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Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete
na lov!“ Šimon mu odpovedal: „Učiteľ, celú noc sme sa namáhali, a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete.“ Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb,
až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby
im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl
Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: „Pane, odíď odo mňa, lebo som
človek hriešny.“ Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli
Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš
loviť už ľudí.“ A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
(Lk 5,4-11)
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ÚVODNÍK

„Za všetkých učiteľov, aby sprostredkovali lásku v pravde a viedli k pravým morálnym
i duchovným hodnotám.“
Milí kňazi a katechéti, všeobecný úmysel
modlitby apoštolátu na mesiac september nesie
výraznú črtu začiatku školského roka. Na prvý
piatok tohto mesiaca sme spoločne slávili Veni
Sancte s novovymenovaných spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom v kostole sv.
Cyrila a Metoda v Poprade. Prosiac o milosti
a dary Ducha Svätého predniesol o. biskup
v príhovore niektoré slová Svätého Otca Benedikta XVI., ktoré boli adresované rímskym
kňazom, pastorálnym asistentom a katechétom,
na začiatku ich spoločného sympózia.
Podľa pápeža je dnes dôležité ukazovať
krásu a rozumnosť viery, radosť zo zrodenia
vo viere. Upozornil na to, že viera sa nedá
predpokladať, ale predkladať, teda ohlasovať.
Viera sa vo svete neudržiava sama od seba,
nezdieľa sa automaticky v srdci človeka, ale
musí byť neustále ohlasovaná. A aby bola
zvesť viery účinná musí vychádzať zo srdca,
ktoré verí, dúfa a miluje, zo srdca, ktoré sa
klania Kristovi a verí v silu Ducha Svätého.
Po prvom vyznaní viery, ktoré zaznelo po
Turíciach z úst apoštola Petra, sa dalo pokrstiť
tritisíc ľudí. Keď zaznievala zvesť evanjelia
z úst apoštolov a ľudia ho prijímali s nadšením,
nebolo to spôsobené iba ich rečníckym majstrovstvom, ale prijatie evanjelia bolo dielom
Božej milosti. Petrovo slovo, „toho Ježiša,
ktorého ste vy ukrižovali, Boh urobil aj Pánom
aj Mesiášom“ (Sk 2, 36), bolo naplnením všetkých očakávaní Izraela a súčasne naplnením
očakávaní každého človeka. Pri Petrovom kázaní nešlo o jednoduché konštatovanie nedávnych udalostí. Čo Boh prisľúbil, v Ježišovi to
naplnil. Udalosť zmŕtvychvstania má moc

prežiariť celú ľudskú existenciu. Z tejto udalosti sa zrodilo nové chápanie dôstojnosti človeka a jeho večného údelu.
Odpoveď viery sa rodí, keď človek z Božej
milosti objavuje, že veriť znamená nájsť nový
život, pravý život. Ak je dnes potrebné ukázať
krásu a rozumnosť viery, je potrebné, aby každý pokrstený šíril evanjelium s vedomím, že
v srdci človeka stále pôsobí Božia milosť. Rodičia sú povolaní spolupracovať s Bohom pri
odovzdávaní neoceniteľného daru života, ale
tiež umožniť poznať toho, ktorý je Životom.
Už odmalička potrebujú deti Boha, sú schopné
vnímať jeho veľkosť, dokážu oceniť hodnotu
modlitby, rozhovoru s Ním a rozoznať rozdiel
medzi dobrom a zlom. Výchova k stíšeniu
a k zvnútorneniu vedie k tomu, aby modlitba
pomáhala nachádzať pravdu, ktorá prebýva
v našom srdci.
Záverečné slová príhovoru boli povzbudením k vernosti Cirkvi, vernosti viere Cirkvi,
katechetickej tvorivosti a odporúčaním používať Katechizmus Katolíckej Cirkvi.
Svätý Otec Benedikt XVI. je autorom
predhovoru v knihe YouCat, ktorej katolícke
médiá na začiatku leta urobili pozitívnu reklamu. Vznik mládežníckeho katechizmu bol
spojený s augustovými Svetovými dňami mládeže v Madride. Prvú verziu katechizmu „otestovali“ počas letných duchovných cvičení, na
ktorých sa zúčastnilo okolo 50 mladých. Na
tvorbe sa podieľalo 200 ľudí a otázky formulovali zväčša mladí. Mladí poskytli zo svojich
archívov do publikácie aj obrazový a fotografický materiál. O úspešnom pretlmočení Katechizmu Katolíckej Cirkvi do reči mladých
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svedčí veľký záujem a pozitívne ohlasy. Hoci
vznikli isté problémy pri preklade do niektorých jazykov, pri spracovaní niektorých
tém, úmysel pretlmočiť do reči mladých sa
vydaril. V krajinách, kde sa oboznámili s jeho obsahom vznikli početné spoločenstvá YouCatu a diskusné fóra na internete. V predhovore okrem iného pápež mladým pripomenul
dôležitosť poznania, čo veríme. Upozornil
zároveň, že YouCat nie vždy bude ladiť s tým,
čo sa práve nosí a nič neuľahčuje, ale predkladá posolstvo evanjelia. Súčasnosť so svojimi
výzvami a pokušeniami vyžaduje hlbšie upevnenie vo viere, ako bolo potrebné v časoch
mladosti rodičov terajšej mládeže.
Ako uvádza Všeobecné direktórium pre katechizáciu, školské vyučovanie náboženstva

pomáha veriacim žiakom lepšie prijať kresťanské posolstvo, aby naplnení týmto posolstvom
riešili svoje životné a morálne problémy. Pochybujúcim vyučovanie náboženstva v škole
pomáha získať vedomosti o viere v Ježiša
Krista a dozvedieť sa odpovede na otázky,
ktoré dáva Cirkev. Pre neveriacich má misijný
charakter ohlasovania. (VDPK 75). Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých môže byť
cennou príručkou, ktorá poslúži v školskej,
farskej, sviatostnej katechéze a pomôže mladým hlbšie sa zakoreniť vo viere.
Nech nám pri štarte do nového školského
roka dá všetkým dobrotivý Boh dostatok síl
a motivácie pri plnení nášho poslania, ktoré
nám dáva Boh a zveruje Cirkev.
Viktor Pardeľ, riaditeľ DKÚ

INFO
 Spišská diecéza má nového biskupa
Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia
Spišskej diecézy Mons. Františka Tondru a 4. augusta 2011 vymenoval
pre našu diecézu nového diecézneho biskupa, ktorým sa stal doterajší
pomocný biskup Mons. Štefan Sečka. Vedenia diecézy sa ujal 11.
septembra 2011, keď počas sv. omše v katedrále sv. Martina kánonicky
prevzal úrad spišského biskupa.
Nový diecézny biskup nesie zodpovednosť za celú diecézu a
pokračuje v ohlasovaní a odovzdávanie evanjelia veriacim spišskej
diecézy. Pri plnení biskupskej služby sa spájajú misijné ohlasovanie
evanjelia a katechéza ako dva aspekty prorockej služby biskupa. Biskup
je katechéta „par excellence“ a dejiny Cirkvi sú poznačené činnosťou
mnohých svätých biskupov, ktorí považovali katechézu za jednu zo
základných úloh svojej služby. (porov. VDK 222)
Novému diecéznemu biskupovi srdečne blahoželáme a prajeme mu Božie požehnanie
v pastierskej a prorockej službe Božiemu ľudu spišskej diecézy.
Bože, večný pastier veriaceho ľudu, ty láskavo vedieš svoju Cirkev a ustanovuješ v nej rozličné
služby, prosíme ťa za tvojho služobníka Štefana, ktorého si vyvolil za biskupa: Pomáhaj mu, aby
v Kristovom mene spravoval tvoj ľud ako verný učiteľ, svätý kňaz a starostlivý pastier. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen.

