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OZVENY
OZVENY
OZVENY
PANNA MÁRIA
V ŽIVOTE
PÁPEŽOV
Ó, Mária, úsvit nového sveta, Matka žijúcich,
tebe zverujeme vec života:
zhliadni, Matka, na nespočetné zástupy detí,
ktorým nie je dovolené prísť na svet,
chudobných, ktorí zápasia s ťažkosťami života,
mužov a žien - obetí neľudského násilia,
starých a chorých zabitých z ľahostajnosti
alebo z nepravého súcitu.
Daj, aby všetci veriaci v tvojho Syna
dokázali otvorene a s láskou ohlasovať
ľuďom našej doby Evanjelium života.
Vypros im milosť, aby ho prijímali ako stále nový dar,
aby pociťovali radosť a vďačnosť
z jeho slávenia po celý život,
vypros im odvahu, činné a vytrvalé svedectvo o ňom,
aby mohli budovať so všetkými ľuďmi dobrej vôle
civilizáciu pravdy a lásky
na česť a slávu Boha Stvoriteľa, ktorý miluje život.
sv. Ján Pavol II.: Evangelium Vitae, 105

úvodník

S

tom, kde prebýva láska k Bohu
a našim blížnym.
Z našich mohutností je tu ešte
vôľa, ktorá motivuje k rozhodnutiu a k vytrvalej realizácii prijatého rozhodnutia. Správne
formovaná vôľa hovorí áno a volí
si dobro, pravdu, krásu a ide za
nimi. Hovorí nie klamstvu, podvádzaniu, ubližovaniu... Vôľa má
byť spojená s Božím zákonom.
Cieľom kresťanského formovania a rastu je, aby rozum, srdce
a vôľa boli zajedno s Bohom, nie
v protiklade voči nemu. V tomto
je našim učiteľom a vzorom Ježiš Kristus, ktorého ohlasujeme
a odovzdávame jeho posolstvo.
Podieľajme sa na tom, aby sa
nami katechizované a formované deti i mládež rozhodovali pre
Krista, ktorý usmerní ich život
uprostred rozbúreného sveta
a všetkých udalostí ich rozvíjajúceho sa života.
Majme na pamäti, že sme nielen
poslaní, ale aj povolaní nasledovať Krista. Apoštol Pavol zažil silný impulz na ceste do Damasku,
keď ešte ako horlivý Žid zaslepene siahal kresťanom na slobodu.
Po obrátení sa necítil a neprejavoval ako dokonalý kresťan. V liste Filipanom vyjadril túžbu ešte
viac spoznávať Krista: „Ale čo mi
bolo ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu. Všetko pokladám
za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána.
Preň som všetko stratil a pokla-

dám za odpadky, aby som získal
Krista a našiel sa v ňom skrze
vieru, aby som poznal jeho, aby
som sa ho niekedy zmocnil, ako
sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa.“
(por. Flp 3,7-12). Dozrievanie
našej viery nemôže byť ukončenou záležitosťou, nemôže byť ani
samovoľné, ale má byť spojené
s naším chcením a má sa v ňom
prejaviť naša vôľa.
Aj my osobne môžeme Ježiša
lepšie spoznať vtedy, keď budeme mať preňho vyhradený čas
a budeme načúvať jeho slovu,
veď Boh sa prihovára aj nám
nielen druhým. Jedinečným časom, ktorý s ním strávime, je
čas osobnej modlitby. V nej mu
vyjavíme svoje osobné záležitosti
a v nej sa prihovárame za druhých. V rozhovore s ním prosíme
o pomoc pre svoju prácu a v rozhovore s ním prosíme o pomoc
pre svoj osobný život. S Ježišom
máme byť každý deň a má byť
blízky nášmu srdcu. Je náš Pán
a Boh a je náš Učiteľ. Vernosť
jeho učeniu máme vyjadriť svojou
vierou a životom. Každý deň sa
rozhodujme pre Ježiša a priťahujme svojím svedectvom k takému rozhodnutiu našich žiakov
a študentov. Nech náš život hovorí o našej túžbe a chcení poz
nať Ježiša Krista.
ThDr. Viktor Pardeľ, PhD.
riaditeľ DKÚ
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postupným prechodom
letného obdobia do obdobia jesenného je spojený
i prechod z prázdninových dní na
dní školské. Prišiel čas prípravy
na vyučovanie a čas príležitostí
dotýkať sa myslí, sŕdc a vôle žiakov a študentov v školskom prostredí na vyučovaní a v prostredí
farnosti na stretnutiach, katechézach, prípravách na sviatosti.
Svätý Otec František v jednom
príhovore študentom zdôraznil,
že v škole nielen nadobúdame
nové vedomosti, ale si aj osvojujeme návyky a hodnoty. Reč
mysle, srdca a rúk. „To znamená uvažovať nad tým, čo vnímaš
a čo robíš a dobre vnímať, ako
uvažuješ a ako konáš. Tieto tri
jazyky spolu zosúladiť!“
Školské dni a mesiace poskytnú
dostatok príležitostí, aby sme
ovplyvnili, čo žiaci a študenti
uložia do svojej mysle a pamäte.
Keď budeme ohlasovať a roz
právať o Ježišovi Kristovi,
o jeho živote, jeho slovách
a skutkoch, význame jeho smrti
a zmŕtvychvstania, ich myseľ
sa stane miestom, kde prebýva
pravda.
Prostredníctvom vyučovania náboženstva a katechéz sa Boh
dotkne aj sŕdc tých, ktorí nám
sú zverení a ktorým sa budeme
venovať, pre ktorých sa budeme
obetovať a za ktorých sa budeme modliť. S Kristom vstupuje do
srdca láska a ono sa stáva mies

