovi 

Pardeľovi, PhD., ktorý nás podporuje a  vedie, 

sme mohli v priestoroch DKÚ vytvoriť Átrium 

Dominik. Veľkou finančnou pomocou pre nás 

bolo získanie grantu, a tak sme mohli v krát-

Aktuálne
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kom čase prerobiť priestor a  zabezpečiť za-

riadenie s pomôckami. Spolupracujeme najmä 

s  Diecéznym katechetickým úradom Spišskej 

diecézy, ktorý nás podporuje, a zároveň spolu-

pracujeme s ním na rozvoji farskej katechézy. 

Cítime podporu aj zo strany miestnych rodi-

čov, ktorí veľmi túžia viesť svoje deti na ceste 

k Bohu a sme radi, že môžeme byť toho súčas-

ťou.

V  očiach detí vidíme silnú túžbu stále viac 

spoznávať Boha 

Deti, ktoré prichádzajú do átria sú radost-

né a  zároveň pokojné. Tešia sa na čas, ktorý 

prežijú s  Bohom, aj keď o  tom nerozprávajú. 

V ich očiach však vidieť silnú túžbu spoznávať 

Boha viac a viac a potom ho vnímať aj vo všed-

ných dňoch.

„Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo “ 

(Izaiáš 9,1a)

Keď s deťmi uvažujeme nad Božím slovom, 

často nás prekvapí, ako sa deti dokážu pono-

riť do textu a  rozjímať nad ním. Spomínam si 

na šesťročného Lukáša, ktorý po prezentácii 

Proroctva o  veľkom Svetle, odišiel pracovať 

do krstného kútika. Tam niekoľko minút zo-

trval v modlitbe pri zapálenom paškáli a s od-

pálenou krstnou sviecou. Neskôr povedal, že 

nechápe, prečo dospelí na pohrebe plačú, veď 

predsa idú k Bohu do neba.

Sprevádzanie detí v átriu nás učí veľkej poko-

re a mení naše zaužívané pohľady

Aktuálne
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Pôsobenie v  átriu obohatilo  prežívanie 

našej osobnej viery. Pri príprave pomôcok do 

átria vstupujeme do podstaty tajomstiev, a  to 

prehlbuje aj nás dospelých. Deti nás učia tichu, 

v  ktorom nachádzame Boha. Zamýšľame sa 

nad tajomstvami viery a hľadáme ako dieťa. Učí 

nás to veľkej pokore a mení to naše zaužívané 

pohľady. Často nás deti prekvapia, koľko toho 

vedia o  Bohu a  aký s  Ním majú hlboký vzťah. 

Z katechéz neodchádzame unavené, ale pokoj-

né a povzbudené žiť živú vieru.

Deti si držia odpálenú sviecu a sú šťastné

Môjmu srdcu je veľmi blízka katechéza Krst 

- svetlo a  biele rúcho. Vždy ma oslovuje, ako 

od proroctva O veľkom Svetle, cez očakávanie 

daru na Vianoce a slávnosti Svetla na Veľkú noc 

spolu sedíme v krstnom kútiku a prechádzame 

týmito udalosťami. Pri momente odpálenia 

krstnej sviece od paškálu sa deti ponoria do 

svetla, ktoré im podávam a ich oči žiaria šťas-

tím. Vtedy si aj ja sama  uvedomím, aký veľký 

dar viery som od rodičov dostala. Deti si dr-

žia odpálenú krstnú sviecu a  sú šťastné. Hoci 

sviece zahasíme, sú šťastné naďalej, lebo samy 

prichádzajú na to, že svetlo ostáva v  ich srd-

ciach.

Deti prirodzene milujú Boha

V našom átriu máme veľmi radi knihu Ná-

boženský potenciál dieťaťa, v ktorej nachádza-

me okrem iného aj príbehy detí z átria, ktoré 

nám ukazujú, ako deti prirodzene milujú Boha. 

Sofia Cavalletti dokázala krásne popísať vzťah 

detí s  Bohom a  verila, že tento vzťah je veľmi 

výnimočný a je potrebné deťom pomôcť v jeho 

budovaní.

Túžime rozšíriť naše átrium o  druhú úroveň 

pre deti vo veku 6 – 9 rokov 

Veľmi túžime ponúknuť katechézy v našej 

farnosti všetkým, ktorí o ne majú záujem. To si 

vyžaduje prizvať do spolupráce viac ľudí, kto-

rí si spravia certifikovaný kurz a bude im ho-

rieť srdce pre katechézy. V budúcnosti by sme 

chceli átrium rozšíriť o druhú úroveň, aby deti, 

ktoré práve navštevujú naše átrium, mohli 

prirodzene pokračovať ďalej. Preto plánujeme 

zúčastniť sa kurzu pre druhú úroveň pre vek 6 

– 9 rokov. 

Aktuálne
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Katechézy zmenia váš život, aj život vo far-

nosti 

Ak cítite v  srdci túžbu založiť átrium vo 

vašej farnosti, môžete sa prihlásiť na certifi-

kovaný kurz, na ktorom stretnete komunitu 

ľudí, ktorá môže byť pre vás veľkým povzbu-

dením. Preniknete hlbšie do Katechéz Dobrého 

pastiera a  dostanete silu prekonať prekážky. 

Katechézy s deťmi zmenia váš život, aj život vo 

vašej farnosti. 

Katechézam Dobrého pastiera by sme 

chceli popriať, nech naďalej rastú a  aby mali 

dostatok sprevádzajúcich, ktorí sa budú chcieť 

vzdelávať a budú veriť v náboženský potenciál 

dieťaťa. Nech menia naše farnosti a rodiny, aby 

sme mali živú vieru a aby sme sa všetci pribli-

žovali k Bohu tak ako dieťa.
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V lete tohto roku sa uskutoční významné 

celosvetové podujatie, Svetové dni mládeže, 

v portugalskom Lisabone. Pri tejto príležitos-

ti vydal Slovenský organizačný tím SDM 2023 

slovenskú verziu prvej prípravnej katechézy k 

týmto dňom. K dispozícii je na webe SDM - ht-

tps://svetovednimladeze.sk/katechezy/.

Autori katechéz pripravili cestu prehĺbenia 

viery založenú na slovese "Rise Up" (sloven-

sky "Vstaň"), ktoré je ústrednou témou všet-

kých katechéz. Pre slovenských mladých pút-

nikov budú katechézy vychádzať každý druhý 

piatok a budú voľne dostupné na stiahnutie a 

používanie. Ku každej katechéze je pripravená 

aj príručka pre animátora, ktorá je návodom na 

to, ako materiály používať. Katechéza pozýva 

všetkých animátorov počúvať mladých ľudí a 

pomáhať im, aby vo svetle Božieho slova roz-

poznali cesty, ktoré ich vedú k tomu, aby sa tak 

ako Mária vydali na cestu a ponáhľali sa. Mla-

dí budú mať možnosť podeliť sa o svoju vieru, 

vypočuť si hlas Cirkvi a budú povzbudzovaní 

k sviatosti zmierenia a Eucharistie. Prvá ka-

techéza má názov „Vstaň a vydaj sa na ces-

tu“ a je úvodom do spoločného putovania na 

SDM 2023. Pozývame všetkých mladých i kňa-

zov a animátorov, aby sa zapojili do spoločnej 

prípravy na Svetové dni mládeže aj formou 

stretnutí s prípravnými katechézami, a tak sa 

duchovne spojili s mladými na celom svete.

Aktuálne

Prípravné katechézy 
k Svetovým dňom mládeže 

2023 v Lisabone

https://svetovednimladeze.sk/katechezy/
https://svetovednimladeze.sk/katechezy/
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Benedikt XVI. a jeho 
5 prorockých myšlienok

V posledný deň uplynulého roka nás do več-

nosti predišiel emeritný pápež Benedikt XVI. 

Jeho pontifikát trval síce len osem rokov (čo 

nie je málo, ale niekomu sa to v porovnaní s 

dĺžkou pontifikátu jeho predchodcu tak môže 

zdať), jeho služba Cirkvi trvala mnohé desať-

ročia. Služba kňaza, vysokoškolského profe-

sora, neskôr arcibiskupa, kardinála a prefekta 

Kongregácie pre náuku viery. Nebola to služba 

vždy jednoduchá, ale môžeme povedať, že bola 

vždy verná a oddaná. 

Jeho precíznosť, duchovnú hĺbku a teolo-

gický rozhľad badať vo všetkom, čo povedal, 

napísal, čo nám zanechal. Ako o ňom povedal 

pápež František: „bol veľkým učiteľom kateché-

zy. Jeho prenikavé a zdvorilé myslenie nebolo se-

bareferenčné, ale cirkevné, pretože vždy nás chcel 

sprevádzať pri stretnutí s Ježišom.“ 

Tak ako v minulom čísle sme pre vás pri-

pravili jednoduchú infografiku s myšlienkami 

pápeža Františka o dobrom kresťanskom pe-

dagógovi, tak sme tentoraz pre vás pripravili 

infografiku s piatimi prorockými myšlienkami 

pápeža Benedikta XVI. Sú to myšlienky, ktorý-

mi si ho môžeme pripomínať a najmä sa nimi 

inšpirovať.

Vznikli pri príležitosti piatich kľúčových 

momentov jeho pontifikátu a dá sa povedať, že 

ho počas neho aj bytostne sprevádzali. 

1. Slová z jeho príhovoru ešte ako dekana 

kardinálskeho kolégia počas začiatku kon-

kláve - 2005

2. Slová prvej homílie po zvolení za pápeža - 

2005

3. Slová z úvodu jeho prvej pápežskej encykli-

ky Deus caritas est - 2006

4. Slová príhovoru počas poslednej generál-

nej audiencie pred odstúpením - 2013

5. Posledné slová pápeža Benedikta XVI. pred 

smrťou - 2022

Aktuálne

PDF

https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Prorocke-myslienky-pp-Benedikta-XVI..pdf
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M Á R I A  R E R K O V Á

Vykroč 
k duchovnému 

návyku

40-dňové obdobie, ktoré vedie k Veľko-

nočnej nedeli, je nám už dobre známe, ide o 

pôstne obdobie. Prináša so sebou rôzne vý-

zvy na to, čoho je dobré sa vzdať, ako konať 

a sústrediť sa na podstatu či zmysel Kristovej 

obety. Prinášame vám ponuku aktivít, ktorá 

sa môže vzťahovať len na pôstne obdobie, ale 

dúfame, že ho presiahne.  Aktivita je vhod-

ná pre starších žiakov a študentov stredných 

škôl. Odporúčame, aby ste ju žiakom predsta-

vili a prešli obsah jednotlivých návykov spolu 

s nimi, aby vnikli do ich podstaty. Taktiež im 

môžete dať priestor  na vypracovanie činnos-

tí, ktoré sú uvedené v sekcii poznámka už na 

vyučovacej hodine. Pôstnu aktivitu je dobré na 

konci vyhodnotiť. Vyhradiť si čas na rozhovor, 

ako sa im darilo vo vytváraní duchovných ná-

vykov.  

Aby ste sa vy i vaši študenti hlbšie ponori-

li do zmyslu vytvárania duchovných návykov, 

odporúčame prečítať alebo vypočuť si nahráv-

ku rozhovoru s benediktínskym mníchom Jo-

zefom Brodňanským v denníku Postoj. Link: 

https://svetkrestanstva.postoj.sk/123306/nic-

nam-tak-rychlo-nenapovie-ze-sme-mimo-

miery-a-priputani-sami-k-sebe

Aktivity

Zmyslom pôstu je upriamiť svoj život na to, na čom záleží naj-
viac: na Toho, ktorý ťa stvoril a zomrel za teba. A jedným zo spôso-

bov, ako to dosiahnuť, je praktizovanie duchovných návykov.
Na základe Ježišových 40 dní na púšti, pôst je nástrojom, ktorý ti 
môže pomôcť viac si uvedomovať Boží hlas a jeho obetavú lásku.