 Vymenovanie nového riaditeľa DKÚ Spišskej diecézy
Diecézny biskup Mons. František Tondra vymenoval dňa 01.09.2011 do funkcie riaditeľa Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy ThLic. Viktora Pardeľa. Úrad prevzal po dlhoročnom
pôsobení ThDr. Jozefa Škantára, PhD. Prvému riaditeľovi DKÚ ďakujeme za jeho činnosť a duchovné
i odborné sprevádzanie učiteľov a katechétov našej diecézy i za prácu na poli katechizácie pred rokom
1989.
Novému riaditeľovi vyprosujeme Božie požehnanie, dary Ducha Svätého a želáme mu veľa síl
a tvorivosti na diele katechizácie.
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 Zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania zo strany Cirkvi
Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov z 22. mája 2008 § 15 ods. 5 „Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva
vykonáva pedagogický zamestnanec s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, ktorý má aj cirkevné
poverenie podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.“
Vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vykonáva pedagogický zamestnanec s:
1. odbornou spôsobilosťou,
2. pedagogickou spôsobilosťou
3. cirkevným poverením podľa vnútorných predpisov cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. (zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 22. mája 2008 § 15 ods. 5)
Katolícka cirkev podľa svojich vnútorných predpisov má stanovené podmienky na udržanie
cirkevného poverenia (kanonickej misie) v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 6. časť Kontinuálne vzdelávanie § 35 ods. 2) písmeno e) poskytovateľom je cirkev alebo náboženská spoločnosť. Zákon otvára
vzdelávací trh, ale neumožňuje iným organizáciam zasahovať do kompetencií cirkvi a náboženskcýh spoločností.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že ďalšie odborné, metodické vzdelávanie učiteľov katolíckeho
náboženstva a poskytovanie metodicko-didaktickej služby pre učiteľov katolíckeho náboženstva
(v Rímskokatolíckej Cirkvi) zabezpečuje Diecézny katechetický úrad a Katolícke pedagogické a katechetické centrum (zákon č. 394/2004 Z.z.). Vzdelávania absolvované na uvedených inštitúciách sú
pripravené v súlade so stanovenými podmienkami na udržanie cirkevného poverenia (kanonickej misie) podľa vnútorných predpisov Katolíckej cirkvi a súčasne v súlade s kariérovým rastom pedagogického zamestnanca.

 Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2011/2012
Dávame do pozornosti niektoré časti POP, ktoré sú dôležité pre učiteľov náboženstva / náboženskej výchovy. Kompletné POP nájdete na:
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/POP/POP_2011_2012.pdf
1.6.7. Náboženská výchova/etická výchova
1. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno
spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak
počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12,
možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
2. Počas školského roka nemôže žiak prestúpiť z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova
na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.
3. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova
alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia
zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. Počet žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ
školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy a podľa zisteného záujmu organizačne zabezpečí
vyučovanie uvedených predmetov pre nasledujúci školský rok.
4. Riaditeľ školy v prípade, že je počet žiakov menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, etickej výchovy alebo v čase po ukončení
vyučovania ostatných predmetov.
4 Učebnice a školské tlačivá
1. Pre informácie k učebnicovej politike odporúčame sledovať www.edicny-portal.sk, kde sú zverejnené informácie o učebniciach, o výberových konaniach na nové učebnice, o distribúcii učebníc a
taktiež objednávkový formulár pre učebnice, ktoré poskytuje ministerstvo školám na základe ich objednávky bezplatne.
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2. Objednávky učebníc sa realizujú výlučne vyplnením elektronickej objednávky cez www.edicnyportal.sk, kde sú zverejnené aj termíny začatia a ukončenia objednávkového konania. Ministerstvo
porovná objednávky jednotlivých učebníc s reálnym počtom žiakov v príslušnom ročníku.
3. Po ukončení objednávacieho konania na nákup učebníc si môžu objednať učebnice len novozriadené školy. Objednávku učebníc pre 1. ročník si budú môcť spresniť všetky školy podľa počtu žiakov
zapísaných do 1. ročníka v termíne zverejnenom na www.edicny-portal.sk.
4. Zoznamy učebníc, učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bola udelená schvaľovacia alebo
odporúčacia doložka, sú zverejnené na www.edicny-portal.sk.
5. Pedagogická dokumentácia školy alebo školského zariadenia podľa § 11 ods. 3 písm. g) až s) školského zákona sa vedie na tlačivách podľa vzorov zverejnených na www.minedu.sk.
6. Ďalšia dokumentácia školy alebo školského zariadenia podľa § 11 ods. 10 písm. a) až d) školského
zákona sa vedie na tlačivách podľa vzorov zverejnených na www.minedu.sk.
5 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
1. Na www.minedu.sk v menu Kontinuálne vzdelávanie sú zverejnené informácie súvisiace so vzdelávaním učiteľov. Táto rubrika obsahuje zoznam poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania, štruktúru
vzdelávacieho programu, vzor žiadosti o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania a vzor súhlasu garanta pre kontinuálne vzdelávanie.
2. Akreditačná rada MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca prideľuje kredity za objektívne merateľné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom
pedagogickej činnosti alebo výkonom odbornej činnosti ako aj za absolvované vzdelávanie v zahraničí
súvisiace s výkonom pedagogickej činnosti alebo s výkonom odbornej činnosti. Žiadosti o priznanie
kreditov podľa § 47 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov posielajte na adresu: MŠVVaŠ SR, Sekcia
regionálneho školstva, Stromová 1, 813 30 Bratislava.
3. MPC zverejňuje na www.mpc-edu.sk aktuálnu ponuku akreditovaných programov kontinuálneho
vzdelávania a iných vzdelávacích programov a podujatí. Vydáva ponukový katalóg akreditovaných
programov kontinuálneho vzdelávania so základnými informáciami o vzdelávacích programoch.
4. ŠIOV zabezpečuje aktivity na získavanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných kompetencií
potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti pre jednotlivé skupiny učebných a študijných odborov. Organizuje odborné vzdelávanie učiteľov cvičných firiem.
5. VÚDPaP zverejňuje ponuky ďalšieho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov
rezortu na www.vudpap.sk.
Termín prázdnin
Termíny školských Posledný deň
vyučovania
pred
začiatprázdnin v školskom
roku
2011/2012 kom prázdnin
Prázdniny
jesenné
vianočné
polročné
jarné

Košický kraj,
Prešovský kraj
Banskobystrický
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj
veľkonočné
letné

27. október 2011
(štvrtok)
22. december 2011
(štvrtok)
2. február 2012 (štvrtok)

28. október –
31. október 2011
23. december 2011 – 5.
január 2012
3. február 2012 (piatok)

2. november 2011
(streda)
9. január 2012
(pondelok)
6. február 2012
(pondelok)
20. február –
27. február 2012
24. február 2012
(pondelok)

Bratislavský kraj, 17. február 2012
Nitriansky kraj,
(piatok)
Trnavský kraj
24. február 2012 (piatok) 27. február –
2. marec 2012
kraj, 2. marec 2012
5. marec –
(piatok)
9. marec 2012
4. apríl 2012
(streda)
29. jún 2012
(piatok)

Začiatok vyučovania
po prázdninách

5. marec 2012
(pondelok)
12. marec 2012
(pondelok)

5. apríl –
11. apríl 2012
10. apríl 2012
(streda)
2. júl –
3. september 2012
31. august 2012
(pondelok)
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 Rámcový prehľad podujatí pre učiteľov náboženstva v 1. polroku 2011/2012
-

metodický deň pre začínajúcich učiteľov N/NV – 30.09.2011, 04.11.2011
metodický deň pre učiteľov podľa regiónov diecézy – 11.10.2011 – Kežmarok, 12.10.2011 Ružomberok, 14.10.2011 – Sp. Nová Ves, 18.10.2011 – Dolný Kubín, 19.10.2011 – Poprad.
aktualizačné vzdelávanie pre prihlásených účastníkov – 3. modul – IX/2011 – Poprad,
2. modul – X/2011 v termínoch metodických dní v regiónoch diecézy.