úvodník
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TRPEZLIVOSŤ A VYTRVALOSŤ
PRI OHLASOVANÍ EVANJELIA
Mons. Andrej Imrich: Veni Sancte v Ružomberku, 28.8.2014
Vo svetle viery chápeme hodnotu
dobrého skutku a ošklivosť hriechu. Toto svetlo potrebujeme,
aby sme sa dostali do neba.

Milí bratia a sestry!
Ako som už na začiatku spomenul, máme mimoriadne dôležité
poslanie odovzdať svetlo viery
mladej generácii. Vo svetle viery
človek poznáva ten najväčší poklad, ktorým je Boh. Je to najväčší poklad, ktorého sa môžeme
zmocniť, ktorý môžeme získať.
A tento poklad môžeme nájsť
iba vo svetle viery. Vo svetle viery
chápeme, akú úžasnú hodnotu
má človek, ktorý je stvorený na
Boží obraz a ktorý má možnosť
s Bohom vytvárať spoločenstvo.
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Keď hovorím o svetle viery, ono
má podobné zákonitosti ako den
ne slnečné svetlo. Keď sa začalo
ohlasovať evanjelium v prvotnej
Cirkvi, bolo to ohlasovanie veľmi
úspešné. Úspešné bolo preto,
lebo tu bola tma. Keď so svetlom
evanjelia prišli kresťania do tmy,
svetlo v nej malo veľkú silu. Dnešná doba je iná. V terajšej dobe
človek o Bohu veľa počul, ale
to všetko čo počul, spochybnil,
znevážil, zosmiešnil. Spochybnením vytvoril jednu obrovskú
hmlu, a my veľmi dobre vieme, čo
to znamená, keď je hmla. Vedia
to šoféri, vedia to letci, vedia to
tí, ktorí cestujú. Čo to znamená
hmla? Ani letci ani šoféri sa neboja tmy, lebo keď použijú svetlo,
môžu sa pohybovať ako cez deň.
Svetlo je v tme účinné. Ale svetlo
je málo účinné v hmle. Jednoducho, ak je hmla, tak ani svetlo si
nevie celkom poradiť. My si musíme uvedomiť jedno. Dnešná
doba, ktorá všetko spochybňuje,
ktorá všetko zosmiešňuje, znevažuje, je doba zahmlená. Nečakaj
me, že svetlo evanjelia bude mať
taký úspech ako bolo v prvotnej
Cirkvi, keď bola tma. Nemôže

mať takýto úspech, lebo je hmla.
Lenže musíme pamätať nato, že
ani v hmle sa svetlo nedá ničím
nahradiť. Svetlo je potrebné v tme
a je potrebné aj v hmle. A nakoľko
hmla nedovolí tak účinne pôsobiť, musíme sa naučiť trpezlivosti
a vytrvalosti.
Dnešný ohlasovateľ a dnešný
odovzdávateľ svetla viery si musí
uvedomiť, že máme používať prvé
svetlo, ktoré používali prví kresťania, no nebude také účinné, lebo
je hmla. Nedá sa však ničím nahradiť. Len toto isté svetlo môžeme použiť aj v hmle a ono účinkuje. Avšak nie tak rýchlo a nie
na takú diaľku. Preto sa dnešní
ohlasovatelia evanjelia musia vyzbrojiť trpezlivosťou a vytrvalosťou. Hoci naše úspechy sú len
veľmi slabé, budú. My sa musíme
naučiť veľkej vytrvalosti a trpezlivosti. Ak dieťa vyrastá v dobrej
katolíckej rodine, zahmlenie ešte
nebude v jeho živote prítomné.
Ak sa dostane do rúk dobrého
katechétu svetlo bude účinkovať
a napredovať. Hmla narastá v prípade dospievajúcich, na ktorých
pôsobí tento svet pochybnosťami a zosmiešňovaním kresťanstva a kresťanských hodnôt. Pri
dospievajúcich sa treba vyzbrojiť
veľkou trpezlivosťou a vytrvalosťou. O túto trpezlivosť a vytrvalosť

www.dkuspis.sk

info
proste. Nedajte sa znechutiť neúspechom.
Možno budete mať pocit neúspechu, ale
predsa, to svetlo čosi pomôže.
Snažte sa niesť štafetu svetla viery – pravej
Katolíckej viery. Nie nejakej zdeformovanej, modernistickej a pod. Snažte sa niesť
tomuto svetu svetlo pravej katolíckej viery
medzi dospievajúcu mládež. A vedzte, ak
budete vytrvalí a trpezliví, tak táto vaša námaha a obeta prinesie ovocie. A nech Pán
Boh bohato požehnáva všetko vaše úsilie.
Amen.