Takže počas prípravy na Veľkonočnú nedeľu, teda Ne-
deľu Pánovho zmŕtvychvstania, ti ponúkame 

6 duchovných návykov, ktoré môžeš v období pôstu praktizovať a urobiť ich 
súčasťou svojho každodenného života aj po skončení pôstneho obdobia.

Vytvor si priestor na tieto duchovné návyky.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/123306/nic-nam-tak-rychlo-nenapovie-ze-sme-mimo-miery-a-priputani-sami-k-sebe
https://svetkrestanstva.postoj.sk/123306/nic-nam-tak-rychlo-nenapovie-ze-sme-mimo-miery-a-priputani-sami-k-sebe
https://svetkrestanstva.postoj.sk/123306/nic-nam-tak-rychlo-nenapovie-ze-sme-mimo-miery-a-priputani-sami-k-sebe
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Existuje niečo, čo ti zabraňuje pravidelne sa 

rozprávať s Bohom?

Modlitba jednoducho znamená rozprávať sa s 

Bohom a následne ho počúvať. A keďže Ježiš 

povedal niekoľkokrát "Keď sa modlíš…", vďa-

ka tomu vieme, že od nás očakáva, že sa aj my 

budeme modliť.

Na to, aby si sa pri modlitbe cítil pohodlne, 

možno budeš potrebovať cvik.

Boh stále čaká na to, aby sa k tebe priblížil a 

nič, čo povieš, ho nezastaví pred tým, aby ťa 

miloval.

Pôst je vhodný čas na to, aby si urobil z mod-

litby svoj každodenný návyk. Ak sa snažíš bu-

dovať svoj život s Bohom, no neinvestuješ čas 

do rozhovoru s ním, nebude možné upriamiť 

svoj život na neho.

Je jednoduchšie rásť duchovne, keď si pred Bo-

hom úprimný. Keď sa budeš rozprávať s Bohom 

otvorene o tom, ako si na tom, pochopíš, že 

Boh je skutočne s tebou a že má z tvojej sna-

hy radosť. Takže skús si dnes vyhradiť čas na 

úprimnú konverzáciu s Bohom.

Vykroč k duchovnému návyku:
Ak nevieš, ako sa modliť, skús sa modliť 

modlitbou, ktorú nás naučil Ježiš a sprav z nej 

svoju vlastnú. Modli sa v prvej osobe jednot-

ného  čísla.

"Otče náš, ktorý si na nebesiach, ..."

Poznámka: modlitba môže mať rôzne podoby. 

Môžeš sa modliť naučené modlitby, môžeš sa 

modliť vlastnými slovami alebo len tak v tichu 

sedieť v Božej prítomnosti. Dôležité, aby si bol 

v modlitbe prítomný, teda sústredený hoci aj 

na krátku chvíľu, ale strávenú naplno.

1 .
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Práca. Škola. Vzťahy. Zdravotné problémy. 

Účty. Globálne pandémie, otepľovanie. Vojna. 

Keď sa v našich životoch toho deje tak veľa, je 

veľmi jednoduché nechať svoju pozornosť od-

viesť od toho, na čom v skutočnosti chceme 

svoje životy stavať.

Na chvíľu sa zastav a zhlboka sa nadýchni. Po-

čas výdychu si predstav odovzdanie akýchkoľ-

vek znepokojení či rozptýlení, ktoré súťažia o 

tvoju pozornosť. Následne sa sústreď na tieto 

slová:

“Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho mi 

dáva život.” Jób 33,4 

Na chvíľku sa zamysli nad týmto veršom. Zno-

vu si ho pomaly prečítaj a sústreď sa na každé 

jedno slovo.

Ako sa zamýšľaš nad touto pasážou, uvažuj: 

tvoj dych je udržiavaný tým, ktorý dal dych 

tvojej existencii. I keď sa život niekedy zdá byť 

priťažký, nikdy nie si ďaleko od Boha, ktorý ťa 

stvoril a zavolal po mene. 

Opäť sa zastav.

Čím si práve prešiel, bola jednoduchá ukážka 

meditácie nad Písmom. Meditácia je niekoľko-

krát spomenutá v Biblii ako spôsob, ktorým sa 

Boží nasledovníci opätovne zameriavajú a za-

mýšľajú nad jeho slovami.

Meditácia nie je niečo, čo dokážeme vlastnými 

silami. Zahŕňa priblíženie sa k Bohu a prosbu 

k nemu o to, aby nám zjavil svoje myšlienky a 

cesty.

Biblická meditácia nám pomáha vidieť svoje 

okolnosti zo svätej perspektívy, pretože do-

voľujeme tomu, čo je sväté, aby ovplyvňovalo 

našu perspektívu. Keď sa rozhodneme vyhra-

diť si čas na meditáciu nad Písmom, volíme si 

presmerovanie pozornosti na Boha a jeho Slo-

vo, preč od nás samých a svojho sveta. Dovoľu-

jeme tým Bohu, aby transformoval naše myš-

lienky a menil náš pohľad na svet.

Počas prípravy na nasledujúce týždne sa každý 

deň pokús vedome upriamiť myseľ na Boha.

Vykroč k duchovnému návyku:
Počas obdobia pôstu prijímaj Božie Slovo 

tým, že si zapamätáš jeden verš dňa z liturgic-

kého čítania. Nájdeš ho na www.kbs.sk, v sek-

cii Liturgické čítania. Ako to robíš, sústreď sa 

na všetky slová či frázy, ktoré k tebe prehová-

rajú a pros Boha, aby ti objasnil, čo chce, aby si 

sa z daného verša naučil.

Poznámka: vyhraď si konkrétny čas v dni ale-

bo v týždni, kedy sa meditácii budeš venovať. 

Myšlienky alebo i verše, ktoré ťa oslovili si 

môžeš zapisovať do denníka, či mobilu. Môžu 

sa pre teba stať prameňom sily a povzbudenia, 

keď to budeš potrebovať. 
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Hodnota, ktorú pripisujeme našim "veciam", 

je prepojená s našimi emóciami. To, ako sa 

rozhodujeme používať veci, ktoré si vážime 

najviac, odhaľuje naše skutočné priority.

Ježišova smrť na kríži je jedným z najväčších 

príkladov Božej štedrosti. Aj Boh vedel, že sa 

mu za to nikdy nebudeme môcť odplatiť, ne-

váhal ani chvíľu, aby za nás vydal svoj najcen-

nejší poklad — svojho jediného Syna. A skrze 

túto obetu nám ukázal, ako vyzerá štedrosť: 

dobrovoľne ponúknuť to, čo máme, aby z toho 

niekto iný mohol prosperovať i keď nás to stojí 

námahu.

Nemusíš dávať iba peniaze na to, aby si bol 

štedrý. Žiť veľkoryso jednoducho znamená 

uvedomovať si, že Boh je schopný urobiť čo-

koľvek prostredníctvom darov, ktoré nám dal. 

Keď Bohu dovolíš dávať skrze teba a uctíš si 

ho dávaním, približuješ sa k nemu. Štedrosť 

plynie z vďačného a dôverujúceho srdca a keď 

Bohu zdôveríš to, čo máš, začne ti zverovať 

ešte viac.

Praktizovanie tohto návyku ti bude pripomí-

nať, že to nie ty máš nad všetkým kontrolu, ale 

poznáš toho, ktorý ju má a on dokáže uspokojiť 

všetky tvoje potreby.

Vykroč k duchovnému návyku:
Jedným z najznámejších Ježišových zá-

zrakov je rozmnoženie pár bochníkov chleba 

a rýb, ktoré niekto ponúkol. Čo vieš ponúknuť 

ty? Skús nájsť miesto, do ktorého môžeš neja-

kým spôsobom investovať to, čo máš ako svoj 

dar. Začni s niečím malým alebo aj veľkým. Len 

začni.

Poznámka: premýšľaj nad svojimi darmi, nad 

tým, v čom si šikovný, čo rád robíš, čo ťa baví 

a ako tieto svoje schopnosti dokážeš využiť, 

aby boli prospešné pre druhých. Možno ti po-

môže napísať si konkrétne skutky a ľudí, kto-

rým ich vieš v službe ponúknuť. Taktiež si mô-

žeš napísať plán realizácie s údajmi ako čas, 

miesto, spôsob oslovenia, aby tvoje odhodla-

nie malo konkrétnu podobu.

3 .
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Predstav si, že stojíš sám na kopci. Vedľa teba 

tečie prúd vody, kým nad tebou veselo štebo-

tajú vtáčiky. Na tvoju tvár dopadajú lúče slnka 

a popri tom veje jemný vánok. Všetko vyzerá 

tak pokojne a ticho — no tvojou mysľou pre-

tekajú myšlienky so zoznamom úloh, ktoré si 

nedokončil, problémy, ktoré nedokážeš vy-

riešiť a zlomenosť, ktorú nedokážeš napraviť. 

Napriek tomu, že sa nachádzaš na pokojnom 

mieste, zvuk tvojich vlastných myšlienok ti 

nedovoľuje užívať si, čo sa deje okolo teba.

Čo by ťa stálo zastaviť sa, utíšiť ten hluk a zo-

trvať v tichu?

Prostredníctvom stíšenia sa učíme, ako si uve-

domovať to, čo Boh robí v nás a okolo nás. No 

stíšenie je zároveň aktívne aj pasívne. Zahŕ-

ňa dovolenie Bohu, aby presmeroval náš zrak 

a naladil naše uši na jeho hlas, zatiaľ čo my mu 

odovzdáme hluk v našom vnútri. Vyžaduje si 

to odovzdať naše obavy, starosti a problémy 

Bohu, zatiaľ čo my mu dovolíme upriamiť svoje 

srdce na neho.

Pri praktizovaní tohto duchovného návyku sa 

stávame schopnejšími vzdávať Bohu chválu za 

Jeho moc a dielo v našich životoch, pretože si 

začneme uvedomovať, čo v nich Boh doposiaľ 

už vykonal.

Vykroč k duchovnému návyku:
Počas nasledujúceho týždňa sa na pár chvíľ 

utiahni a cvič, ako Bohu odovzdávať akékoľvek 

obavy, ktoré ti prichádzajú na um. Je v poriad-

ku, ak to musíš po nejakú dobu robiť opako-

vane. Len využi tento čas na stíšenie hluku vo 

svojom vnútri a navykaj si vytvárať priestor 

pre počúvanie Božieho hlasu.

Poznámka: tu je dobré nájsť si pokojné miesto, 

kde máš súkromie a v tichu vedome odovzdá-

vať to, čo ťa ťaží, do Božích rúk. Zároveň skús 

nájsť aspoň päť vecí, za ktoré si v danej chvíli, 

možno aj v daný deň vďačný. 

4 .
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Keď sa zamyslíš nad "postením sa", čo ti na-

padne?

Možno si predstavíš ľudí, ktorí dobrovoľne 

hladujú. Možno si predstavíš mnícha, ktorý 

žije zo suchého chleba. Alebo si ten typ, čo sa 

radšej nad pôstom nezamýšľa… nikdy.

Ježiš strávil 40 dní na púšti postením sa. A na 

základe konverzácií s jeho učeníkmi vieme, že  

pôst bola činnosť, o ktorej predpokladal, že ju 

budú praktizovať tiež.

No cielene si v našich životoch vytvárať 

priestor na počúvanie Boha odstraňovaním 

vecí, ktoré nám dávajú okamžité uspokojenie, 

môže byť nepríjemné — zvlášť, keď náš svet 

oslavuje potešenie.