 Pracovné zošity pre 3. a 4. ročník gymnázií a stredných škôl
KPKC v súčasnosti pripravuje pracovné zošity pre 3. a 4. ročník stredných škôl. Jedná sa hlavne
o katolícke gymnáziá a stredné katolícke školy, kde sa náboženstvo vyučuje aj v týchto ročníkoch.
Nakoľko pre tieto ročníky neexistujú metodiky, pripravujú pre týchto žiakov aspoň pracovné zošity
(tento rok sa bude prvýkrát maturovať "po novom" aj z náboženstva). KPKC ponúkajú možnosť zakúpiť si uvedené zošity už v tomto šk. roku. Zošity nie sú hradené ministerstvom školstva ako je to
v prípade 1. a 2. ročníka stredných škôl (preto si ich žiaci budú musieť zakúpiť zo svojho). Cena jedného zošita by nemala presiahnuť 1,60 EUR, závisí to od výšky celkového nákladu. Bude to formát
A4, 68 strán. Objednávku nájdete na www.kpkc.sk. Termín uzávierky objednávok bude 30.9.2011.
Predpokladaný termín distribúcie je druhá polovica októbra. Bližšie informácie nájdete na formulári
objednávky.

 Biblická olympiáda
Obsahom Biblickej olympiády sú v tomto školskom roku kniha Genezis 12 – 50, Evanjelium
podľa sv. Marka. Propozície nájdete na www.dkuspis.sk a www.kpkc.sk. Texty kníh tohtoročnej
olympiády nebudú vydané tlačou. DKÚ zasiela texty v elektronickej podobe farským úradom
a učiteľom. SSV poskytol elektronickú verziu uvedených kníh iba pre potreby Biblickej olympiády,
preto uvedené texty nemožno zavesiť na webové stránky.
 Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“
Výtvarná súťaž má už dlhoročnú tradíciu. V šk. roku 2011/12 pokračujeme v jej organizovaní.
Námety na výtvarné práce sú z kníh, ktoré platia pre tento ročník Biblickej olympiády: Genezis 12 –
50 a Evanjelium podľa sv. Marka. Propozície nájdete na www.dkuspi.sk a www.kpkc.sk.

 Celodiecézny katechetický deň
Diecézny katechetický úrad Spišskej usporiadal dňa 02.09.2011 pre kňazov, učiteľov NV/N a
katechétov celodiecézny katechetický deň. Program začal svätou omšou, ktorú celebroval Mons.
ThDr. Štefan Sečka. V odbornej časti pracovníčky KPKC a autorky metodických príručiek predstavili
formou prezentácii nové ročníky, ktoré vstupujú do reformy v tomto šk. roku. Ide o štvrtý, ôsmy
a deviaty ročník ZŠ. Po prezentáciách nasledoval dialóg o aktuálnych otázkach katechizácie
a vyučovania náboženstva. Stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch pod kostolom sv. Cyrila a Metoda
v Poprade, sídlisko Juh.

 „DUHA - Barevný život s vírou“ – český katolícky časopis
Český časopis Duha (formát A5) vychádza z poverenia českobudejovického biskupstva 20 rokov v spolupráci s rakúskym časopisom Regenboren v
diecéze Gurk-Klagenfurt. Od šk. roka 2011/12 jeho vydávanie zastrešuje
Kongregacia bratov najsvätejšej sviatosti (petrini) v Českých Budejoviciach. Je
to katolícky časopis, z ktorého môžu čerpať vyučujúci náboženstva na 1. stupni
základných škôl a všetci, ktorí doprevádzajú deti na ceste viery. Vychádza
dvakrát mesačne počas školského roka. Ponúka podnety k spoločnej práci detí.
Časopis si môžete predplatiť individuálne. Bližšie informácie nájdete na
www.mojeduha.cz. Cena za distribúciu jedného čísla na Slovensko vychádza
35,- Kč, t. j. cca 1,5 €.