Prehľad podujatí pre učiteľov náboženstva
v šk. roku 2014/15
V prvom polroku tohto školského roka plánujeme nasledovné
podujatia:
•
•

•
•

Príhovor Mons. Andreja Imricha
v aule Jána Pavla II.
Keď si ja spomínam na prvé kaplánske
roky v Levoči, boli tam neskutočne dobré
deti. Na prvom svätom prijímaní sme mali
druháčikov, ktorí sa dokázali neuveriteľne
veľa naučiť. A učili ich aj rodičia. Keď som
začínal s nimi hodiny náboženstva, nebolo
ich potrebné učiť základné modlitby Otče
náš, Zdravas, Verím v Boha. Vedeli aj Desatoro. Na hodinách boli pozorní a bola to
radosť učiť ich. Viem, aké to dnes máte
ťažké. Chcem vám poďakovať za to, že
ste ochotní na seba zobrať túto ťarchu. Zároveň vás prosím, aby ste si uvedomili, že
ste katechéti a ste tak trochu pozorovaní
ostatnými učiteľmi. Oni chcú vo vás vidieť
príklad, preto vás chcem poprosiť, aby ste
túto obetu priniesli. Začínajte načas, dajte
pozor na deti, nevymeškávajte. Keď treba
vymeškať, dopredu si to s riaditeľom zariaďte, aby katechéta, ktorý ohlasuje evanjelium bol naozaj príkladom.
Prajem vám, aby sa vám túto veľkú úlohu
darilo naplniť. Nech vás Pán Boh sprevádza, aby ste boli úspešní a aby sa vo vašej prítomnosti nikdy nestalo deťom nič zlé.
Nech sú pri vás deti v bezpečí. Anjeli strážcovia nech vám pomáhajú a Božia ochrana
nech spočíva na vás.
■
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•
•
•

metodický deň pre začínajúcich učiteľov N/NV –
26. 09. 2014, 21.11. 2014
metodický deň pre učiteľov v jednotlivých regiónoch –
07. 10. 2014 – Poprad, 09. 10. 2014 – Ružomberok,
10. 10. 2014 – Spišská Nová Ves, 14. 10. 2014 – Dolný
Kubín, 16. 10. 2014 – Kežmarok.
semináre – Interpretácia vybraných biblických tém – knihy
Jozue, Tobiáš, Skutky apoštolov – 19. 11. 2014
seminár – farská katechéza – Katechizácia snúbencov –
december 2014
seminár – Grafický a iný vizuálny spôsob vyučovania žiakov v špeciálnych školách a na 1. stupni ZŠ – január 2015
duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva – február 2015
seminár – téma z dejín Cirkvi – marec prípadne máj 2015

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok
2014/2015
Upozorňujeme Vás na nové POP. Z aktuálnych bodov vyberáme tie, ktoré sa týkajú vyučovania predmetu náboženstvo.
Kompletné ich nájdete na:
http://www.dkuspis.sk/index.php?page=2&cat=7&sub=1
alebo na http://www.minedu.sk/data/att/6148.pdf.
1.6.6 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 prechádzať 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.
Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy.
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4. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je 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.
1.6.14 Súťaže
1. MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží detí a žiakov
škôl a školských zariadení, ktoré sa konajú v súlade
so zaregistrovaný mi organizačnými poriadkami.
2. Zoznam predmetových olympiád a súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený na www.
olympiady.sk.
3. Zoznam a pokyny k súťažiam zabezpečovaných
Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej len
„ŠIOV“) je zverejnený na www.siov.sk.
4. Zoznam ostatných súťaží je zverejnený na www.
minedu.sk.

Počty objednaných učebníc budú kontrolované porovnaním s údajmi zo štátneho výkazu – školského
registra detí, žiakov a poslucháčov. Objednávky
môžu byť pred distribúciou upravované.
4. Národný register učebníc, t. j. zoznam učebníc,
učebných textov a pracovných zošitov, ktorým bola
vydaná schvaľovacia alebo odporúčacia doložka
ministerstva, je zverejnený na https://edicnyportal.iedu.sk/sk/o-portali. Digitálne verzie učebníc
a ďalšie voľné prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru môžu základné a stredné školy
využívať prostredníctvom webového sídla: www.
eaktovka.sk.
5. Všetky nové učebnice sa posudzujú podľa kritérií
na hodnotenie kvality učebníc, ktoré sú dostupné na
www.statpedu.sk a www.siov.sk. Kvalitu učebníc
a ich súlad so ŠVP posudzujú recenzenti z registra recenzentov. Register recenzentov je zverejnený
na zverejneného na https://edicnyportal.iedu.sk/
sk/o-portali.