Tu sú 3 dôvody, prečo má pôst zmysel:

Pôst v nás vyhladuje to, čo nám bráni zakúšať 

Božiu prítomnosť. Núti nás sústrediť sa na tie 

časti života, ktoré sa snažíme utopiť neskorým 

nočným flámovaním a surfovaním na sociál-

nych sieťach. A skrz to nás učí spoliehať sa na 

Ježiša, aby naplnil naše potreby.

Pôst nás pozýva vzdať sa niečoho, čo miluje-

me, aby sme tak uvoľnili miesto niečomu, čo 

milujeme ešte viac. I keď vzdať sa niečoho, čo 

miluješ, napríklad jedla, môže byť náročné 

a nepríjemné, no v skutočnosti je to príleži-

tosť okúsiť väčšiu radosť, pretože pravú radosť 

nájdeme iba vtedy, keď naša sila prichádza od 

Ježiša.

Pôst sa často objavuje pred veľkým zlomom. 

Mojžiš sa postil 40 dní, kým dostával 10 Priká-

zaní, Daniel sa postil 3 týždne, než dostal víziu 

a Ježiš sa postil 40 dní, až tak prekonal diablo-

ve pokušenia. V každom z týchto prípadov Boh 

poskytol jasnosť, silu a zlom v situácii po uči-

není vernej obety.

Vykroč k duchovnému návyku:
Pokús sa postiť ktorýkoľvek deň v pôste, 

tak, ako to robíme počas veľkých pôstnych dní. 

Ak sa počas postenia začneš cítiť slabý, pre-

meň tú slabosť na príležitosť porozprávať sa 

s Bohom a počúvať ho. Keď svoj pôst skončíš, 

zapíš si čokoľvek, čo sa ti v  tomto čase ukázalo 

ako výnimočné.

Poznámka: ak je pre teba ťažké postiť sa jed-

lom, vyber si iný druh pôstu, ktorý bude sku-

točne celodenný a skutočne budeš vnímať, že 

je to námaha. Príklad: deň bez sociálnych sie-

tí, resp. bez zbytočných aktivít na mobile, bez 

televízie, bez sladkostí atď. Najlepšie poznáš, 

čoho sa vzdať je pre teba ťažké. 

5 .
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Predtým, ako Ježiš začal svoje verejné účinko-

vanie, šiel dobrovoľne na púšť, aby tam bol 40 

dní sám. Tento čas ho pripravil na to, ako odo-

lávať pokušeniam, ktorými ho diabol zvádzal 

a na to, ako vkročiť do povolania, ktoré mal 

Boh pre neho pripravené. Vytváranie si zdra-

vých duchovných návykov nám pomáha urobiť 

to isté.

Ako sa budeš každým dňom počas pôstu pri-

bližovať Bohu, to, čo v tomto čase začneš prak-

tizovať, sa stane prirodzenou súčasťou tvojho 

denného a týždenného rytmu.

A ako sa to stáva prirodzeným, začneš si vší-

mať, že tvoj život vďaka tomu vyzerá inak. Vy-

tváraš tým Bohu priestor, aby transformoval 

tvoje srdce a aby tak jeho sláva mohla byť skr-

ze teba viditeľná tomuto slabému svetu, ktorý 

potrebuje nádej a Spasiteľa.

No pri praktizovaní týchto vecí pamätaj, že 

duchovné návyky samotné nie sú tvojím ko-

nečným cieľom. Tým je dosiahnuť hlbšiu inti-

mitu s Bohom. Božie Slovo to hovorí jasne, že 

poslušnosť je lepšia ako obeta. To znamená, že 

keď obetujeme čokoľvek, malo by to pochádzať 

z pokorného poddania sa — nie z pocitu polo-

vičnej povinnosti. Rovnako aj duchovné návy-

ky majú väčšiu hodnotu, keď odrážajú posluš-

nosť, ktorá je zakorenená v Božej láske.

Počas prípravy na Veľkonočnú nedeľu si pri-

pomínaj, že Boh od teba neočakáva, že budeš 

duchovne rásť sám od seba. Dovoľ si prísť pred 

neho nedokonalý, pretože je to práve Božia 

moc, ktorá sa stáva dokonalou v tvojej slabosti.

Poznámka: jedine Boh je dokonalý, neznamená 

však, že sa o dokonalosť nemáme snažiť, av-

šak ak je niečo, čo ani sám sebe nedokážeš od-

pustiť, na čo sa na seba hneváš, čo nedokážeš 

urobiť alebo na sebe zmeniť, v tichu si vedome 

povedz príjmam sa taký, aký som, so všetkým, 

čím som a čo mám a takto “bez masky” sa 

ti, Bože, odovzdávam do tvojich rúk, prosím, 

prijmi ma, som tvoj.

Vykroč k duchovnému návyku a vytrvaj v dôvere!

6 .
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Cieľová skupina: Pre žiakov vyšších ročníkov 

stredných škôl.

Prichádzajúce pôstne obdobie nás vedie posta-

viť sa voči svojim slabostiam a zápasiť so zlom 

v sebe. Aj dnešná doba prináša nespočetné 

množstvo výziev, ako sa postaviť k svetu, kto-

rý nás obklopuje. Musíme hľadať odpovede na 

otázky stretu kultúr, rodových odlišností a cit-

livosti, kultúry politického dialógu, migrácie, 

násilia a hrozby otupenia voči zlu.

Je potrebné hovoriť o hodnotách, zvlášť s mla-

dými ľuďmi. Veľmi povzbudivý je pápež Fran-

tišek vo svojich dokumentoch a príhovoroch. 

Ukazuje nám smer, ktorý udáva Kristus. Je 

to cesta tolerancie, akceptácie a prijímania 

druhých, cudzincov, neznámych kultúr, je to 

láska k blížnemu, pomoc v utrpení a obeta zaň- 

ho.

 

Cieľom je zamyslieť sa nad situáciami, keď sa 

hodnoty a názory študentov dostávajú do stre-

tu s hodnotami a názormi iných ľudí a tiež si 

uvedomiť, ako a prečo by v takýchto situáciách 

reagovali v reálnom živote. Ujasniť si taktiež, 

ako a prečo by v takýchto situáciách chceli re-

agovať podľa svojho vnútorného presvedčenia.

Aktivita slúži na hlbšie porozumenie svojim 

vlastným hodnotám, ako aj tomu, ako ovplyv-

ňujú naše každodenné správanie a či ich vieme 

uplatniť v riešení konfliktných situácií s inými 

ľuďmi.

Vyjadrenia pápeža Františka slúžia na reflexiu 

jednotlivých situácií i taktiež na usmernenie 

nášho konania a hodnôt, ktoré má kresťanská 

spoločnosť rozvíjať a uplatňovať v každoden-

nom živote.

Ako postupovať: vyberte jeden ice breaking z po-

nuky. Pozorne si prečítajte pravidlá aktivity 

s navrhovanými situáciami a vyberte si, kto-

rým z nich sa chcete venovať (možnosť vlastnej 

témy). Situácie si skopírujte na papier a vytlač-

te, aby ste ich mohli dať študentom v skupi-

nách. 

Keď aktivitu zrealizujete, použite pápežove vy-

jadrenia, ktoré sú v texte. Študenti ich prečítajú 

nahlas a porovnajú jeho postoj s ich postojmi 

a riešením situácií, s ktorými pracovali. 

Na záver nech každý študent dostane text 

s modlitbou, ktorú sa pomodlíte všetci spolu.

Skôr ako samotnú aktivitu začnete, odporú-

čame, aby ste svojich študentov sprítomni-

li a „prelomili ľady“, navodili príjemnú atmo-

sféru. Ponúkame niekoľko typov krátkych hier 

na úvod aktivity, ktoré môžete využiť aj na 

iných hodinách. Vyberte si, ktorý ice breaking 

je pre vás vhodnejší.

A čo ty na to?

Aktivity
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Zovretá päsť
Učiteľ požiada účastníkov, aby si spoločne 

sadli do dvojíc. „Jeden z vás dvoch, prosím, po-

suňte ruku pred seba a zovrite ju v päsť. Túto 

zovretú päsť síce možno otvoriť, ale nejde to 

len tak ľahko. Druhý človek z dvojice, pokús-

te sa dosiahnuť, aby bola do 3 minút päsť toho 

prvého otvorená. Môžete preto použiť akýkoľ-

vek postup.

Začnite teraz …“ Niektoré dvojice sa začnú 

presviedčať, niektoré ticho čakajú, niekde sa 

objavujú sľuby a vyjednávanie o podmienkach 

a výhodnosti a niekde sa objaví hrubá sila a 

„boj“ až násilie so snahou otvoriť zovretie za 

každú cenu.

Po troch minútach interakciu dvojíc ukon-

číme a spoločne diskutujeme, či došlo k otvo-

reniu zovretia alebo nie a prečo. Aké taktiky 

boli použité? Ako sa menila ich sekvencia? Čo je 

skutočne účinný postup? Mení sa to v závislosti 

od správania sa partnera? Prečo máme tenden-

ciu, že ako prvé nám napadajú možnosti, ako 

dosiahnuť riešenie silou?

Čarovná škatuľka
Učiteľ oznámi, že pozná osobnosť, kto-

rá je naozaj jedinečnou, unikátnou, výnimoč-

nou. Spýta sa účastníkov, či majú záujem vidieť 

jej obrázok. Položí do stredu kruhu uzavretú 

škatuľku, v ktorej je vložené zrkadlo. Požiada 

účastníkov, aby sa postupne pozreli na obrá-

zok danej osobnosti, ale aby zatiaľ nepovedali, 

koho tam videli. Každý účastník uvidí v zrkadle 

svoj obraz.

Nasleduje diskusia o tom, prečo je kaž-

dý z nás unikátny, jedinečný, výnimočný… Čo 

je tou jedinečnosťou, ktorú si na sebe môžem 

ceniť. V čom je to podobné s inými, v čom nie? 

Aké vlastnosti, charakteristiky, správanie si na 

sebe ceníte? Prečo cítime rozpaky, keď máme 

nachádzať a verejne hovoriť o svojich pozi-

tívach? Prečo je dôležité uvedomiť si vlastnú 

jedinečnosť? Prečo je dôležité uvedomiť si po-

dobnosť s ostatnými?

 

Tričká
Na stoloch je porozkladaných cca 40 až 50 

obrázkov (podľa uváženia aj menej, resp. mo-

tívy sa môžu opakovať), na ktorých sú znázor-

nené tričká s rôznymi výrokmi. Lektorka po-

prosí hráčov, aby sa na 5 minút poprechádzali 

a poobzerali si tieto obrázky tričiek a potom si 

vybrali 2 z nich. Jedno je také, ktoré sa im veľmi 

páči a radi by si ho obliekli, dokonca ho aj nosili 

na verejnosti. Na chvíľu si obrázok tohto trička 

môžu (spínacím špendlíkom alebo štipcom na 

bielizeň) pripevniť na seba a takto hrdo ozna-

čení si môžu sadnúť na svoje miesto. Druhý 

obrázok vyjadruje tričko, ktoré sa im nepá-

či, nikdy by si ho na seba nedali a už vôbec by 

ho nenosili na verejnosti, pretože nesúhlasia 

s jeho posolstvom alebo je jednoducho „blbé“, 

nie je to ich šálka kávy.

Účastníci si v kruhu jeden po druhom po-

vedia, ktoré dve tričká si vybrali a okomentu-

jú svoj výber, prečo sa tak rozhodli. Ak majú 

viacerí účastníci vybraté rovnaké tričko ako to 

najlepšie alebo najhoršie, hovoria po sebe a ne-

musia čakať, až na nich dôjde v referujúcom 

kruhu rad. Lektorka si vopred pripraví obrázky 

s tričkami, na ktorých sú nápisy – podľa jej vý-

beru, ktoré zohľadňujú vek a vyspelosť účast-

níkov hry.