6 © Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2011

ODBORNÝ PORADCA
PEDAGOGICKÉ POJMY
Pedagogická veda nám ponúka širokú škálu pedagogických pojmov, ktorých definícia nám nemusí byť stále celkom jasná. Samotní autori pedagogickej literatúry môžu uvádzať definície iných
alebo aj im vlastné definície niektorých pojmov. Učitelia náboženstva sa stretávajú s názormi, že výchovné predmety nie sú tak podstatné a často je tento predmet zaznávaný. Z pohľadu riadenia vyučovacieho procesu je dôležité, aby učitelia náboženstva na pedagogických poradách hovorili a zdôvodňovali situáciu v jednotlivých triedach, hodnotili výkony žiakov ale zároveň prehodnotili i vlastnú
interakciu, interiorizáciu, kooperáciu a rad ďalších vplyvov, ktorými je možné skvalitniť vyučovací
proces. V nasledujúcej časti ponúkame krátky slovník dôležitých pojmov týkajúcich sa procesu učenia
sa a vyučovacej hodiny v škole, ktoré pochádzajú od rôznych autorov.
Interakcia (učiteľ-žiak)
Vzájomné pôsobenie učiteľa a žiaka. Učiteľ nepôsobí na celú triedu rovnako, s jednotlivými
žiakmi jedná odlišne. Vyučovanie nemôžeme posudzovať len podľa výsledkov, konečných produktov,
musíme vedieť, akými postupmi sa k ním dospelo. Výsledok žiaka (výchovný, vzdelávací) závisí tiež
na vzťahu medzi ním a učiteľom (postojoch, očakávaniach, nárokoch učiteľa; záujme, úsilí, schopnostiach žiaka; zdôvodňovaní príčin úspechu a neúspechu žiaka). Priebeh vzájomného pôsobenia učiteľa
a žiaka sa dá detailne popísať, analyzovať, posúdiť a môže učiteľovi poskytnúť spätnú väzbu; priebeh
interakcie učiteľ – žiak je možné tiež modelovať v podobe adaptívneho vyučovacieho programu, vložiť do počítača a široko využívať pre optimalizáciu žiakovho učenia.
Interiorizácia
Všeobecné zvnútorňovanie, začleňovanie myšlienok, postojov, hodnôt, sociálnych noriem do
psychiky jednotlivca. Pri učení môže činnosť, ktorá predchádza, rušiť činnosť, ktorá nasleduje po nej
(proaktívna interferencia), alebo môže činnosť, ktorá nasleduje, spätne rušiť činnosť, ktorá bola naučená predtým (retroaktívna interferencia).
Pedagogická komunikácia
Je zameraná na dosiahnutie pedagogických cieľov, má vymedzený obsah, sociálnu rolu účastníkov, stanovené alebo dohodnuté komunikačné pravidlá. Odohráva sa v škole, ale tiež v rodine,
v športových a záujmových zariadeniach, vo výchovných a a prevýchovných zariadeniach, v pracovnom prostredí. Má intencionálne, kognitívne, motivačné i regulačné aspekty. Zameriava sa i na obsahové, procesuálne a produktové aspekty.
Kooperatívne učenie
Učenie líšiace sa od individuálneho tým, že je postavené na spolupráci osôb pri riešení zložitejších úloh. Riešitelia sú vedení k tomu, aby si dokázali rozdeliť sociálne role, naplánovali si celú činnosť, rozdelili si čiastkové úlohy, naučili sa radiť si, pomáhať, zlaďovať úsilie, kontrolovať jeden druhého, riešiť dielčie spory, spojovať dielčie výsledky do väčšieho celku, hodnotiť prínos jednotlivých
členov, stimuly a pod.
Spätná väzba
Jeden z najdôležitejších prvkov riadenia rôznych systémov, (spätný) vplyv riadeného procesu
(vyučovanie) na riadiaci orgán (vyučujúci). Zároveň poskytuje informácie o výstupe určitého deja
vzhľadom na jeho vstupné faktory. Napr. hodnotenie výsledkov práce žiaka poskytuje spätnú väzbu
o jeho učení a umožňuje mu prispôsobiť ho požiadavkám učiteľa, otázky žiakov poskytujú učiteľovi
spätnú väzbu tým, že umožňujú prispôsobiť výklad a zamerať ďalší priebeh vyučovania na tie skutočnosti, ktoré žiaci nezvládli. Kladná spätná väzba je vplyv učiteľa k zosilneniu riadenej činnosti (pochvala), záporná spätná väzba je zoslabením danej činnosti (trest). Poskytovanie spätnej väzby je podstatou formatívneho (priebežného) hodnotenia. Bez účinnej spätnej väzby hrozí, že žiaci budú praco-
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vať neadekvátne vzhľadom na ich možnosti a predpoklady alebo že sa vyučovací proces vymkne kontrole. Skúsení učitelia preto plánovanú spätnú väzbu poskytujú a vyhľadávajú.
Formatívne (priebežné) hodnotenie
Hodnotenie priebežné, ktorého cieľom je získať informácie o priebehu procesu, javu,
o aktuálnom stave, momentálnej výkonnosti; diagnostikovať príp. závady, odchýlky, typické chyby
tak, aby bolo možné včas poskytnúť spätnú väzbu všetkým zúčastneným, previesť potrebné zmeny
a odstrániť prípadné nedostatky.
Sumatívne hodnotenie
Hodnotenie výsledkov vyučovania či rôznych didaktických programov z hľadiska celkových výstupov, na rozdiel od priebežného (formatívneho hodnotenia). Používa sa i termín finálne hodnotenie.
Psychosociálna klíma
Zahŕňa prostredie, javy, stavy, procesy, ktoré žiaka obklopujú a vplývajú na jedinca.
Motivácia
Súhrn vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré
- vzbudzujú, aktivujú, dodávajú energiu ľudskému jednaniu a prežívaniu,
- zameriavajú toto jednanie a prežívania určitým smerom,
- riadia jeho priebeh, spôsob dosahovania výsledkov,
- ovplyvňujú spôsob reagovania jedinca na svoje jednanie a prežívanie, jeho vzťahy k ostatným
ľuďom a ku svetu.
Motivácia výkonu
Výkon jedinca je motivovaný vnútornými i vonkajšími faktormi. Chovanie jedinca, ktorého cieľom je dosiahnuť určitý výkon, prebieha v niekoľkých fázach:
1. vzbudenie niektorých potrieb,
2. posúdenie vlastných možností výkonu dosiahnuť očakávanie, že potreba bude uspokojená,
3. rozhodnutie vykonať príslušnú činnosť.
Medzi výkonové potreby žiaka patrí: potreba samostatnosti, potreba kompetencie, potreba úspešného
výkonu, potreba vyhnúť sa neúspechu a niekedy (paradoxne) i potreba vyhnúť sa úspechu.
Motivácia žiakov pri vyučovaní
Výsledok procesu motivácie, na ktorom sa podieľa jednak žiak sám, jednak učiteľ, rodičia, spolužiaci. Učiteľ môže ovplyvňovať motiváciu svojich žiakov mnohými spôsobmi. Patrí k ním:
1. vytváranie adekvátneho obrazu o žiakoch,
2. učiteľovo očakávanie voči žiakom,
3. prebúdzanie poznávacích potrieb žiakov (problémové úlohy),
4. prebúdzanie sociálnych potrieb žiakov (sociálna klíma v triede),
5. prebúdzanie výkonovej motivácie (sociálna norma, individuálna norma),
6. využitie odmien a trestov,
7. eliminovanie pocitu nudy,
8. predchádzanie strachu zo školy, z určitých predmetov, zo skúsenosti.
Vyučovacie metódy
Postup, cesta, spôsob vyučovania. Charakterizujú činnosť učiteľa, ktorá vedie žiakov
k dosiahnutiu stanovených cieľov. Existujú rôzne klasifikácie metód, napr. podľa fázy vyučovacieho
procesu (utváranie, upevňovanie, preverovanie vedomostí), podľa spôsobu (slovné, názorné, praktické), podľa charakteru špecifickej činnosti (metódy uplatňované v jednotlivých vyučovacích predmetoch). Progresívny prístup k vyučovacím metódam napomáha vytvárať správnu interakciu medzi učiteľom a žiakom. To umožňuje prirodzené striedanie frontálnych, skupinových a individuálnych metód
práce.
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Forma vyučovania
Prostriedky, spôsoby organizácie vyučovania vzťahujúce sa k usporiadaniu prostredia, spôsobom
organizácie činnosti učiteľa a žiakov.
Organizačné formy vyučovania
V tradičnej didaktike sú chápané ako vonkajšia stránka (vyučovacie metódy). Progresívne je
komplexné systémové ponímanie riadenia a usporiadania vyučovania v určitej vzdelávacej situácii.
Podľa prostredia sa rozlišuje: vyučovanie v triede, v špecializovaných priestoroch školy,
v prirodzenom prostredí. Podľa usporiadania žiakov sa rozlišujú: frontálne, skupinové a individuálne
formy vyučovania. Vzhľadom k rozdeleniu role žiakov sa rozlišujú kooperatívne a individualizované
formy vyučovania. Podľa rozdelenia role medzi učiteľa a žiakov sa rozlišujú riadené a otvorené formy
vyučovania. Základnou formou vyučovania v časovej dimenzii je vyučovacia hodina.
Stratégia učenia
Postupnosť činností pri učení, premyslene riadených tak, aby bolo možné dosiahnuť vyučovací
cieľ. Pomocou nej žiak rozhoduje, ktoré zručnosti a v akom poradí použije. Nad rôznymi stratégiami
učenia stojí štýl učenia, ktorý má podobu meta-stratégie učenia.
Spracovala: Klára Soľanová, metodička