2.2. Základné školy

Pracovné zošity

4 UČEBNICE A ŠKOLSKÉ TLAČIVÁ
1. Informácie k učebnicovej politike MŠVVaŠ SR sa
nachádzajú na https://edicnyportal.iedu.sk/, kde
sú zverejnené informácie o učebniciach, výberových
konaniach na nové učebnice, o distribúcii učebníc
a taktiež objednávkový formulár pre učebnice, ktoré
poskytuje MŠVVaŠ SR školám na základe ich objednávky.
2. Objednávacie konanie na nákup učebníc pre školský rok 2015/2016 sa bude realizovať výlučne vyplnením objednávky cez https://edicnyportal.iedu.
sk/sk/objednavanie-ucebnic. O termínoch začatia
a ukončenia objednávacieho konania budú školy informované prostredníctvom tohto webového sídla.
3. Po ukončení objednávacieho konania na nákup
učebníc si môžu objednať učebnice len novozriadené školy. Dodatočne si budú môcť spresniť objednávku učebníc pre 1. ročník všetky školy podľa
počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka v termíne do
konca februára 2015.
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V priebehu mesiaca september budú vytlačené
a distribuované pracovné zošity pre 1. stupeň náboženstva. Tlač pracovných zošitov pre 2. a 3. stupeň
bola prisľúbená ministrom.

Štátny vzdelávací program pre
odborné vzdelávanie a prípravu podľa
vzdelávacích odborov
Upravený Štátny vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktoré schválilo MŠVVaŠ
SR dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013762/1871:17-925 s účinnosťou od 1. septembra
2013 začínajúc prvým ročníkom nájdete na stránke
http://www.siov.sk/svp-pre-ovp/21658s.
Dotácia hodín predmetu náboženská výchova, ktorý
je zaradený vo vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty
sa pre všetky 4-ročné odbory zvyšuje z jednej vyučovacej hodiny na dve vyučovacie hodiny za 4-ročné učebné obdobie. Pre 3-ročné odbory ostáva dotácia jednej vyučovacej hodiny.

www.dkuspis.sk
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Štátne vzdelávacie programy pre
základné školy – zatiaľ neinovované

Video a foto z Veni Sancte
a katechetického dňa v Ružomberku

Štátny pedagogický ústav zverejnil návrh nového
Štátneho vzdelávacieho programu pre materskú
školu a inovované štátne vzdelávacie programy pre
prvý a druhý stupeň základnej školy.
Podstatnou zmenou je opätovné rozloženie učiva do
ročníkov a to sa týka aj rámcových učebných plánov. Predmet náboženská výchova by mal byť pokrytý jednohodinovou dotáciou v každom ročníku.
Tieto návrhy mali byť definitívne schválené po verejnej diskusii, ktorá trvala do 31. októbra 2013 a do
toho času bolo možné zasielať i pripomienky a návrhy. Predpokladalo sa, že k schváleniu dôjde v prvej
polovici roku 2014 a dokument by mohol začať platiť
už od 1. septembra 2014. Nakoľko však doteraz
nebol schválený, platia pôvodné Štátne vzdelávacie
programy.

Učitelia náboženskej výchovy Spišskej diecézy dňa
28. augusta 2014 prosili o dary Ducha Svätého
slávnostným Veni Sancte a spoločným slávením
sv. omše, ktorú celebroval otec biskup Andrej Imrich.
Celodiecézne podujatie, ktoré pripravil Diecézny katechetický úrad, pokračovalo prednáškou ThLic.
Antona Ziolkovského, PhD. na tému: Predpoklady
novej evanjelizácie - rámcová analýza súčasného
kultúrneho kontextu. V druhej časti dostali prítomní učitelia a katechéti informácie o pripravovaných
podujatiach v novom školskom roku 2014/15. Videoprednášky a fotografie sú k dispozícii na adrese:
www.dkuspis.sk.

Biblická olympiáda – prihlasovanie

V prebiehajúcom Roku kultúry Janka Silana vám
ponúkame možnosť zapojiť sa do diecéznej recitač
nej súťaže, ktorá je venovaná kňazovi a básnikovi
z príležitosti 100 rokov jeho narodenia a 30 rokov od
jeho smrti. Propozície, prihláška a plagát sú k dispozícii na stiahnutie na adrese: http://dkuspis.sk/index.php?page=1&cat=2&art=20140919143955.