Aktivita

Ice breaking:
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Aktivita

Cieľová skupina: Bez obmedzení, ideálne do 20.

Čas: 45 – 60 minút.

Priestor a pomôcky: Vytlačené hárky so zadaním.

Postup: Učiteľ uvedie tému krátkym brainstormin-

gom o tom, či účastníci už boli svedkami/treťou 

stranou v rozhovore, ktorý neladil s ich hodno-

tami a dotýkal sa ich svetonázoru. Po pár minú-

tach vyzve študentov, aby si skúsili takéto situácie 

spoločne zahrať a preskúšať si rôzne verzie, ako 

na ne reagovať.

Študenti sa rozdelia na maximálne 6 tímov, pri-

čom každý tím dostane jednu z rozmnožených 

inštrukcií s opisom situácie. Ideálne rozloženie je, 

ak 2 tímy majú rovnakú inštrukciu.

V tímoch majú študenti maximálne 10 minút na 

prediskutovanie situácie, ktorú dostali v inštrukcii

a vymyslenie možnej vhodnej reakcie určenej 

osoby. Po 10 minútach sa skupiny s rovnakou 

situáciou spoja, krátko prediskutujú svoje rieše-

nia situácie a skúsia si spoločne pripraviť krátku 

ukážku – rolovú dramatizáciu (dlhú cca 5 minút), 

kde postavy rozohrajú dialóg podľa svojej fantá-

zie a zároveň zobrazia maximálne 2 navrhované 

spôsoby reakcie na ňu.

Po príprave sa všetky tímy zídu v spoločnom kru-

hu a každý spojený tím na určenom „pódiu“ pre-

zentuje svoju situáciu.

Po každej ukážke sa učiteľ pýta publika na suma-

rizáciu situácie, ktorú práve videli v ukážke, na 

to, aké hodnoty v nej prišli do konfliktu, a tiež na 

to, ako sa im pozdávajú navrhnuté reakcie a či by 

po nich v reálnom živote siahli. Aké iné reakcie 

sú možné –s akým cieľom? Ktoré okolnosti zo-

hrávajú rolu v spôsobe reagovania na situáciu? 

Na záver po všetkých ukážkach sa učiteľ vracia 

k situáciám účastníkov z úvodu a necháva im na 

individuálne zamyslenie sa – ako by reagovali na 

situáciu teraz – po spoločnej diskusii.

Komentár učiteľa:

V aktivite je možné buď použiť situácie navrh-

nuté v Prílohe alebo situácie z úvodného bra-

instormingu, príp. iné podľa vašej preferencie. 

Neváhajte použiť a pozmeniť inštruktáž tak, aby 

sa preriešili situácie s prihliadnutím na zlože-

nie skupiny – ak sa v nej vyskytujú reprezentanti 

marginalizovaných skupín, je potrebné zvážiť/

pozmeniť zadanie, aby sa nik necítil „onálepko-

vaný“.

Opisy situácií:

SITUÁCIA č. 1
Ocitneš sa u kaderníčky v salóne, kde si 

prvýkrát objednaná na melírovanie a strih vla-

sov. Celá procedúra bude trvať vyše hodinu. 

Okrem teba je v salóne tvoja kaderníčka, jej 

kolegyňa a ďalšia zákazníčka.

Asi 15 minút po začiatku, keď ste sa s ka-

derníčkou „oťukali“ a vyjasnili si objednávku, 

v rozhlase začnú dávať rozhovor, v ktorom sa 

moderátor rozpráva s reprezentantom jed-

nej opozičnej parlamentnej strany na aktu-

álnu tému – utečenci a migranti, resp. kvóty 

na prijímanie utečencov v rámci krajín EÚ 

z dôvodu súčasnej utečeneckej krízy. Rozhovor 

dominuje v tichu salóna, pričom po pár minú-

tach mlčania sa tvoja kaderníčka začne nahlas 

zamýšľať nad situáciou a vyjadrovať svoje po-

stoje typu: „Nechápem, čo sa takéto veci vôbec 

Aktivita



Katechetické ozveny

Aktivita

u nás riešia, akoby sme nemali dosť vlastných 

problémov. Je drzosť, ak si niekto myslí, že 

môže len tak niekam prísť a žiadať o peniaze, 

ktoré my nemáme sami pre seba…“

Druhá zákazníčka dopĺňa svoje názory 

v podobnom duchu, pričom tebe začína byť čím 

ďalej, tým viac nepríjemne. Jednak ťa rozhovor 

v rozhlase zaujíma a teraz ho nemôžeš počú-

vať kvôli rozhovoru v salóne, a taktiež preto, 

že tvoj názor sa od tých spomínaných značne 

líši… Ako zareaguješ?

SITUÁCIA č. 2
Ocitol si sa na rodinnej oslave 60-tky, kde 

sa zišla tvoja rodina z rôznych kútov Slovenska 

okolo jedného stola. Keďže si viacerých z nich 

už dlhšie nevidel, snažíš sa každú chvíľu po-

sedieť pri niekom inom a trochu podiskutovať 

o novinkách vo vašich životoch.

Momentálne si si prisadol k stolu, kde 

k tebe najbližšie sedí tvoja teta, strýko z ma-

minej strany a otcova neter s manželom. Po 

chvíľke počúvania zistíš, že si sa ocitol v dis-

kusii, kde tvoj strýko - kamionista - rozpráva 

ostatným o svojich historkách z ciest, pričom 

v tej terajšej spomína na situáciu, kde ho chcel 

na parkovisku obťažovať „homoš“. Strýko ne-

šetrí hanlivými výrazmi a vyjadreniami na ad-

resu homosexuálov, na čo sa strhne diskusia 

aj medzi ostatnými prísediacimi, ktorí sa pri-

dávajú na jeho stranu a zdieľajú svoje pohľady 

na „hrozných“ homosexuálov. Otcova neter, 

ktorú si vždy považoval za veľmi rozhľadenú, 

sa rozhorčene odvoláva na biologické „fakty“ 

o tom, že v prírode je homosexualita nepriro-

dzená a že jedine súčasní výstrední ľudia si ju 

vymysleli, aby boli zaujímaví.

Vzhľadom na tvoje presvedčenie ako aj 

osobnú skúsenosť s kamarátmi neheterosexu-

álnej orientácie sa ti takáto diskusia veľmi ťaž-

ko počúva a váhaš, ako zareagovať…

SITUÁCIA č. 3
Po práci v neziskovej organizácii ideš te-

raz pre zmenu vyskúšať šťastie v korporácii, 

kde nastupuješ na HR oddelenie. V rámci tvojej 

skúšobnej doby máš pridelenú kolegyňu/ ko-

legu, ktorá je v korporácii už 2 roky a zaúča ťa, 

ako správne robiť prvotné triedenie záujemcov 

o pracovné pozície v korporácii. Tvojou úlohou 

bude vyhľadávať informácie o potenciálnych 

kandidátoch, zaznamenávať ich do databázy 

a posielať kolegom odporúčania – koho si na 

akú pozíciu zavolať na osobný pohovor, na zá-

klade stanovených kritérií.

Práca sa ti celkom páči a rýchlo sa v nej 

udomácňuješ, avšak zaskočí ťa, keď sa jedné-

ho dňa počas zaúčania od kolegyne dozvedáš 

o jednom z interných „trikov“ na vašom od-

delení, ktorý spočíva v preventívnom vylu-

čovaní „neperspektívnych“ kandidátov a ich 

označovaní v databáze červenou farbou. To, čo 

ťa zaskočilo najviac, je, že medzi „neperspek-

tívnych“ kandidátov sú zahrnuté aj slobodné 

ženy vo veku okolo 30 rokov, mamičky po ma-

terskej, ženy nad 50 rokov a Rómovia.

Ak na základe nejakých indícií v životopise 

alebo sociálnych sieťach zistíš, že by mohlo ísť 

o kandidáta, ktorý zapadá do týchto kritérií, 
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tvojou povinnosťou je označiť ich v databáze a 

neodporúčať ďalej na osobné rozhovory „aby si 

kolegom ušetril/a čas“.

Táto praktika je ti veľmi nesympatická 

a prieči sa tvojim hodnotám. Čo spravíš?

 

SITUÁCIA č. 4
Na ceste vlakom sedíte v otvorenom kupé 

s prísediacim, ktorý sa evidentne pozná so 

sprievodcom, pretože si tykajú pri kontrole 

lístkov.

Po pár minútach sa k vám sprievodca vra-

cia a prisadne si, pričom začne rozprávať prí-

hodu o tom, ako vo vedľajšom vagóne stretol 

"cigáňa", ktorý dlho nemohol nájsť lístok a už 

si myslel, že je to „ďalší, čo chce tento štát len 

oklamať a ožobráčiť“. Tvoj prísediaci sa pridá 

k sprievodcovi a spoločne rozvíjajú diskusiu 

o „prefíkaných cigáňoch“ a o tom, ako na na-

šej spoločnosti vlastne len parazitujú. Sprie-

vodca sa svojimi rečami obracia akoby aj na 

teba a ostatných spolucestujúcich v náprotiv-

nom kupé, ktorí vyzerajú, že ho veľmi nepočú-

vajú, resp. sa venujú niečomu inému či mlčia.

Do konca cesty máš ešte asi 15 minút, av-

šak tento rozhovor ti čím ďalej tým viac lezie 

na nervy… čo urobíš?

( Z D R O J :  P D C S :  H O D N OT O V É  S T R E T Y  H R O U ,  TAT I A N A  C Á R O V Á )
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1. „Nik nesmie byť vylúčený. Boží plán je 

zo svojej podstaty inkluzívny a v jeho centre 

sú tí, čo obývajú existenciálne periférie. Me-

dzi nich patria mnohí migranti a utečenci, 

vysídlenci a obete obchodovania. Budova-

nie Božieho kráľovstva s nimi ráta, pretože 

bez nich by to nebolo kráľovstvo, aké má 

Boh na mysli. Inklúzia najzraniteľnejších 

osôb je nevyhnutnou podmienkou na to, aby 

sa mohli stať plnoprávnymi občanmi tohto 

kráľovstva. Pán totiž hovorí: „Poďte, požeh-

naní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, kto-

ré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. 

Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol 

som smädný a dali ste mi piť; bol som po-

cestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a pri-

odeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste 

ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne“ 

(Mt 25, 34 – 36).“

(Posolstvo Svätého Otca Františka na 108. 

svetový deň migrantov a utečencov 2022)

2. „Obyvatelia nového Jeruzalema – po-

kračuje ďalej Izaiášovo proroctvo – nechá-

vajú brány mesta stále otvorené, aby mohli 

vstúpiť cudzinci so svojimi darmi: „Tvoje 

brány budú stále otvorené, nezatvoria sa vo 

dne, v noci, aby ti priniesli bohatstvo náro-

dov“ (60, 11). Prítomnosť migrantov a ute-

čencov predstavuje veľkú výzvu, ale aj prí-

ležitosť kultúrneho a duchovného rastu pre 

všetkých. Vďaka nim máme možnosť lepšie 

spoznať svet a krásu rôznosti. Môžeme do-

zrievať v ľudskosti a spoločne budovať širšie 

„my“. Vo vzájomnej otvorenosti sa vytvára 

priestor pre plodnú konfrontáciu rôznych 

pohľadov a tradícií, ktoré otvárajú myseľ 

pre nové perspektívy. Objavujeme pritom 

bohatstvo obsiahnuté v pre nás neznámych 

náboženstvách a spiritualitách, a to nás 

podnecuje k prehĺbeniu našich vlastných 

presvedčení.“

(Posolstvo Svätého Otca Františka na 108. 

svetový deň migrantov a utečencov 2022)

Vyjadrenia 
pápeža Františka
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Modlitba pápeža Františka:
Rím, pri sv. Jánovi v Lateráne, 9. mája 2022

 

Pane, urob nás nositeľmi pokoja,

aby tam, kde vládne tma, zavládlo svetlo,

a kde panuje rezignácia, opäť sa zrodila dôvera 

v budúcnosť.