SPOLUPRÁCA VO FARNOSTI V DUCHU APOŠTOLA PAVLA
Apoštol Pavol mal citlivý zmysel pre tímovú prácu. Išlo o tímovú prácu s Bohom a bratmi
a sestrami. Formácia vo viere nie je možná, ak je záležitosťou iba jednotlivca. Pavlovo pastoračné
úsilie bolo vedené získavaním učeníkov. Pavol nečakal na ľudí, kým prídu k nemu. Sám prechádza
dedinami a mestami. Nie je možné odovzdávať náuku a povzbudzovať vo viere bez stretnutia s ľuďmi.
Pavol je na ceste za stretnutím s ľuďmi. Pastorálna práca nie je možná bez sprevádzania, bez prítomnosti apoštola uprostred ľudí.
Spolupráca – nie individualizmus
Pavlovo misionárske úsilie v nás vzbudzuje obdiv. Jeho neúnavnosť a horlivosť pri šírení evanjelia je nám príkladom. Jeho činnosť však bola podporovaná množstvom spolupracovníkov a bez nich
by len sotva dosiahla rozmery, ako ich poznáme. Skutky apoštolov ani samotné Pavlove listy nielenže
nezakrývajú túto skutočnosť, ale dokazujú, že Pavol bol človekom vzťahov, bol apoštolom schopným
pre Kristovo evanjelium získať, nadchnúť a počúvať vždy nových spolupracovníkov. Nevšímať si
Pavlovu schopnosť pre „tímovú prácu“ znamená stratiť významnú črtu jeho osobnosti. Stačí otvoriť
Pavlove listy a nájdeme v nich dlhý zoznam postáv, ktoré Pavol necháva pozdravovať. Andronika
a Juniáš, Apollo, Akvila a Priscilla, Aristarchus, Epafras, Erastus, Jason, Lýdia, Oneziforus, Sílas,
Timotej, Títus, Tychikus, - to sú len niektoré mená z dlhého zoznamu jeho spolupracovníkov. Už
v týchto prvých riadkoch vidíme krásnu aplikáciu pre dnešný život diecézy, farnosti či spoločenstva:
Pri ohlasovaní Kristovho evanjelia kňaz nemôže byť osamoteným apoštolom. Spolupráca, spoločenstvo alebo v modernej reči „tímová práca“ je nevyhnutnou podmienkou, aby Kristovo evanjelium rástlo v Duchu Pavlových slov: „Ja som sadil, Apollo polieval, ale vzrast dal Boh.“ (1 Kor 3,6)
Pavlovo chápanie Cirkvi ako Kristovho tajomného tela v Prvom liste Korinťanom 12,12-27 je
jedným zo základných pilierov nielen jeho spirituality, ale samotnej podstaty Cirkvi, čo osobitne silno
zaznelo na II. vatikánskom koncile, zvlášť v konštitúcii Lumen gentium (bod 7). Preto povedať druhému kňazovi alebo laickému veriacemu „Nepotrebujem ťa“ (porov. 1 Kor 12,21) je prehrešením sa
proti samotnému Kristovi, ktorý je hlavou mystického tela.
V duchu Pavlovej spirituality je dôležité pri práci pre Božie kráľovstvo pamätať na tri prvky spolupráce:
1. Získať spolupracovníkov. V časoch totality z dôvodu prenasledovania a postihov bola pastorácia postavená na kňazovi. Máme príklady horlivých laických veriacich, prácu v malých spo-
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ločenstvách a iné, ale predsa vo všeobecnosti život vo farnostiach sa odvíjal od kňaza. Keďže
kňaz nechcel vystaviť nebezpečenstvu straty zamestnania alebo šikanovania svojich veriacich,
neraz vzal zodpovednosť „na seba“, hoci riskoval pozbavenie štátneho súhlasu, vyhrážky, nátlak, prekladanie z miesta na miesto a pod. V tomto smere dnes Cirkev môže slobodne angažovať v práci laických veriacich. Cirkev na Slovensku aj takmer 20 rokov po páde totality stojí pred výzvou odhodiť zabehnutý spôsob osamelej pastorácie. Kňaz nemôže byť osamoteným
apoštolom, ako sme to spomenuli v úvode. Uzatváranie sa do súkromia, venovanie sa iba vybranému okruhu veriacich patrí do minulosti. Nesmieme podľahnúť pocitu sebestačnosti – vystačíme si s tými, ktorých už máme. Majme odvahu získavať pre Kristovo evanjelium vždy
nových spolupracovníkov. Spolupráca biskupa s kňazmi, farára s kaplánom, kňazov medzi sebou, kňazov a laikov je nevyhnutnosťou, aby Božia stavba rástla. Pavlova činnosť nespočívala
iba v ohlásení Krista, ale v zakladaní kresťanských spoločenstiev, v ktorých ustanovoval predstavených, aby aj po jeho odchode pokračovali v evanjelizačnej práci. Božie kráľovstvo musí
rásť aj po našom odchode z farnosti!
2. Nadchnúť pre Božie kráľovstvo. Pavlovo pôsobenie na misijných cestách je opísané týmito
slovami: „Posilňovali srdcia veriacich a povzbudzovali ich, aby vytrvali vo viere a že do Božieho kráľovstva máme vojsť cez mnohé utrpenia.“ (Sk 14,22) Pavlova horlivosť za Pánov
zákon ešte pred jeho povolaním za apoštola bola známa. Keď sa stal Kristovým apoštolom, túto horlivosť zapojil do služby evanjelia. Nadchnúť spolupracovníkov znamená ukázať im evanjelium také, aké skutočne je – Radostným posolstvom! Často náš pohľad a naše homílie sú
negatívnym výpočtom nebezpečenstiev, ktoré na veriacich číhajú: liberalizmus, konzumizmus,
sekularizmus... Iste, všetci si uvedomujeme tieto negatívne bremená, ale pamätajme aj na slová Apoštola národov: „Kto nás odlúči od lásky Kristovej? (...) ani smrť, ani život,... ani výška
ani hĺbka.“ Rim 8,35-39) Počas totality kresťanstvo nemohlo naplno ukázať svoju podstatu. V
súčasnosti kresťanstvo môže prejaviť to, čím skutočne je. Že je slobodnou odpoveďou človeka, ktorý sa pre Krista rozhodne z osobného presvedčenia, lebo kresťanstvo mu ukáže ako
správne praktizovať slobodu a ako rozlišovať veci, ktoré sú skutočné od tých, ktoré sa iba
zdajú byť také.
3. Počúvať druhých. Pri každej liturgii zaznieva na konci čítania zo Svätého písma zvolanie:
„Počuli sme Božie“ resp. „slovo Pánovo.“ Nie je to iba formálne ukončenie textu, ale skutočné
vyjadrenie postoja človeka. Schopnosť počúvať je v Biblii synonymom otvorenosti pre Božie
pôsobenie, vyjadrením poslušnosti voči Pánovmu slovu a pripravenosti konať podľa vypočutého slova. Z tejto vertikálnej roviny je nevyhnutný prechod do horizontálnej roviny – počúvať spolupracovníka, brata, sestry... Veľa podnetov Ducha Svätého ostáva nevypočutých práve z dôvodu našej neochoty počúvať druhých. Usilujme sa načúvať ľuďom a veciam, ktoré sú
odlišné od tých, o ktorých premýšľame a hovoríme my, ale neposudzujme tých, ktorí ich hovoria. Buďme otvorení porozumieť tomu, čo nám bolo povedané a argumentom, ktoré zazneli.
Keď laickí veriaci pocítia, že ich naozaj počúvame a berieme vážne, budú mať odvahu povedať nám veci, ktoré skutočne cítia a nie to, čo chceme počuť my. Zhromaždenie apoštolov na
sneme v Jeruzaleme sa vyznačovalo schopnosťou počúvať a ich prostredníctvom Boh urobil
veľké veci: „Celé zhromaždenie stíchlo a počúvali Barnabáša a Pavla, ktorí rozprávali, aké
veľké znamenia a divy urobil Boh prostredníctvom nich medzi pohanmi.“ (Sk 15,12)
Spracoval: Doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
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AKO AKTIVIZOVAŤ
VIEŠ, KTO JE NA OBRÁZKU?
Je to veľmi dobrý a krásny človek. Žil pred viac ako 2000 rokmi. Jeho život bol plný radostí aj
starostí, ako to u ľudí býva. V jednom sa však odlišoval od života iných: nedopustil sa nikdy žiadneho
hriechu. Urobil vždy to, čo chcel Boh. Ale to sme prezradili už veľa. Môžeš si vymaľovať označené
políčka podľa návodu. Potom ti nebude ťažké odpovedať na nasledujúce otázky:
- Ako sa volala?
- Kde žila?
- Kde sa o nej píše?
- Ktoré udalosti z jej života poznáme?
- Kde dnes žije?
- Čo by jej mohlo urobiť radosť?
Keď obrázok vymaľuješ, môžeš ho vystrihnúť a nalepiť na tvrdý kartón. Nakoniec môžeš dopísať
pekné venovanie a niekomu ho podarovať. Obrázok nájdete na str. 21.