V školskom roku 2014/15 predmetom súťaže budú
tri vybrané knihy Svätého písma: Kniha Jozue (kapitoly 1,1–11,15; 24,1-33), Kniha Tobiáš, Skutky apoš
tolov. Spoločnou témou vybraných kníh je – PUTOVANIE ZA CIEĽOM. Propozície sú uverejnené na
našej webovej stránke http://www.dkuspis.sk/index.php?page=2&cat=2&art=20140820132421,
budú zaslané na e-mailové adresy učiteľov, farských
úradov a škôl. Prosíme, aby ste dodržali termín
prihlasovania – do 30.11.2014.

Výtvarná súťaž Biblia
očami detí a mládeže
V školskom roku 2014/15 bude sa realizovať výtvarná súťaž, ktorá má dlhodobú tradíciu. Propozície sú uverejnené na našej webovej stránke,http://
www.dkuspis.sk/index.php?page=2&cat=6&sub=2&art=20140820131531, budú zaslané na
e-mailové adresy učiteľov, farských úradov a škôl.
Prosíme, aby ste dodržali podmienky súťaže uvedené v propozíciách a za každú kategóriu zasielali iba
práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste.
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Propozície recitačnej súťaže
„Janko Silan“

Rozvrhy hodín
Prosíme učiteľov náboženstva, aby ste nám zas
lali aktuálny rozvrh hodín. Platné tlačivo rozvrhu
nájdete na http://www.dkuspis.sk/index.php?page=2&cat=5&sub=1. Po vypísaní ho zašlite na
našu e-mailovú adresu dkuspis@dkuspis.sk najneskôr do 31.10.2014.

Katechetické dielne a duchovné obnovy
Oznamy o podujatiach v regiónoch alebo dekanátoch našej diecézy, ktoré organizujú metodici v dekanátoch v spolupráci s Diecéznym katechetickým
úradom budeme zasielať priebežne na kontaktné
e-mailové adresy a nájdete ich i na našej webovej
stránke.
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Zmeny kontaktných a osobných
údajov učiteľov náboženstva
Ak ste zmenili e-mailovú adresu a neoznámili ste
nám nový e-mailový kontakt, zasielame vám informácie na starú adresu. V ostatnom čase sa stáva, že
máme problém so zasielaním hromadných e-mailov
na adresy škôl. Problém spôsobujú nefunkčné adresy. Prosíme vás, aby ste si vo vlastnom záujme overili
e-mailovú adresu školy, ktorá je funkčná a obratom
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nám nahlásili aktuálne kontakty na vás a zároveň –
v prípade zmeny e-mailovej adresy školy – i aktuálny
kontakt na školu.
V prípade zmien adresy, telefónneho čísla, zmeny
stavu, doplnenia štúdiá a pod. nám to taktiež oznámte. Zmenu stavu (slobodný/vydatá/ženatý i u mužov
i u žien) je potrebné doložiť sobášnym listom z farského úradu (alebo novým krstným listom, v ktorom
bude zápis o sobáši). Nezasielajte nám sobášny list
z matriky.

www.dkuspis.sk
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AKO IM SPRÁVNE ROZUMIEŤ?
GENDER ALEBO RODOVÁ IDEOLÓGIA
(POMÔCKA PRE KATECHÉTOV)
Gender sa na nás valí zo všetkých strán: svetových, politických i z úradných dokumentov. Čo to je? Týka sa
to aj mňa? Je to ďalší ošiaľ modernizmu? Prijať ho alebo odmietnuť? Zdá sa, akoby gender bolo potrebné
bez vysvetlenia uznať a vhodné šíriť ďalej. Hoci málokto vie, o čo ide?! Máme sa ako kresťania na nátlak gen
deristov iba nečinne prizerať?
Ponúkame niekoľko myšlienok, postrehov a vysvetlení:
• Rodová ideológia je rozsiahly sociologický experiment ľudstva, ktorý prebieha bez akejkoľvek
etickej kontroly.
• Gender sa prekladá slovom „rod“, no v slovenčine má iné významy, ako mu prikladajú genderisti:
1. rod v zmysle genealogickom – rad potomkov z jedného predka,
2. rod ako základná jednotka prvotnopospol
nej spoločnosti,
3. básnicky národ, ľudstvo,
4. zoologicky a botanicky ako jednotka nadradená druhu,
5. pôvod, zrod, narodenie,
6. gramatická kategória,
7. skupina s podobnými vlastnosťami (napr.
rod tvrdých bojovníkov)
• Žiaden z uvedených významov sa netýka
sexuálnej identity.
• Ústava SR v čl. 12, odsek 2 hovorí o zaručení
práv a slobôd na území SR, všetkým bez
ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk,
vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie,
národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť
k národnosti alebo etnickej skupine, majetok,
rod alebo iné postavenie.“ Výraz „rod“ tu neznamená gender (ako sa to niekedy zamieňa),
ale podľa Všeobecnej deklarácie ľudských práv
ide o narodenie z predkov.
• Za konceptom genderu historicky stojí hnutie
feminizmu, presnejšie jeho radikálna vetva, od
istého času podporovaná filozofiami liberalizmu
a marxizmu. Feminizmus ako jeden z izmov
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•