 

Pane, urob nás nástrojmi tvojej spravodlivosti,

aby prekvitalo bratstvo tam, kde je vylúčenie,

a duch vzájomného delenia tam, kde panuje 

chamtivosť.

 

Pane, urob nás budovateľmi tvojho kráľovstva

spolu s migrantmi a utečencami

a so všetkými tými, ktorí žijú na periférii.

 

Pane, nauč nás, aké pekné je

žiť spoločne ako bratia a sestry. Amen.

3. „Čo teda máme robiť? Predovšetkým 

dovoliť, aby nám núdzová situácia, kto-

rú sme zažili, zmenila srdce, to znamená 

dovoliť Bohu, aby prostredníctvom tohto 

momentu dejín premenil naše zaužívané 

kritériá interpretácie sveta a skutočnos-

ti. Už nemôžeme myslieť len na zachovanie 

priestoru našich osobných alebo národných 

záujmov, ale musíme o sebe uvažovať vo 

svetle spoločného dobra, v komunitárnom 

zmysle, teda ako o „my“ otvorenom uni-

verzálnemu bratstvu. Nemôžeme sa usilovať 

len o ochranu seba samých, ale je načase, 

aby sme sa všetci angažovali za ozdravenie 

našej spoločnosti a našej planéty, vytvorili 

základ pre spravodlivejší a pokojnejší svet a 

vážne sa angažovali v úsilí o dobro, ktoré je 

skutočne spoločné.“

(Posolstvo Svätého Otca Františka na 56. 

svetový deň pokoja.)
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Krížová cesta
téma: Rozsudok

„Pilát im povedal: "Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa volá Mesiáš?" 
Všetci volali: "Ukrižovať ho!" On vravel: "A čo zlé urobil?" Ale oni tým väčšmi 
kričali: "Ukrižovať ho!" Keď Pilát videl, že nič nedosiahne, ba že pobúrenie 
ešte vzrastá, vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky a vyhlásil: "Ja nemám 
vinu na krvi tohoto človeka. To je vaša vec!" A všetok ľud odpovedal: "Jeho 
krv na nás a na naše deti!" Vtedy im prepustil Barabáša; Ježiša však dal zbi-
čovať a vydal ho, aby ho ukrižovali.“

 Mt 27,22-26 

V I K T O R  P A R D E Ľ
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I. Pán Ježiš je odsúdený na smrť 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Každá krivda a nespravodlivosť má svoj začia-

tok. Tak bolo aj s Ježišom. Nikto nepomyslel, 

že učiteľ, ktorý uzdravuje, rozmnožuje chlieb, 

bude niekedy odsúdený tak strašným rozsud-

kom – rozsudkom k smrti. Ježišovi nepriatelia 

si poslúžili Pilátom, ktorý proti Ježišovi vlast-

ne nič nemal. Pilát asi netušil, že všetko, čo sa 

deje, je záležitosť nepriateľov Ježiša, ktorí od-

dávna hľadali zámienku, aby sa ho zbavili. 

Stáva sa to aj nám. Veľakrát nemáme pro-

ti danej osobe nič. Avšak podľahneme mienke 

ostatných a potom sa podieľame na tom, že 

niekomu sa deje nespravodlivosť alebo neja-

ká nepríjemnosť. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 II. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia  

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Niekedy potrebujeme v živote nielen odvahu, 

ale aj pokoru. Nie vždy je dobré brániť sa za 

každú cenu. Nie vždy tomu rozumieme a nie 

vždy to dokážeme. Ale aj tak radšej dokazuje-

me svoju nevinu za každú cenu. Pán Ježiš nám 

dal príklad, ako sa zachovať v takejto chvíli. On 

sa nebránil, lebo Pravda sa obráni sama. Uká-

zalo sa to vo veľkonočné ráno, keď Pán Ježiš 

vstal z mŕtvych. Ale aby sa tento okamih stal 

skutočnosťou, bolo treba prijať nezaslúžený 

kríž. Odpusť nám, Ježišu, že často nedokážeme 

prijať ani štipku krivdy. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 III. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Keď Ježiš prvýkrát padol pod krížom, niektorí 

hovorili, že je to koniec, iní, že sa mu už nech-

ce. Nechce sa mu ísť ďalej a nechce sa mu niesť 

kríž. Ani jedno a ani druhé nebola pravda. 

Tiež to neraz robíme aj my a chybne posudzu-

jeme. Stačilo by, keby sa bol niekto lepšie za-

hľadel do Ježišovej tváre. Zistil by, aká je utrá-

pená a zmučená. Nik z tých ľudí to nespravil, 

a preto zažíval toľké odsúdenie. Nezabudnime, 

že keď sa pozeráme do očí človeka, začíname 

mu lepšie rozumieť. 

Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, pretože hoci ne-

vieme nič, tvárime sa, že vieme všetko. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 IV. Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Nikto nenájde toľko argumentov pri bránení 

svojho dieťaťa ako mama. Aj vtedy, keď všetci 

hovoria o jej dieťati zle, mama má 1000 dôvo-
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dov, aby v ňom videla iba dobro. 

Niekedy je dobré pozerať na blížneho očami 

jeho mamy, pretože vtedy ho tak ľahko neod-

súdime.  

Odprosujeme ťa,  Pane Ježišu, za všetky súdy, 

ktoré zraňujú srdcia matiek odsúdených. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 V. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi 

niesť kríž 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Niekedy vidíme, že niekto potrebuje pomoc, 

ale my odvraciame hlavu a tvárime sa, že to nie 

je naša záležitosť. Až keď na nás ukážu prstom 

alebo zavolajú nás po mene, zmeníme názor. 

Hoci iba veľmi neochotne.  

Ježiš nás prosí o pomoc a naša pomocná ruka, 

ktorú podáme ešte skôr, ako nás o to poprosia, 

je dôležitou požiadavkou evanjelia. Ježiš nám 

sám tak veľakrát ukázal, ako sa to robí.

Šimon to pochopil až vtedy, keď videl Ježišovu 

vďačnosť v jeho očiach. A čo ja? 

Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že si veľmi často 

vyberáme, čo je ľahšie, výhodné a nie to, čo 

slúži na posvätenie. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 VI. Veronika podáva Pánovi Ježišovi ruč-

ník 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Veronika nesúhlasila s rozsudkom, ktorý 

poslal Ježiša na kríž. Dala to najavo zástupu aj 

vojakom. Oni s tým súhlasili. Vedela, že risku-

je, ale nedbala na to. Najdôležitejšie bolo, aby 

konala podľa svojho svedomia. Pán Ježiš to 

veľmi ocenil. Na jej odvážny skutok dal akoby 

pečať. Ako by nám chcel odkázať, že dôležité je 

vlastne to, aby sme konali podľa svojho svedo-

mia, hoci by boli všetci proti nám. 

Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že niekedy sa bo-

jíme konať podľa svojho svedomia, lebo máme 

obavy, že z toho budú problémy. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 VII. Pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Keď Ježiš padol druhýkrát pod krížom, boli tam 

niektorí, čo sa usmievali a hovorili si popod 

nos: „bolo to jasné“. Ale boli tam aj takí, ktorí 

na Ježiša mysleli a šepkali si v srdci: „Ježišu, 

vstaň, už to nie je ďaleko.“ Ježiš počul jedných 

aj druhých. Vstal a kráčal ďalej, lebo vedel, že 

tento nespravodlivý rozsudok musí byť vyko-

naný do konca. 

Spomeň si teraz na to, koľkokrát sa tešíš z ne-

zdaru druhých, namiesto toho, aby si im po-

mohol. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.
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 VIII. Pán Ježiš stretáva plačúce ženy 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Pán Ježiš si všimol plač žien stojacich popri 

jeho krížovej ceste. Napriek svojmu utrpeniu 

zdvihol hlavu a prihovoril sa im. Nevieme si 

predstaviť, koľko trpel fyzicky na tele, ale trpel 

aj na duši. Na duši dokonca ešte viac, pretože 

zmučené telo bolí menej, ako bolí ukrivdené 

a zranené srdce. Tento bôľ je veľmi ťažké utí-

šiť. Nespravodlivý rozsudok zranil Ježiša oveľa 

viac ako kopija, ktorou ho neskôr poranil vojak. 

Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že neuváženými 

slovami a súdmi zraňujeme ľudské srdcia. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 IX. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Našťastie to bol už posledný pád, po ktorom 

vojaci dvíhajú Ježiša. Neskôr to bude on, Ježiš, 

ktorý bude dvíhať nás všetkých, čo padáme na 

ceste. Rozdiel je len ten, že Ježiš to robí s lás-

kou a dvíha nás tak, aby nám nespôsobil bo-

lesť. Vojakom to ani nenapadlo. Chceli Ježiša 

čím skôr doviesť na Golgotu, vykonať rozsudok 

a odísť domov. 

Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že nám chýba 

citlivosť, aby sme dvíhali druhých. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 X. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Často sa stáva, že mocní oberú slabých, lebo to 

chcú. Podobne to bolo aj v Ježišovom prípade. 

Vojaci chceli mať Ježišove šaty, tak si ich jed-

noducho vzali. Nepýtali si súhlas. 

Niekedy stačí poprosiť a vec je vybavená. Ak 

berieme veci, ktoré patria inému a nemáme na 

to ich súhlas, je to hriech. Zo žiadneho hriechu 

sa nezrodí niečo dobré. 

Pane Ježišu, odprosujeme ťa, ak sme niekomu 

niečo vzali bez jeho súhlasu. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 XI. Pána Ježiša pribíjajú na kríž 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Ježišovo ukrižovanie malo pre každého iný vý-

znam: pre vojakov bolo vykonaním rozsudku, 

pre popredných Židov bolo riešením problé-

mu, pre učeníkov veľkou tragédiou. 

Iba Ježiš vedel, že kvôli tejto chvíli prišiel na 

svet. Kvôli tomu sa narodil v Betleheme, aby 

teraz zomrel na kríži. Vyzeralo to, že Pilát od-

súdil Ježiša po dohode so Židmi. Lenže sa pri-

tom mýlili.

Odpusť nám, Pane Ježišu, že sa neraz dohod-

neme s inými, aby sme spolu škodili a ubližo-

vali.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.
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 XII. Pán Ježiš zomiera na kríži 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

O tretej hodine Ježiš na kríži zvolal mocným 

hlasom a sklonil hlavu. Vojaci si neboli istí, či 

zomrel, preto mu pre istotu kopijou prebodli 

srdce. V tomto momente Boh Otec zmenil roz-

hodnutie, ktoré nám bránilo vrátiť sa do raja. 

Symbolom tejto zmeny sú krv a voda, dva veľké 

pramene milostí, ktoré, ak použijeme, obmý-

vajú nás z hriechu a robia nás znovu Božími 

deťmi. 

Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že niekedy je pre 

nás také ťažké zmeniť názor na druhých.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 XIII. Pána Ježiša skladajú z kríža 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Všetci sa rozišli domov, lebo už nebolo na čo 

pozerať. Rozsudok bol vykonaný, Ježiš z Naza-

reta zomrel. Ježišovi priatelia zložili jeho telo 

z kríža a pomohli Márii zabaliť ho do plátna. 