RUŽENEC - TAJNIČKA
Panna Mária je žena, ktorá bezvýhradne verila Bohu a stala sa matkou Božieho Syna. Od
nepamäti sa kresťania radi modlili k nej a spolu s ňou k Bohu. Jednou z foriem takej modlitby
je aj posvätný ruženec. Je to modlitba, ktorá vznikla okolo roku 1400 a do dnes nestratila na
svojej aktuálnosti.
Dobre si prezrime nakreslený ruženec a zoberme do ruky aj ten naozajstný. Vieme, na čo
nám slúži? Čo o ňom vieme? Aký má zmysel a význam? (písmená pred správnou odpoveďou
vytvoria odpoveď v tajničke).

1. Ktorou modlitbou začína ruženec?
OR Anjel Boží strážca môj
NÁ Verím v Boha
CA Pod tvoju ochranu
2. Aké tajomstvá posvätného ruženca poznáme?
OD radostný, bolestný, víťazný
PR veselý, smutný, tichý, živý
SV radostný, bolestný, slávnostný, svetla
3. Koľko desiatkov má jeden ruženec?
ED päť
ML desať
ZA sedem

4. Koľko zdravasov obsahuje jeden desiatok?
LOS tri
UJ pätnásť
IEK desať
5. Ktorá rehoľa sa v dejinách zaslúžila
o rozšírenie modlitby ruženca?
BO dominikáni
NÁ jezuiti
SVA saleziáni

6. Ktorou modlitbou končí ruženec?
DE Anjel Pána
HU Ó Ježišu, odpusť nám...
EB Zdravas Kráľovná

Tajnička:
MÁRIA ......................................................
(správna odpoveď: Mária nás vedie k Bohu.)

-

mm -
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KATECHETICKÉ NÁMETY
LECTIO DIVINA Lk 1,26-38
(Zdokonaľujúca katechéza vo farskom spoločenstve)
Téma: Božia vôľa pre môj život
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ a starší
Ciele katechézy:
Kongnitívny cieľ: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu o Božom zámere s Božou Matkou
a ľudstvom ako takým. Oceniť význam Máriinho „Amen“.
Afektívny: Prežívať chvíle rozhodovania s Pannou Máriou. Prežívať chvíle rozhodovania, nasledovania Boha v mojom osobnom živote.
Psychomotorický cieľ: Pomocou čítania, rozboru a meditácie evanjeliového textu (Lk 1,26-38) prežiť
dôverný vzťah viery ku Kristovi, jeho Matke a cirkevnému spoločenstvu.
Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: exemplár Svätého písma, papier s nakreslenými schodmi (vystrihnuté schody, alebo rebrík), nastrihané farebné obdĺžniky (ktoré sa budú priliepať na schody, alebo rebrík), lepiaca hmota,
svieca.
Úvod
Privítanie, krátka modlitba.
1. Lekcia – čítanie evanjeliového textu (môže sa prečítať dvakrát)
Cieľom tejto časti je priblížiť inšpirujúci text – Lk 1,26-38
2. Meditácia
Cieľom je vysvetliť evanjeliový text a priblížiť jeho zásadné myšlienky.
Katechéta podáva výklad prečítaného evanjeliového textu:
Evanjelista sv. Lukáš opisuje udalosť, ako Boh posiela anjela Gabriela do galilejského kraja, mesta,
ktoré sa volá Nazaret. Posol je poslaný k panne, ktorá je zasnúbená s mužom z rodu Dávidovho –
k Jozefovi. Meno panny je Mária.
Anjel pozdravil Máriu: „Zdravas“, čo doslovne znamená „raduj sa.“ Boží posol hovorí o Márii, že je
plná milosti, a že je s ňou Pán.
Nasleduje dialóg medzi anjelom a Pannou Máriou. Anjel ubezpečuje Máriu, že sa nemusí báť, lebo
našla milosť u Boha. Oznámil jej, že počne a porodí syna, ktorému má dať meno Ježiš. Ježiš bude
veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Ubezpečil ju, že Pán, Boh mu dá trón jeho otca Dávida,
a že bude naveky kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.
Máriina odpoveď bola plná pochýb: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“
Anjel jej povedal, že Duch Svätý zostúpi na ňu a Božia moc ju zatieni. A preto sa dieťa bude volať
svätým, lebo to bude Boží Syn.

Záverečná Máriina odpoveď bola jasná. Mária samu seba nazýva služobnicou Pána a súhlasí so slovami Božieho posla. Anjel následne od nej odchádza.
Stretávame sa v mesiaci október, v ktorom špeciálnu pozornosť obraciame na Pannu Máriu. Boh si ju
vyvolil za matku Jeho Syna. Panna Mária svojou odovzdanosťou do Božej vôle získala korunu večnej
slávy vo večnosti. Boh si ju vybral pre jeden z najdôležitejších činov poslušnosti, aký kedy od niekoho
požadoval. Mária so svojím príbehom o tehotenstve z Ducha Svätého riskovala, že ju ľudia budú považovať za blázna. Predsa však nehľadiac na riziko, povedala, že súhlasí. V tej chvíli ešte nevedela,
aké obrovské požehnanie príjme. Vedela len, že ju Boh žiada, aby mu slúžila, a ona ochotne súhlasila.
Požehnanie, ktoré Boh dal Márii – česť byť matkou Mesiáša – jej malo priniesť mnoho bolestí. Jej
rovesníci sa jej budú posmievať, jej snúbenec ju takmer opustí, jej Syn bude zavrhnutý a popravený.
Avšak v jej Synovi príde jediná nádej pre svet, a preto ďalšie generácie budú ospevovať Máriu ako
„požehnanú medzi ženami“. Jej odovzdanosť do Božej vôle viedla k našej záchrane.
3. Aplikácia
Katechéta rozdelí účastníkov katechézy do skupín (po štyroch) a požiada ich, aby hľadali dôležité
momenty evanjeliového posolstva v rozhovore anjela Gabriela s Pannou Máriou. (predpokladá sa
dostatočný počet textov daného úryvku Božieho slova pre každého účastníka)
Každý z nás by si mal uvedomiť, že evanjeliový text nad ktorým uvažujeme obsahuje pravdu, ktorá
má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Nasledujúce otázky nám môžu pomôcť toto
posolstvo prijať a osvojiť si ho:
- Vymenuj minimálne štyri vlastnosti Panny Márie, pre ktoré si ju Boh vyvolil za Matku svojho Syna. (odovzdanosť, poslušnosť, dôvera, pokora, láskavosť, dobrota...)
- Čo znamenala Božia vôľa pre Pannu Máriu a jej život? (bolesť i radosť, spásu celému ľudstvu)
- Aká je Božia vôľa pre môj život? a) všeobecná – 1 Sol 4,3 – Božie posvätenie, život v Božej blízkosti a v požehnaní b) konkrétna – zasvätený život v kňazstve, rehoľnom spoločenstve,
v manželstve alebo v slobodnom stave.
Metódou brainstorming prítomní odpovedajú na položené otázky. Na prichystaný papier
s nakreslenými schodmi (alebo rebríkom) účastníci naliepajú vlastnosti Panny Márie z prvej otázky.
Schody, alebo rebrík symbolizujú správnu cestu – smer k Bohu, do Božieho kráľovstva.
S vhodným komentárom katechéta upriami pozornosť na Božiu vôľu, ktorou je Božie posvätenie pre
náš život – 1 Sol 4,3 (život v Božom kráľovstve už tu na zemi) a po smrti v nebeskom kráľovstve.
Účastníci postupne prichádzajú a do pripravených schodov alebo rebríka priliepajú vlastnosti Panny
Márie, pre ktoré si ju Pán Boh vyvolil za Matku Jeho Syna. Je vhodné upozorniť účastníkov, že dané
vlastnosti pomôžu na ceste k Bohu aj nám.
4. Modlitba
Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu
a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme.
5. Kontemplácia
Tu sa odporúča zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Je zhrnutím všetkých doterajších etáp. Záleží na
tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme
si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje do nového konania v súlade s Božou vôľou.
Záver
Na záver stretnutia katechéta /kňaz/ poukáže na význam odovzdanosti, poslušnosti a dôvery v živote
Panny Márie a rovnako i v našom živote. Povzbudí prítomných k hľadaniu a prijatiu Božej vôle pre
život a na konkrétne možnosti apoštolátu vo farskom spoločenstve.
Stretnutie možno ukončiť vhodnou mariánskou piesňou.
Spracoval: Marián Majzel
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SRDCE, KTORÉ NÁS TAK VEĽMI MILUJE – PROJEKT NA PRVÉ PIATKY
Prvé sväté prijímanie sa, žiaľ, pre niektoré deti stáva zároveň posledným. Samotné deti za to asi najmenej
môžu. V deň prvého svätého prijímania sú možno aj rozhodnuté k vernosti a obnovu krstného sľubu berú naozaj
vážne, ale ak ostanú bez podpory rodiny, zriedkavo vytrvajú. Je tu príležitosť spoločne si s nimi zrealizovať
pobožnosť deviatich prvých piatkov s prijatím Eucharistie a predchádzajúcou sviatosťou zmierenia. Napomôže
to dobrému duchovnému návyku - pravidelnému očisťovaniu srdca a nasycovaniu duše.
Slávnosť prvého svätého prijímania býva zvyčajne v máji, nasleduje prvý piatok v júni a potom prídu dva
kritické prázdninové mesiace; bez povzbudenia katechétom, v mnohých prípadoch bez podpory rodičov, bez
povšimnutia si nedeľných oznamov. Dieťa je na prázdninách na inom mieste a pohybuje sa v celkom inom svete.
Väčší predpoklad úspešnosti preto je, keď s pobožnosťou deviatich prvých piatkov začneme spoločne až
v septembri. Koniec vychádza práve na prvé výročie prvého svätého prijímania.
Bl. pápež Ján Pavol II. na návšteve v Paray-le-Monial, v mieste pôvodu prvopiatkových pobožností, skonštatoval hojné duchovné ovocie, ktoré prinášajú, vyjadrujúc sa najmä sviatosťou zmierenia a svätým prijímaním
v prvé piatky v mesiaci. Potvrdil, že táto zbožnosť prospela celým generáciám kresťanov a je žiadúce, aby sa
tieto cesty navrhli veriacim aj dnes.
Táto kapitola ponúka liturgickú katechézu k vovedeniu detí do pobožnosti deviatich prvých piatkov a jej
spoločnému prežívaniu. Katechézu je možné zrealizovať v rámci dvojhodinovky náboženskej výchovy.