nemá príliš dobré meno, zvlášť v mužskej populácii. Jedni ho považujú priamo za prostriedok
zničenia ľudstva, iní za celkom zbytočný smer.
Zdravý feminizmus je potrebný tam, kde sa muži
presadzujú nad ženami silou moci. Jeho začiatky siahajú do 18. a 19. storočia, kedy sledoval
ušľachtilý cieľ: spravodlivejšie usporiadanie vzťahov medzi mužmi a ženami. Požiadavka, aby
žene patrila tá istá dôstojnosť slobodnej a obdarenej bytosti ako mužovi, pramení z evanjelia.
Feminizmus ako bezhraničná sexuálna sloboda,
rovnosť v absolútnom zmysle má liberálno-marxistické korene. Teória rodu (gender) sa začala
rozvíjať v polovici 20. storočia.
Myšlienka spravodlivosti voči ženám vyplýva
z Kristovho pohľadu na človeka. Ježiš mal na
svoju dobu revolučný postoj k ženám. Zreteľne dával najavo, že dovtedajšie usporiadanie
vzťahov medzi mužmi a ženami nezodpovedalo
Božiemu zámeru.

Malá genderová abeceda
Ak chceme argumentovať voči genderu, potrebujeme poznať význam základných termínov v oblasti rodových štúdií. Potrebujeme ju na komunikáciu v ich
vlastnom jazyku. Môžeme to nazvať „genderová
abeceda“. Jedná sa o pojmy, ktoré uvádzame nižšie.
„Pohlavie“ (ang. sex) je biologická charakteristika
človeka ako muža a ženy, identifikovateľná na zák
lade pohlavných orgánov, chromozómovej a hormonálnej výbavy a druhotných pohlavných znakov.
Rozlišujeme pohlavie ako biologickú charakteristiku
a „sociálne pohlavie“ (obliekanie, celkový výzor človeka, správanie), ktoré sa vo feministickej terminológii nazýva „rodom“.
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„Rod“ (ang. gender) vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú mužom a ženám,
súbor vlastností, činností a znakov, ako sa ako muži
a ženy utvárame a prezentujeme. Rozlišujeme ženský a mužský rod, pričom v súvislosti s homosexuál
nou orientáciou často hovoríme aj o treťom rode.“
(pozn. ak sa ideológia genderu niekedy skrýva za
rodovú rovnosť ako obyčajnú rovnosť mužov a žien
– dvoch pohlaví, prečo definujú tretí rod?) Definícia
pokračuje: Rod sa formuje na základe výchovy, vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka
a je časom kultúrami meniteľný.“ Akokoľvek sa táto
teória tvári vedecky, nespĺňa kritériá vedy. Človeka
treba vysvetľovať v komplexnosti jeho osobnosti (neoddeľovať pohlavie a rod).
„Rodová identita“ podľa feministického chápania
„vnútorné pociťovanie a vnímanie seba ako muža,
ženy alebo niekoho iného v spektre mužskosti a ženskosti“. Iná „schopnosť človeka hlboko vnútorne
a individuálne pociťovať rod, ktorý môže, ale nemusí
zodpovedať pohlaviu, s ktorým sa človek narodil“.
„Rodová rola“ (podľa M. Bosej, K. Minarovičovej)
je „súbor očakávaní a pravidiel súvisiacich s predstavou o mužskosti a ženskosti, väčšinou nepísane a neformálne, určované danou spoločnosťou. Je
jednou z množstva iných sociálnych rolí, často vnímaných ako prirodzených alebo historicky potvrdených, teda správnych.
„Rodové stereotypy“ sú zjednodušené, nerealistické obrazy mužskosti a ženskosti, tvorené a udržiavané pomocou sociálnych štruktúr ako sú rodina,
výchova a vzdelanie; kultúrou – tradíciami, predstavami a zvykmi; náboženstvom, médiami a jazykom.
Sú „normy, ktorých dodržiavaním vytvárame dojem
normality. Ich porušovaním sa človek vystavuje riziku
odsúdenia až označenia za nenormálneho“. (Pozn.:
Za stereotypy genderisti považujú aj náboženské
pravdy či vedecky dokázané rozdiely medzi mužom
a ženou).
„Rodová rovnosť“ Podľa gender definície ide
o „spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi.
Vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú
právo slobodne rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si
z možností bez obmedzení rodovými rolami.“ Ak sa
hovorí o rovnosti mužov a žien, o ich podmienkach
na realizáciu, niet problému. Pojem rodová rovnosť
9