Viac času nebolo, pretože sviatky boli blízko 

a vtedy sa nepracuje. Musela stačiť iba krátka 

rozlúčka. A je to správne - dlhé lúčenie nie je 

potrebné, lebo odlúčenie bude krátke. 

Odprosujeme ťa, Pane Ježišu, že nesvedčíme 

tomuto svetu a nesvätíme vždy zasvätené dni 

tebe.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

 XIV. Pána Ježiša pochovávajú 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si 

svojím krížom vykúpil svet. 

Keď ťažký kameň zavalil vchod do hrobu, k 

hrobu bola postavená stráž a popredným Ži-

dom sa uľavilo. Vydýchli si. Konečne koniec. 

Keby vedeli, že ich čaká nedeľné ráno, určite 

by neprežili pokojné sviatky. Boh je všemohúci 

a žiaden ľudský rozsudok nemá nad ním moc. 

Ježišu, odpusť, že často zabúdame, že svet 

riadiš ty. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad 

dušami v očistci.

Záverečná modlitba:

V nedeľu včasráno počuli Mária Magdaléna 

s inými ženami najkrajšiu správu: Ježiš vstal 

z mŕtvych, v hrobe ho niet! Okamžite túto 

správu odniesli apoštolom a za krátky čas bola 

táto správa rozšírená v celom Jeruzaleme. Pi-

lát sa chytal za hlavu, židovskí veľkňazi stŕpli. 

Iba apoštoli si spomenuli, že Ježiš to viackrát 

predpovedal. Ako na to mohli zabudnúť a uve-

riť, že Pilát urobil s Ježišom definitívny ko-

niec?

Zmŕtvychvstalý Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj 

nad dušami v očistci.
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Ponuka na 
tohtoročné 

Pôstne obdobie
V I K T O R  P A R D E Ľ
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Bolestný ruženec 2023 – aktivita na Pôst
V apoštolskom liste Jána Pavla II. k Roku ruženca Rosarium Virginis 

Mariae sa pri bolestnom ruženci uvádza: „Na Kristove bolestné tajom-

stvá kladú evanjeliá veľký dôraz. Kresťanská zbožnosť sa odjakživa, naj-

mä v pôstnom období a prostredníctvom krížovej cesty, zameriava na 

jednotlivé okamihy Kristovho utrpenia.“ (RVM 22).

Apoštolský list bol inšpiráciou pri príprave tohtoročnej pôstnej aktivity. 

Pripravili sme knihu s tajomstvami bolestného ruženca a s modlitbami 

jednotlivých desiatkov. Ku každému desiatku je pripravený obrázok na 

samolepke a ku každému tajomstvu je pripojená strana, ktorá sa dá od-

strihnúť a táto strana je pôstny skutkovník. Každý pôstny týždeň môžu 

deti pracovať na aktivitách modlitby, konania dobra a pôstu. Pre menšie 

deti bude zaujímavá druhá strana, ktorá je omaľovánkou.

Apoštolský list pripomína, kto sa modlí bolestný ruženec, upriamuje 

pozornosť svojho srdca na Kristovo utrpenie a znova ho prežíva. Začia-

tok je v Getsemanskej záhrade, Kristus sa nachádza na mieste, kde sa 

stretávajú všetky pokušenia ľudstva, aby povedal Otcovi: „No nie moja, 

ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42). Kristovo „áno“ neguje „nie“ 

našich prarodičov v rajskej záhrade. A čo ho táto vernosť Otcovej vôli 

stála, ukazujúc ďalšie tajomstvá, v ktorých je pri bičovaní, korunovaní 

tŕním, výstupe s krížom na Kalváriu a smrti na kríži vystavený tomu 

najväčšiemu poníženiu za nás a za naše hriechy. Kristovo poníženie zja-

vuje nielen Božiu lásku, ale aj samotný zmysel človeka.

Cena: 1 ks/2€;  50 ks – 1,50€/75€; 100 ks – 1,30€/130€; 150 ks – 

1,20€/180€; 200 ks – 1€/200€.

Toto robte na moju pamiatku – 3D kríž a katechézy

Počas tohtoročného Pôstneho obdobia opäť ponúkame pomôcku 3D kríž 

pre deti. Obrázky i citáty na 3D kríži sa týkajú Poslednej večere a krvavej 

obety Pána Ježiša na kríži. Kríž pozostáva zo šiestich kociek, ktoré si deti 

zlepia lepidlom, príp. obojstrannou páskou. Po poskladaní a zlepení sa 

vytvorí kocka a zo šiestich kociek sa postaví priestorový kríž. Kocky sú 

očíslované a majú označené miesta na skladanie. Skladanie nie je zlo-

žité, vystačí lepidlo a ešte lepšie poslúži spomínaná tenšia obojstranná 

páska. K jednotlivým častiam kríža sú pripravené katechézy/krátke prí-

hovory. Texty sú zverejnené na našej webovej stránke. Na konci tohto 

príspevku uvádzame linky.

Cena kompletu pre jedno dieťa je 1,50€. Komplety sú balené po 10 ks. V 

jednom balení sa teda nachádza 10 sád a cena je 15 €. K cene bude pri-

počítané poštovné.

Objednávky môžete urobiť cez formular: https://bit.ly/postna_akti-

vita_2023

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuqxABHl4_LQbr2Q9ErC8Z2qpCJFPKM7fCd5faz6ksIHxcOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuqxABHl4_LQbr2Q9ErC8Z2qpCJFPKM7fCd5faz6ksIHxcOA/viewform
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Katechézy

Cieľová skupina: ročníky SŠ

Ciele vyučovacej 

hodiny:

Kognitívny: 

• Opísať dôvod, prečo je kríž výnimočným symbolom. Prerozprávať 

príbeh kríža a jeho dosah na človeka.

Afektívny: 

• Byť vďačný za Ježišov kríž, počas prežívania ťažkostí hľadať pomoc 

v ukrižovanom Ježišovi.

Psychomotorický: 

• Dôstojným prežehnaním prejaviť úctu ku krížu, ukázať navonok, že 

si vážime a ctíme udalosť Ježišovho kríža.

Pomôcky:  Sväté písmo, kríž s korpusom,  počítač, reproduktory, obrázky rôznych 

krížov (vytlačené alebo cez dataprojektor)

Metódy: rozprávanie príbehu, rozhovor, diskusia, modlitba.

Stratégia vyučovacej 

hodiny

kombinovaná

Kríž planúci 
tajomstvom

D A N I E L  L Y S Ý
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Úvod

Diskusia o symbolike kríža

 

   Učiteľ ukáže žiakom kríž (s korpusom) a 

vedie s nimi diskusiu o tom, čo predstavuje 

symbol kríža. 

Potom učiteľ pokračuje: V staroveku sa tento 

symbol spájal s predstavami bolesti, smrti a bez-

nádeje. Bol to potupný nástroj nielen pre popra-

vu, ale aj zosmiešnenie a zhanobenie odsúdencov. 

Takáto poprava čakala každého vzbúrenca voči 

rímskemu impériu. Kríž bol vnímaný s takými 

obavami, že slávny rímsky rečník Cicero raz po-

vedal, že už len slovo „kríž“ by sa malo vyslovovať 

ďaleko od uší Rimanov. Okrem toho bol v židov-

skom prostredí kríž vnímaný  aj ako nástroj Bo-

žieho prekliatia (Dt 21, 22). Všetci Židia, ktorí sa 

počas popráv pozerali na ukrižovaných odsúden-

cov, ich považovali za prekliatych samým Bohom. 

Ich kríž dosvedčoval ich odvrhnutie od Boha. Pre-

to, hoci aj v tej dobe existovalo mnoho spôsobov 

mučenia a popravenia, sa každý Žid mimoriadne 

obával práve smrti na kríži. Zo všetkých ostatných 

spôsobov najviac nenávideli práve tento. Kríž bol 

teda obávaný nástroj pre verejné popravy, niečo 

ako šibenica, gilotína alebo elektrické kreslo. Po-

zrime sa teraz na niečo zaujímavé:

Učiteľ ukazuje žiakom (ale nekomentuje) o- 

brázky rôznych krížov a pritom sa ich pýta, 

kde môžeme vidieť takéto kríže, “na čo sa asi 

používajú”, z akých materiálov sú a prečo:

zlatý kríž, kríž z diamantov, kríž v tvare stro-

mu, kríž z mozaiky, mozaikový kríž, bene-

diktínsky kríž, kríž pp. Jána Pavla II., kríž pp. 

Františka, kríž Tau,...

Učiteľ následne žiakom položí otázku na krát-

ku diskusiu:

Videli sme toľko krížov z rôznych materiálov a v 

rôznych tvaroch, dokonca zo vzácnych materiá-

lov v podobe šperku - prečo je to tak, že dnes je 

zo všetkých mučiacich nástrojov iba kríž šperkom, 

iba kríž si ľudia zavesia na krk, iba pred krížom 

kľačíme - nie pred gilotínou ani pred elektrickým 

kreslom? 

Diskusia:

• Symbolom čoho je kríž dnes?

• Prečo je pre nás kríž taký dôležitý?

Po odpovediach žiakov vyjadríme myšlien-

ku (ak nezaznela), že práve kríž a iba kríž zo 

všetkých ostatných ostáva pre nás, veriacich, 

predovšetkým symbolom lásky a odpustenia: 

Pri každej sv. omši sa žehnáme, pri spovedi nás 

kňaz rozhrešuje znakom kríža, pri uzatváraní 

manželstva kňaz požehnáva manželov zna-

kom kríža, pri krste kňaz žehná dieťa znakom 

kríža...

 

Hlavná časť

Výklad 

Kríž je miestom, kde Boh dokázal svoju lásku 

k človeku, k tebe i mne, nám všetkým. Ako?

Od Adama a Evy sme všetci poznačení účin-

kami hriechu. Všetci sme vo väčšej či menšej 

miere zapojení do vzbury voči Bohu. Každý náš 

Katechézy

https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-zlato-sperk.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-diamant.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-strom.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-strom.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-mozaika-2.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-mozaika.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Benediktinsky-kriz.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Benediktinsky-kriz.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-pp-Jana-Pavla-II..jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-pp-Fratiska.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-pp-Fratiska.jpg
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2023/02/Kriz-tau.jpg
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hriech je odmietnutím Božej lásky. Hriechom 

sa každý z nás otáča Bohu chrbtom, je pohŕda-

ním Boha. A zároveň sa toto zlo zmocňuje náš-

ho srdca, zatemňuje našu myseľ a okráda nás o 

slobodu. Stávame sa otrokmi Zlého a naše srdce 

pomaly umiera. Preto je toľko zla vo svete, preto 

je toľko hladu, sebectva, pýchy, nespravodlivosti, 

umierania, bezohľadnosti,... – pretože človek si 

vybral radšej hriech ako Boha. On sa však nechcel 

na to všetko dívať len tak, so založenými rukami. 

Na hriech človeka Boh odpovedá novou nádejou, 

definitívnou nádejou, ktorej meno je Ježiš. On, je-

diný pravý Syn Otca, sa stáva jedným z nás, stáva 

sa rovným tebe, dokonalý Duch si oblieka ľudské 

telo, presne také, aké máš ty, s jeho vlastnosťa-

mi, s jeho obmedzeniami. Po troch rokoch, keď 

ohlasuje radostnú zvesť evanjelia, keď uzdravuje 

chorých (Mt 8, 1 – 17), otvára oči slepým (Jn 9, 1 – 

41), uši hluchým (Mt 7, 31 – 37), vyháňa démonov 

(Lk 8, 26 – 37), keď odpúšťa hriešnikom (Mk 2, 1 

– 12) a kriesi mŕtvych (Jn 11, 1 – 44), ľudia o ňom 

rozhodli, že je zločinec (Jn 18, 28 – 30), knieža 

zlých duchov (Mt 12, 22 – 24) a že je hoden smrti 

(Mt 26, 66).