Ciele:
kognitívny – spoznať prisľúbenia Božského Srdca;
afektívny – prejaviť záujem o pravidelnú sviatosť zmierenia a prijímanie Eucharistie;
psychomotorický – formovať si návyk pravidelného pristupovania k sviatostiam.
Pomôcky: obraz, osemsmerovky, plagátik s predtlačou zjavenia, lúče-nálepky, spovedné
zrkadlo.
Metódy: rozprávanie, práca vo dvojiciach, práca s obrazom, koláž, spytovanie svedomia.
Symboly: tvary osemsmeroviek – symboly konkrétnych prisľúbení; čierne šípy – symbol
hriechov; slnečné lúče – symbol Božej milosti.
Priebeh projektu
Rozprávanie o zjavení – učiteľ
(obraz zjavenia Božského Srdca sv. Margite je pripevnený na čelnom mieste)
Práve koncom septembra pred niekoľkými stovkami rokov (presne 27.09.1673) sa
v strednom Francúzsku (juhozápadnom cípe Burgundska) stala zaujímavá a pre nás dôležitá
udalosť. V mestečku Paray-le-Monial sa nachádza kláštor rehole Navštívenia Panny Márie.
Vtedy v ňom žila nenápadná rehoľná sestra Mária Margita Alacoque. Na prvý pohľad bola
jednou z tých najobyčajnejších obyvateliek kláštora. No vynikala úžasnou láskou k Ježišovmu
Srdcu, trpiacemu pre zlo vo svete a túžiacemu zachrániť ľudstvo. Paradoxne však práve týmto
ľudstvom bolo a je Božské Srdce ignorované a odmietané. Margita chcela Ježišovi svojou
vernosťou a láskou byť aspoň nepatrným zadosťučinením za celý nevďačný svet. Uvedomovala si, že to nie je v jej silách, preto robila maximum, čo mohla. Snažila sa Ježišovi patriť
aspoň ona celá a bez výhrad. Keď mala čo i len chvíľku času, odbehla potešiť jeho samotu
v kaplnke, kde vo svätostánku prebýval v Eucharistii. Často ju našli pred ním kľačať. Trávievala tam hodiny a hodiny, niekedy aj v noci. Ježišovo Srdce nenechalo dlho bez odpovede
túto veľkú Margitinu lásku. Ukázalo sa jej a takto sa predstavilo: „Hľa, moje Srdce, ktoré
toľko milovalo ľudí.“ Ježišovo Srdce sa zjavilo Margite niekoľkokrát a vyvolilo ju za sprostredkovateľku Božích milostí pre celý svet. Jedno zo zjavení malo osobitný význam. Povieme
si o ňom niečo viac.1

1

porov. ANTOLOVIĆ, J. Margita Mária Alacoque. Trnava : Dobrá kniha, 2007.
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Práca s obrazom zjavenia (obr. č. 4)
Učiteľ môže premietnuť obraz cez dataprojektor, aby si žiaci obraz lepšie všimli. Ich úlohou je hovoriť, čo vidia na obraze. (Ježiš na kríži, otvorené náručie, sklonená hlava, na
mieste rán malé slnká, na mieste srdca veľké slnko, žiarivé kruhy, oheň v pozadí, klaňajúca sa
rehoľníčka, jej chváliace ruky)
Pokračovanie rozprávania o prisľúbeniach – učiteľ
Ježišovo Srdce dalo poznať Margite svoje vrúcne želanie, že chce ľudí vytiahnuť
z priepasti zatratenia a otvoriť im všetky poklady svojej lásky. Sú nimi najmä sviatosti, osobitne sviatosť zmierenia a sviatosť Eucharistie. Ježiš si želal, aby sme ich pre naše duchovné
dobro často prijímali, osobitne na prvý piatok každého mesiaca. Cez rehoľníčku Margitu dostali ctitelia Božského Srdca dvanásť prisľúbení.
Práca žiakov
Lúštenie prisľúbení v osemsmerovkách – práca vo dvojiciach (obr. č. 1, 2, 3)
Stručné uvedenie prisľúbení na tabuľu a do zošita – práca detí