však slúži ako trójsky kôň na uznanie rovnosti rodových identít.
„Rodová diskriminácia“ je „obmedzenie práv
a slobôd, ako aj ponižovanie ľudskej dôstojnosti
na základe rodu“. (Pozn.: Medzinárodné právo nedefinuje „rod“ ani „rodovú identitu“. Tieto pojmy sú
pojmami feministického sociologického slovníka,
nemajú medzinárodnoprávnu platnosť. Slovo rod sa
používa bez definície, ktorá by bola štátmi všeobecne odsúhlasená.) Genderové kruhy sa usilujú presadiť svoje názory o rode ako všeobecne platné a pre
rozvoj nevyhnutné (v rámci pluralizmu môžu, ale nie
cez štátny systém).
„Rodovo citlivá výchova“ „zohľadňuje skutočnosť, že deti už v predškolskom veku boli vystavené
tlaku rodových stereotypov (v rodine, v okolí). Aby sa
predišlo ich opätovnému potvrdzovaniu, rodovo citlivý prístup sa snaží o elimináciu týchto stereotypov
a o prevenciu ich negatívnych dôsledkov“. Pozn.: Za
stereotypy považuje napr. povolanie k materstvu, výchova dieťaťa v prvých rokoch života, keď je úloha
matky ako emočnej istoty pre dieťa nezastupiteľná.
Rodovo citlivá výchova negatívne zasahuje pri tvorbe
identity dievčaťa alebo chlapca v ranom veku a v období puberty.
„Gender mainstreaming“ je akousi dogmou feministickej agendy. Ide o prierezové uplatňovanie
rodového hľadiska, dosahovanie rovnosti medzi
mužmi a ženami (podľa platnej európskej legislatívy).
Avšak z pôvodne chápanej rovnoprávnosti a rovnosti
medzi mužmi a ženami sa postupne posunulo k rovnému zaobchádzaniu s rodovými identitami a rodmi
a k presadzovaniu ďalších rodov. Podľa Austrálskej komisie pre ľudské práva už máme 23 rodov:
muži, ženy, homosexuáli, bisexuáli, transgender,
trans, transsexuáli, intersex, androgýni, agender,
crossdresser, drag king, drag queen, genderfluid,
genderqueer, intergender, neutrois, pansexuál, pan
gender, third gender, third sex, sistergirl a brotherboy. Gender mainstreaming sa za posledné desaťročia stal nátlakovou agendou mimovládnych organizácií na oficiálne európske štruktúry i štruktúry SR.
• Rodová ideológia si požičala tie najušľachtilejšie
a široko akceptovateľné myšlienky: rovnoprávnosť, zastavenie násilia, nediskriminácia, boj za
ľudské práva.
www.dkuspis.sk
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Rovnoprávnosť v zmysle úplnej rovnosti sa stáva diskrimináciou. Miešanie pojmov rod/poh
lavie a iné pojmové nedôslednosti vytvárajú
zmätok. Tzv. rodovo citová výchova má za cieľ
uviesť dieťa do neistoty o dvojpohlavnom rozdelení ľudstva a narušiť vzorce výchovy k životnému poslaniu ženy a muža. Čoraz novšie výrazy
majú vystriedať klasické, všetkým zrozumiteľné
pojmy, aby sa ich význam dal podľa potreby
prispôsobovať.
Všetko, čo sa osvedčilo skúsenosťou, má byť
spochybnené a označené za zastarané. Tradícia
má však svoje platné princípy, štruktúru a má
váhu dejinného overenia. Úpadkom zdravej sexuality upadá aj civilizácia.
Manželstvu a rodine sa nemôžu vyrovnať akékoľvek zväzky. Typy jednorodičovských alebo
jednopohlavných rodín neposkytujú dieťaťu to
isté bohatstvo ako rodina s manželstvom muža
a ženy. Rodová ideológia sa zasadzuje za atypické vzťahy, ktoré chce povýšiť na manželskú
lásku a vštepuje to aj deťom. Oberá ich o ideál
manželstva, ku ktorému by sa mali vzťahovať.
Deti, ktorým budú vštepované alternatívy rodín
a rôznosť zväzkov, nebudú vedieť usmerniť svoje sily. Pestovanie nezištnej lásky, snaha akceptovať partnera v inakosti jeho pohlavia a z neho
vyplývajúcich psychických a duchovných odlišností, výchova k altruizmu v podobe otvorenia
sa pre viac detí, obrusovanie hrán svojich pováh
muža a ženy, to všetko bude chýbať. Ochudobní sa jednotlivec i spoločnosť.