Čo podľa vás urobí chlapec, ktorý svojej mi-

lovanej vyzná lásku, požiada ju o ruku, no ona ho 

odmietne, vysmeje a pošle kade ľahšie? – nechať 

priestor na odpovede žiakov, potom pokraču-

jeme:

Ale Boh nekoná ako človek, ani v takejto 

chvíli nezanevrel na človeka. Ba dokonca Ježiš 

berie na seba všetku zlobu ľudstva, stotožňuje sa 

s ľudským hriechom a berie na seba jeho dôsled-

ky. Nechá sa opľuvať, bičovať, potupiť,... vysmie-

vaný, odsúdený vlečie kríž na svojich pleciach a 

za hranicami mesta, symbolu prijatia a spoločen-

stva, zomiera na kríži z lásky k človeku. A svojou 

smrťou premáha hriech, smrť a akúkoľvek zlobu. 

Poráža diabla, ktorý sa hriechom zmocnil srdca 

človeka a vykupuje duše nás všetkých. Inými slo-

vami, na kríži dal Boh svoj život za teba, v jeho 

výkriku bolo aj tvoje meno. V tomto kríži sa Ježiš 

stotožnil s každým naším krížom, s každou boles-

ťou a ťažkosťami. Keď prežívaš v živote kríž, volaj 

Ježišovo meno, lebo len ten, ktorý sám trpel na 

kríži, je dosť silný na to, aby nám prišiel pomôcť 

niesť kríž.

Po týchto slovách necháme pár sekúnd ti-

cho,  vezmeme do rúk kríž a podáme ho žia-

kom. Povieme im, aby si ho každý počas na-

sledujúcich piesní chvíľu v rukách podržal a 

díval sa iba naň. Potom sa ním môže prežehnať 

a podať ďalšiemu spolužiakovi.

Počas tejto aktivity im pustíme nasledujú-

ce piesne o kríži – piesne nechať pustené podľa 

počtu žiakov -  

Láska mocná - od 1:33 -  (https://www.

youtube.com/watch?v=khmP-39FpQI&ab_

channel=Godzone-Topic),

Boh tak miloval svet (https://www.you-

tube.com/watch?v=nTp80DJ4RDo&ab_chan-

nel=TimothyWorshipCentrum) 

Nežne zlomený (https://www.youtu-

be.com/watch?v=yojUSVTDkxM&ab_chan-

nel=Rieka%C5%BDivota-Topic)  Počas počú-

vania piesní a hľadenia na kríž ich povzbuďme, 

aby premýšľali nad tajomstvom kríža, na kto-

rom sa zjavuje Božia Láska.

Katechézy

https://www.youtube.com/watch?v=khmP-39FpQI&ab_channel=Godzone-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=khmP-39FpQI&ab_channel=Godzone-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=khmP-39FpQI&ab_channel=Godzone-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=nTp80DJ4RDo&ab_channel=TimothyWorshipCentrum
https://www.youtube.com/watch?v=nTp80DJ4RDo&ab_channel=TimothyWorshipCentrum
https://www.youtube.com/watch?v=nTp80DJ4RDo&ab_channel=TimothyWorshipCentrum
https://www.youtube.com/watch?v=yojUSVTDkxM&ab_channel=Rieka%C5%BDivota-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=yojUSVTDkxM&ab_channel=Rieka%C5%BDivota-Topic
https://www.youtube.com/watch?v=yojUSVTDkxM&ab_channel=Rieka%C5%BDivota-Topic
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ZÁVER:

Po aktivite môžeme nechať chvíľu priestor 

na podelenie sa žiakov o svoje pocity či myš-

lienky, príp. otázky a katechézu s aktivitou za-

končíme modlitbou z misií:

MODLITBA:

Pane Ježišu, potrebujem Ťa. Ďakujem ti, že 

si pre mňa zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. 

Otváram ti dvere svojho srdca a prijímam ťa za 

svojho Spasiteľa a Pána. Ďakujem, že si mi da-

roval nový život. Ujmi sa môjho života a pre-

mieňaj ma, aby som sa stal takým, akým ma 

chceš mať. Amen.

Katechézy
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 Ako prežívať svoju sexualitu?
V I K T O R  P A R D E Ľ

Cieľová skupina: žiaci 8., 9. ročníka a žiaci SŠ

Ciele vyučovacej 

hodiny:

• Analýza a interpretácia častí obsiahnutých v KKC pre mladých 

Youcat

• Predstavenie dôstojnosti a zmyslu ľudskej sexuality

• Objavovanie existenciálnej hodnoty Youcatu

Vedomosti

• Vysvetliť pojem sexualita.

• Vnímať sexualitu ako dar.

• Charakterizovať znaky ženskosti a mužskosti.

• Charakterizovať zmysel ľudskej sexuality.

Zručnosti: 

• Po katechéze žiak vymenuje rozdiely medzi mužom a ženou

• Po katechéze žiak dáva príklady spoločenských rol mužov a žien.

Formy organizácie 

práce:

individuálna, skupinová, frontálna.

Pomôcky: Youcat 400-401, KKC 2331-2335, zbierka znakov na portrét muža

a ženy, písacie potreby/fixky, formulár informačného okienka 

A4, modlitba za čistotu.

Didaktické metódy: vedený dialóg, asociácie, tvorba výkladu, metóda „lakmusový papie-

rik“, informačné okienko.
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Priebeh

Modlitba na začiatok: Napr.: „Bože, aj keď Ti 

nerozumiem, ale nadovšetko Ťa milujem. Nad 

všetko, čo je stvorené, si nekonečne dobrý. A ako 

samého seba milujem pre teba všetkých.“

1. Po modlitbe nasleduje brainstorming. Uči-

teľ napíše na tabuľu slovo sexualita a  pýta sa 

žiakov, aby uviedli, čo sa im spája so  slovom 

sexualita. 

2. Pokračujeme zadaním úlohy pre žiakov: 

Na základe vypísaných znakov skúste vytvo-

riť portrét muža a portrét ženy. Práca prebie-

ha metódou lakmusového papierika – slová 

sú označované dvomi farbami a priraďujú sa 

k portrétu muža a k portrétu ženy. Na tabuľu/

plátno nasvietime tieto znaky:

prežíva svoju hodnotu v estetických (výzoro-

vých) a morálnych kategóriách; prevažuje fy-

zická sila a zdatnosť; túži po obdive a uznaní; 

na prvé miesto kladie veci srdcu najbližšie; 

uprednostňuje práce, ktoré si vyžadujú menej 

úsilia a sú rozmanitejšie; častejší, ale kratší 

odpočinok; vie byť „v službe“ vo dne aj v noci; 

zapája sa do práce bez ohľadu na pocity iných; 

prežíva skôr vonkajšie záležitosti, záležitos-

ti sveta; pracuje intenzívne, dlhodobo; doká-

že vynaložiť značné úsilie bez ohľadu na dĺž-

ku práce a potom dlho a  intenzívne odpočíva; 

konkrétne a intuitívne myslenie; dokáže robiť 

niekoľko vecí naraz; často reaguje emotívne; 

nestálosť emocionálnych stavov; sleduje viac 

"dôvody srdca" ako dôvody rozumu; vciťuje sa 

do situácie iných; menej citlivo vníma potre-

by druhej osoby; jednosmerné myslenie – pri 

práci na niečom zabudne na všetko; problé-

my rieši až do konca; systematické myslenie; 

jemnosť; citlivosť; srdečnosť; teplo; potrebu-

je zmenu v  živote; štýl život a  povolanie, pri 

ktorých ide o  intenzívnejší kontakt s  ľuďmi; 

ochotnejšie a  viac rozpráva; ochotnejšie roz-

práva o svete vecí; častejšie si vyberá povolania 

a spoločenské funkcie, ktoré si vyžadujú kon-

takt s vecami; väčšiu úlohu zohrávajú telesné a 

vizuálne dojmy; prebudená emocionalita - sny 

o romantickej láske, túžba cítiť blízkosť.
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Náuka Cirkvi

1. „Boh je láska a žije sám v sebe z tajomstva 

osobného spoločenstva lásky. Tým, že Boh 

stvoril ľudskú prirodzenosť muža a ženy na 

svoj obraz…, vložil do nej povolanie – a teda 

schopnosť a morálnu zodpovednosť – k láske a 

spoločenstvu.“ (1604)

 „Boh stvoril človeka na svoj obraz…, muža a 

ženu ich stvoril“ (Gn 1,27) . „Ploďte a množte 

sa“ (Gn 1,28) . „Keď Boh stvoril človeka, urobil 

ho na Božiu podobu, muža a ženu ich stvoril, po-

žehnal ich a dal im meno človek, keď boli stvore-

ní“ (Gn 5,1-2) . KKC 2331

2. Sexualita má vplyv na všetky stránky ľudskej 

osoby v jednote jej tela a duše. Týka sa najmä 

citovosti, schopnosti milovať a plodiť (362) a 

všeobecnejšie aj schopnosti nadväzovať spolo-

čenské vzťahy s druhými. KKC 2332.

3. Každý človek, muž i žena, má uznať a pri-

jať svoju sexuálnu totožnosť. Fyzická, morálna 

a duchovná rozdielnosť a komplementárnosť 

(vzájomné dopĺňanie sa) sú zamerané na dob-

rá manželstva a na rozvíjanie rodinného života. 

Súlad manželského páru a spoločnosti (1603) 

závisí čiastočne od spôsobu, akým sa medzi po-

hlaviami prežíva komplementárnosť a vzájomná 

potreba a opora. KKC 2333.

4. „Tým, že Boh stvoril človeka ako ,muža a 

ženu‘, obdaril rovnakou osobnou dôstojnosťou 

muža aj ženu.“ (357) „Človek je osoba, a to rov-

nakou mierou muž i žena: obaja sú totiž stvorení 

na obraz a podobu osobného Boha.“ KKC 2334.

5. Každé z oboch pohlaví je s rovnakou dôs-

tojnosťou, hoci odlišným spôsobom, obrazom 

Božej moci a nežnosti. Spojenie muža a ženy v 

manželstve je spôsob, ako napodobniť v tele 

veľkodušnosť a plodnosť Stvoriteľa. (2205) 

„Muž opustí svojho otca i svoju matku a prilip-

ne k svojej manželke a budú jedným telom“ (Gn 

2,24). Z tohto spojenia pochádzajú všetky ľudské 

pokolenia. KKC 2335.

 

Aktivizácia – účastníci katechézy sa oboznámia 

s úryvkami z KKC, pracujú vo dvojiciach. Úloha 

spočíva v  tom, že žiaci majú výysvetliť mlad-

ším žiakom tému: Ako prežívať svoju sexualitu? 

Majú vychádzať a inšpirovať sa z čítania úryvkov 

a  z  prvej časti katechézy, keď vyberali charak-

teristiky pre mužov a pre ženy. Dĺžka príspevku 

má byť 10 viet a má byť prispôsobená veku detí, 

ktorým sa bude daná téma prezentovať. Dvojice 

uvedú, aké obrázky a názorné pomôcky by pou-

žili pri prezentácii svojich príspevkov. Nasleduje 

prezentovanie pred spolužiakmi v skupine.
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Štúdium Youcatu

I. etapa

Účastníci si individuálne čítajú otázku 400 

z Youcat-u:

·         Boh stvoril človeka ako muža a ženu. 