PRISĽÚBENIA BOŽSKÉHO SRDCA
1. STAVOM - MILOSTI
2. RODINÁM - POKOJ
3. V PROTIVENSTVÁCH - POTECHA
4. V ŽIVOTE I SMRTI - OCHRANA
5. NA PODUJATIA - POŽEHNANIE
6. HRIEŠNIKOM - MILOSRDENSTVO
7. VLAŽNÝM - HORLIVOSŤ
8. HORLIVÝM - DOKONALOSŤ
9. DOMOM - POŽEHNANIE
10. KŇAZOM - MILOSTI
11. ROZŠIROVATEĽOM - ISTOTA
12. V HODINE SMRTI - KAJÚCNOSŤ
Príbeh o splnenom prisľúbení – učiteľ
Ježiš nám prisľúbenia nielen dáva, ale ich aj verne plní. Dosvedčuje to veľa životných
príbehov. Aspoň jeden z nich:
V čase totalitného komunistického režimu veriaci nemali náboženskú slobodu a pre svoju vieru nezriedka aj trpeli. Deti prihlásené na náboženstvo vysmievali a znevýhodňovali,
rodičov odhovárali a zastrašovali. Situácia sa zmenila až po páde tohto viere neprajného spoločenského systému. V tom čase do istej školy prišla učiť náboženstvo nová katechétka. Bola
plná nadšenia a zaujímavých nápadov ako sprístupniť deťom evanjeliové posolstvo. Svoje
aktivity konzultovala nielen s pánom farárom, ale keďže prebiehali v škole, aj s pánom riaditeľom, a hoci táto škola bola štátna, stretla sa uňho s veľkou otvorenosťou a pomocou pri ich
realizácii. Náboženská výchova dostala plnú „zelenú“. Raz mali pedagógovia za úlohu rozpracovať a aktualizovať projekt „Zdravá škola“. Katechétka, ešte predtým, ako by si bola
prečítala obsah projektu, chytiac sa len jeho názvu, dlho nerozmýšľala a zašla za pánom riaditeľom s návrhom, aby si deti spoločne urobili deväť prvých piatkov. Čisté srdce a život posilňovaný Eucharistiou, inými slovami minimalizácia zla a maximalizácia dobra, sa jej zdal
najlepším predpokladom opravdivo zdravej školy. Pán riaditeľ súhlasil. Spomenul, že aj on si
kedysi veľmi dávno túto pobožnosť urobil a pripomenul katechétke prísľub, že taký človek
neodíde na druhý svet bez Božej milosti. Lenže potom prišla iná doba a s ňou ponuka inej
kariéry, dopočula sa o ňom katechétka. Stretká na fare mladý učiteľ vymenil za výhodné pos15 © Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2011

tavenie riaditeľa školy. A ak chcel ísť v súlade s režimom, mal sa nielen vzdať svojej viery, ale
v nej brániť aj iným. V rôznych školách to malo rôznu mieru, ale on sa aktívne zhostil svojho
postu a podľa rozprávania rodičov spôsoboval nemalé problémy pri prihlasovaní detí na náboženstvo. Časom totalita padla a situácia sa úplne zmenila. Ale zmenil sa aj pán riaditeľ.
Niektorí si myslia, že preto, aby mohol na svojom poste zotrvať naďalej. Ale kto vidí do srdca? Nemohlo to byť aj úprimné? A nemohlo to súvisieť aj s prisľúbením Božského srdca? Čas
života pána riaditeľa sa totiž napĺňal, aj keď vek tomu ešte nenasvedčoval, a v Božej prozreteľnosti sa približoval okamih jeho smrti. Onedlho po rozbehu náboženských aktivít v škole,
pána riaditeľa náhle odviezli do nemocnice a po niekoľkých dňoch nečakane zomrel. Či už
bolo tak alebo onak, pán riaditeľ pred smrťou dostal milosť zmeniť svoj postoj. A aj vďaka
nemu sa v škole začali mnohé náboženské tradície, ktoré trvajú už pomaly dvadsať rokov.
Povzbudenie – učiteľ
Prisľúbenia Božského Srdca platia stále. Bola by večná škoda pre nás a nevďačné odmietnutie pre Ježiša takéto veľké dobrodenia neprijať. Budeme sa spoločne snažiť každý mesiac pred prvým piatkom prijať sviatosť zmierenia a na prvý piatok prísť na sväté prijímanie.
Plagátik – koláž – skupinová práca detí
Na plagátiku, ktorý máte pred sebou, v porovnaní s naším veľkým obrazom vpredu, je
niekoľko rozdielov - čierne šípy a prázdne miesto. Čo by mohli znamenať? Voľné miesto je
tam pre každého z nás a šípy znamenajú naše hriechy, ktorými Ježišovo Srdce veľmi zraňujeme.
Spytovanie svedomia – samostatná práca detí
(môže byť už ako bezprostredná príprava k sviatosti zmierenia)
Modlitba
Ľútosť.
Zaznamenávanie prvých piatkov – samostatná práca detí (obr. č. 4)
Vo sviatosti zmierenia nám Ježiš hriechy odpustí a naplní nás svojou milosťou. Svätým
prijímaním ju bude v nás rozhojňovať. Bude nám pomáhať konať dobro a nekonať zlo. Po
sviatosti zmierenia a po prijatí Eucharistie symbolicky prelepíme čierny šíp žltým lúčom na
prvý piatok si zoberieme tieto plagátiky domov. Tak urobíme každý mesiac. Plagátik si umiestnime doma na dôstojnom mieste a Ježišovo milujúce Srdce budeme mať stále pred očami.
ZÁVER
Po uplynutí spoločných deviatich prvých piatkov sa na zadnú stranu plagátikov nalepí
text: pamiatka na 1. sväté prijímanie a deväť prvých piatkov. Plagátiky sa slávnostne deťom
odovzdajú na výročnej svätej omši.
Skúsenosť potvrdzuje potrebu návyku detí k pravidelnej sviatosti zmierenia a prijímaniu
Eucharistie hneď od začiatku. V opačnom prípade sa mnohé deti spovedať zabudnú
a prestanú. Čím ďalej, tým viac majú problém k sviatosti pokánia opätovne pristúpiť.
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Obrázok 1: Prisľúbenia Božského Srdca – osemsmerovky
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Obrázok 2: Prisľúbenia Božského Srdca - osemsmerovky
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Obrázok 3: Prisľúbenia Božského Srdca - osemsmerovky
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Obrázok 4: Zjavenie Božského Srdca – koláž – práca detí

Autor: PaedDr. Marta Majková
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Príloha k aktivite zo str. 11

I žltá
. oranžová
◦ svetlo zelená

☐ hnedá
x tmavo modrá
– červená
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PONÚKAME
YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých
Preložený Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých. Je rozdelený na
štyri časti – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Zaujímavé spracovanie vzniklo
pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna.
Cena: 6,00 €

Biskupský úrad, Sp. Kapitula: V ÚSTRETY JUBILEU 2013
Obsahom publikácie sú povzbudenia, výzvy, úvahy a modlitby cez dvojročie duchovnej prípravy na Jubilejný rok 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda.
Duchovný program v našej diecéze bude obsahovať tri úlohy: hlbšie poznávanie
viery, intenzívnejšie vyznávanie viery a účinnejšie šírenie viery.
Cena: 1,30 €

DVD: POHĽAD DO MATERNICE
Americký dokumentárny film (28 min). Veľmi pozitívne ladený snímok
vzbudzujúci úžas nad jedinečnosťou ľudského života. Slovenské spracovanie
pripravil MUDr. Ivan Palúch a kol. Nemecké dokumentárne filmy Bola som na
potrate (28 min.) a Prázdna kolíska (15 min.) reagujú na problém činu, za ktorými
sa skrýva hlboká túžba po zmierení, ľútosti a odpustení.
Cena 6,00 €

PANE, JA HĽADÁM TVOJU TVÁR – Novéna k bl. Jánovi Pavlovi II.
O ceste svätosti veľkého apoštola Božieho milosrdenstva Jána Pavla II.
nepochybovali veriaci už za jeho života. Na jeho príhovor mnohí veriaci obdržali
Božie milosti.
Cena: 1,20 €

Elias Vella: KRISTOTERAPIA
Keď sa vydáme na cestu za svojím vnútorným uzdravením, alebo keď v tom
niekomu pomáhame, musíme si dať pozor, aby sme neotvorili nejaké rany
a potom ich nechali neuzdravené. Keď niekto ide za psychológom, zvyčajne ho
vedie k tomu, aby sa zameral na svoju minulosť, aby mu psychoterapiou pomohol
pochopiť príčiny, korene jeho problémov. Každá ľudská veda však má svoje
hranice vrátane teológie. A keďže majú svoju hranicu, veríme, že len Ježiš môže
dielo zavŕšiť. Ježiš nás chce urobiť celistvými.
Cena: 6,30 €
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