Stvoril ich jedného pre druhého a pre vzá-

jomnú lásku. Stvoril ich s erotickými vášňami 

a so schopnosťou zakúšať rozkoš. Stvoril ich, 

aby odovzdávali život. Byť mužom alebo že-

nou znamená dôležité určenie človeka. Kaž-

dý z nich má iný spôsob prejavovania citov a 

schopnosti milovať, iné povolanie, pokiaľ ide 

o deti, iný spôsob viery. Pretože Boh chcel, 

aby obaja boli vo vzájomnom vzťahu jeden pre 

druhého a dopĺňali sa v láske, stvoril muža a 

ženu ako dve rozdielne bytosti . Preto sa muž a 

žena vzájomne sexuálne aj duševne priťahujú. 

Keď sa muž a žena milujú a sexuálne spolu žijú, 

ich láska dosahuje najhlbšie zmyslové vyjad-

renie. Tak ako je Boh vo svojej láske tvorivý, aj 

človek má výsadu byť tvorivý v láske a privá-

dzať na svet deti.

Následne učiteľ kladie otázky:

• Prečo Boh obdaril človeka sexualitou?

• V čom sexualita determinuje človeka?

• V čom spočíva údel človeka v diele stvore-

nia?

Nasleduje čítanie bodu 401 z Youcat:

Boh stvoril človeka ako muža a ženu a obom 

dal rovnakú osobnú dôstojnosť. Muži aj ženy 

sú stvorení na Boží obraz a prostredníctvom 

Ježiša Krista sú vykúpenými Božími deťmi. 

Diskriminovať alebo znevýhodňovať niekoho 

len preto, že je to muž alebo žena, je nekres-

ťanské a neľudské. Rovnaká dôstojnosť a rov-

naké práva však neznamenajú uniformitu. 

Rovnostárstvo, ktoré neberie do úvahy špeci-

fické stránky muža a ženy, odporuje Božiemu 

stvoriteľskému zámeru.

Následne učiteľ kladie otázky:

• Čo znamená, že človek je stvorený na Boží 

obraz?

• Aké formy diskriminácie vzhľadom na po-

hlavie poznáte?

• Aký je Boží plán so sexualitou?
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Nový život – prehĺbenie viery

Na zakončenie témy môžeme použiť text Huga od 

sv. Viktora z 13 stor.:

„Pán Boh nás obdaroval sexualitou. Máme ne-

opakovateľnú možnosť žiť vo svete ako muži a 

ženy. Môžeme iných obohatiť darmi, ktoré sú 

v nás alebo sa opierať o falzifikáty mužskosti 

a ženskosti. Voľba záleží od nás. Žena žije pre 

muža a muž pre ženu a iba ich spojenie dáva 

plnosť. Žena nepochádza z mužovej hlavy, aby 

riadila, ani z jeho nôh, aby mu slúžila, ale z 

jeho boku, aby kráčala vedľa neho. Pochádza 

spod jeho ramien, aby bola jeho ramenami 

chránená, je z blízkosti jeho srdca, aby ju mo-

hol milovať a zahŕňať láskou.“ (Hugo od svä-

tého Viktora, 13. stor.)

  

Modlitba na záver 

Pane, ďakujem ti za svoje telo, ktorým môžem 

vyjadrovať svoju lásku. Ďakujem ti za každý 

dotyk, citlivosť a telesnú blízkosť ktorú dostá-

vam a zároveň môžem dávať blízkym. Prosím 

o čistotu, ktorá je priateľkou lásky.

Definícia Kľúčové slová:

Metafora/porovnanie Komiksový rozhovor

II. etapa

Účastníci pripravia informačné okienko na 

tému sexuality:

Účastníci pripravia informačné okienko na 

tému sexuality. Rozdelia podľa inštrukcií pa-

pier A4 na štyri časti. Informačné okienko 

patrí medzi vyučovacie metódy. Ide o  štyri 

spôsoby vyjadrenia k  tej istej téme tvorivým 

spôsobom inšpirovaným výkladom a čítaním 

textov na tému sexualita. Pracuje sa v  sku-

pinách (4-5 členov). Prezentácia práce môže 

byť formou odovzdávania svojho informač-

ného okna susednej skupine. Prezentáciu 

môže urobiť aj vedúci skupinky, v tom prípa-

de nie je potrebné posúvať informačné okno 

susednej skupinke:
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Ježiš a židovské korene Eucharistie
 Brant Pitre - Redemptoristi

Vnímať Nový zákon vo svetle Starého, vnímať Ježišov život vo svetle udalostí 

z dejín vyvoleného národa, môže obohatiť každého, kto chce hlbšie prežívať 

svoju kresťanskú vieru. No môže to priniesť nové svetlo aj tým, ktorí chcú po-

znať pozadie Ježišovho života, ktorí chcú porozumieť jeho slovám v kontexte 

doby, v ktorej žil. Pomocou svojich hlbokých znalostí Biblie a starovekého ju-

daizmu profesor Brant Pitre odpovedá na otázky ako:

– Aký bol Pesach v čase Ježiša?

– Aké boli židovské nádeje pre Mesiáša?

– Aký bol Ježišov účel pri ustanovení Eucharistie počas sviatku Paschy?

– A čo je najdôležitejšie zo všetkého, čo mal Ježiš na mysli, keď povedal: „Toto 

je moje telo... Toto je moja krv“?

Brant Pitre odpovedá na tieto otázky skúmaním starodávnych židovských 

tradícií o Pesachu Mesiáša, o zázračnej Manne z neba a o tajomnom Chlebe. 

Ako ukazuje, tieto tri kľúče - Pascha, Manna a Chlieb prítomnosti - majú moc 

odomknúť pôvodný význam eucharistických slov Ježiša

Cena:  10 €

My ohlasujeme ukrižovaného Krista 
Raniero Cantalamessa - Serafín

16 jedinečných zamyslení na tému Pôstu a Veľkého piatku v podaní pápežské-

ho kazateľa Raniera Cantalamessu. Jeho myšlienky majú mimoriadnu hĺbku a 

ukrývajú v sebe kerygmatický a kontemplatívny tón.

Cena: 6,50 €
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Nádej ukrytá v smrti 
Scott Hahn - Redemptoristi

Ako katolíci veríme vo vzkriesenie tela. Vyznávame to vo svojom vyznaní viery. 

Sme naučení, že pochovávanie a modlitba za mŕtvych sú telesné a duchovné 

skutky milosrdenstva. Ctíme si mŕtvych v našej liturgii prostredníctvom obra-

du kresťanského pohrebu. Robíme to všetko a ešte viac, pretože keď Ježiš Kris-

tus prijal telo na spásu našej duše, daroval našim telám veľkú dôstojnosť.

Prísľub telesného vzkriesenia sústreďuje pozornosť na potrebu dôstojnej sta-

rostlivosti o naše telá v hodine smrti, lebo aj po smrti tieto telá poukazujú na 

tajomstvo našej spásy.

Cena: 9,50 € 

Buď ako oni
Mirka Hoštáková Blahová - ZAEX

Autorka nás pútavou formou sprevádza obdobím Pôstu. Dozvieme sa zaujíma-

vosti zo života dona Bosca, Dominika Sávia, Jána Pavla II., Márie Gorettiovej, 

svätej Bernadety, Edity Steinovej a mnohých ďalších. Kniha zároveň dáva od-

povede na otázky: kto a ako volí pápeža, odkiaľ pochádza popol na Popolcovú 

stredu alebo ako prebieha kanonizácia. 

Cena: 9,00 € 

Pôstny navigátor
Jacques-Bénigne Bossuet - Zachej

V knihe nájdete päťdesiat krátkych, no mimoriadne silných rozjímaní na celé 

pôstne obdobie.

Ak si každý deň premeditujeme jedno z rozjímaní, tak výrečnosť tohto francúz-

skeho biskupa, žijúceho na prelome 17. stor., vás čoskoro prinúti nielen spo-

mínať na dávne udalosti krížovej cesty, ale aj duchovne po nej kráčať spolu s 

Kristom. Spolu s autorom si budeme hovoriť: „Ó, Ježišu! Prichádzam k tebe, 

aby som sa vydal na cestu v tvojej spoločnosti. Ó, môj Spasiteľ, prijmi svojho 

pocestného. Tu som pripravený, ničoho sa nedržím. Dovoľ mi ísť s tebou k Ot-

covi.“

Cena: 9,50 € 
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Pôst a Veľká noc v rodine
Richard a Marta Vašečkovci - Milovať a ctiť

Kniha sa venuje odovzdávaniu viery z generácie na generáciu. Prežívať ju v ro-

dine s deťmi nie je problém, ale výhoda. Treba však vedieť, ako na to. Kniha 

ponúka námety na obdobie od Popolcovej stredy až do Nedele Zoslania Ducha 

Svätého. Jej jadrom je slávenie Veľkonočného trojdnia. 

Cena: 6,50 €

Uzdravujúci pôst duše
Ken Kniepmann - Zachej

Kniha pozýva k obratu od tradičného pôstu k zrieknutiu sa svojho hriechu. 

Denné pôstne zamyslenia, ktoré v nej nájdete, odhaľujú psychologické a du-

chovné korene hriechu a sú jedinečným nástrojom vnútorného pôstu. Kniha 

je rozdelená na sedem týždňov, v rámci ktorých je vysvetlené, ako sa postiť od 

siedmich hlavných hriechov, ako prekonávať hriešne zlozvyky a namiesto nich 

získať čnostné návyky. Pôstne obdobie je ideálnym časom na identifikáciu sle-

pých duchovných miest nerozpoznaných emocionálnych rán a falošných istôt, 

ktoré bránia v modlitbe a v uctievaní Boha. Počas každého týždňa autor vedie 

otvorený rozhovor o jednom zo smrteľných hriechov (pýcha, lakomstvo, zá-

visť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť) a o zodpovedajúcich čnostiach (poko-

ra, štedrosť, láskavosť, trpezlivosť, cudnosť, zdržanlivosť, usilovnosť). Ukáže, 

ako sa tieto hriechy prejavujú v zmýšľaní a následne aj v skutkoch každoden-

ného života.

Cena: 7,50 €

Prelomový pôst
Richard Rohr - Zachej

Tieto denné pôstne meditácie sa zrodili na púšti ako dar pre všetkých. Autor 

nás pozýva na cestu seba - odhalenia sa Bohu, hľadania svojho pôvodného ob-

razu a podoby, a to cez samotné stretnutie s ním vo Svätom písme, ktoré je vždy 

fascinujúce.

Dlhé pasáže z Písma alebo ich priveľký počet niekedy bránia potrebnému za-

meraniu a účinku. Nevieme, na čo uprieť svoj zrak, až napokon skončíme tak, 

že sa nepozeráme nikde a zostávame v nábožnom zmätku. Malý kúsok Božieho 

slova, ktorý nájdete tu, vám vystačí dlhú cestu.

Cena: 7,50 € 
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Múdrosť kríža
Marián Sivoň - Zaex

Z Božej strany je časom Božej trpezlivosti s nami, z našej strany cestou ob-

rátenia sa k nemu. Je kráčaním Boha k nám a nás k nemu, ideme si v ústrety. 

Obrátenie by sa teda malo dotknúť hlbín nášho srdca. „Srdcia si roztrhnite, nie 

šaty", vyzýva nás prorok Joel. Roztrhnime svoje srdce, roztvorme ho, aby doň 

vstúpil mocný Boh. Konať pokánie, to nie je len o tom, že my konáme nejaké 

skutky, to je viac o tom, že dovolíme Bohu, aby vstúpil do nášho života a konal. 

Cena: 5,50 € 

Bezstarostný Pôst 
Gary Zimak - Zachej

Katolícky autor Gary Zimak vo svojej knihe kombinuje praktickú spiritualitu s 

dennými čítaniami Svätého písma. Ponúka tiež praktické kroky, ktoré vám po-

môžu nájsť trvalý pokoj vychádzajúci z dôverného vzťahu s Kristom. 

Cena: 7,50 € 