Náuka Cirkvi: rod nemôže byť izolovaný od telesného základu, iba sociálny konštrukt, lebo je hlboko
previazaný s celou bytosťou človeka. Rod chápe iba
v nadväznosti na pohlavie muža alebo ženy. (Svätá
stolica na Pekinskej konferencii).
•

Osoba je celkom, je jednotou tela a duše, a ak
chceme jej identitu pravdivo poznávať, musíme
k nej pristupovať ako k celku a k tajomstvu. „Telo
a duša vytvárajú jeden duchovný celok, a tým je
ľudská osoba.“ (Sv. Ján Pavol II: Familiaris consortio, 11.)
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Človek v prírode zákony iba objavuje. Jedným
z nich je dar spoločenstva medzi mužom
a ženou. Je potvrdením jedného druhým.
Katolícka cirkev hlása, že v snúbeneckej láske
muža a ženy sa zjavuje realita darcu a pôvodcu
lásky, teda samotnej Trojice – spoločenstva
darujúcich sa božských osôb. Táto pravda je
platná bez ohľadu na to, či ju niekto uzná alebo
nie.
Namiesto neprehľadnej teórie o rode potrebujeme dôslednú výchovu k úcte a uznaniu druhého
pohlavia.
Úloha: Nanovo prehodnotiť význam ženského
poslania v Cirkvi i vo svete. Ak chce Cirkev
postúpiť v novej evanjelizácii, musí dokonale
vniknúť do „teológie rodiny“.
Najušľachtilejší ľudský vzťah – láska, vychádza
z rovnakej dôstojnosti oboch pohlaví.
Geniálny odkaz ľudstvu, aby dokázalo žiť v pokoji: Milovať budeš svojho blížneho ako seba
samého.

Modlitba za zachovanie
Božieho plánu s manželstvom a rodinou
Všemohúci Bože, ty si stvoril všetko z ničoho
a celému stvorenstvu si dal svoj poriadok.
Ty si stvoril človeka na svoj obraz.
Stvoril si ho ako muža a ženu,
aby obidvaja v celoživotnej jednote
tela a srdca plnili svoje poslanie
a tak verne zobrazovali tvoju lásku.
Ty si v manželskom zväzku muža a ženy
naznačil nesmiernu lásku a milosť Kristovu.
S otcovskou láskou chráň dielo,
ktoré má v tebe počiatok.
Nech dobro triumfuje
nad ľudskou bezmocnosťou
a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie,
ktorá neraz odmieta chrániť
a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Spracovala: Božena Nemčíková
Použitá literatúra:RAUČINOVÁ, M. Gender alebo rodová
ideológia. Bratislava : Don Bosco, 2014
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NOVO VYNÁRAJÚCE SA POTREBY
DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ
Dňa 8. septembra 2014 sa v Košiciach uskutočnilo pod záštitou Nadácie pre deti Slovenska podujatie Okrúh
ly stôl pre vytváranie deťom a mladým ľuďom priateľských komunít v Košickom kraji. Na stretnutí bol
predstavený projekt pod názvom Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi v nadväznosti na novo
vynárajúce sa potreby detí.

Iniciátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska,
ktorá sa v spolupráci v spolupráci s partnermi usiluje vytvárať podmienky k väčšiemu zapojeniu detí
a mladých ľudí do komunít. Usmerňuje aj dospelých,
ako majú pracovať s deťmi.
Výsledkom projektu je súbor nástrojov, ktoré prinášajú inšpirácie, ako byť aj v súčasnom náročnom období pre deti a mladých ľudí autoritou
a oporou, ako vytvárať komunity, ktorým na
deťoch a mladých ľuďoch záleží.
Výskumná štúdia o novo vynárajúcich sa potrebách
detí na Slovensku bola spracovaná pod odborným vedením holandských expertov. Na zbere dát
a spracovaní materiálu sa podieľali odborníci, ktorí
sa venujú deťom a mládeži v oblasti formálneho i neformálneho vzdelávania.
V prieskume boli najčastejšie pomenované nasledovné javy:
1. Malá až žiadna angažovanosť rodičov.
2. Nárast agresivity.
3. Príležitosti a ohrozenia informačno-komunikačnými technológiami a vplyv médií.
4. Zastarané, nevyhovujúce spôsoby učenia a vyučovania.
5. Príležitosti a problémy trávenia voľného času detí.
6. Tlak na výkon a úspešnosť detí.
7. Dôsledky súčasného životného štýlu na zdravie
detí.
Prvé tri oblasti sa javili ako najnaliehavejšie.
Chýbanie rodičov a ich angažovanosti pri výchove detí je najvýraznejšie akcentovaný jav. Ako
problém ho vnímajú deti, učitelia, ale aj rodičia a ďalší odborníci. Rodičia dlho pracujú a prichádzajú domov unavení, neschopní venovať svoju plnú pozor-
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nosť deťom, ich potrebám, prežívajú málo času so
svojimi deťmi. Chýbajú v rodinách hlavne emocionálne.
Narastanie agresivity – medzi deťmi navzájom,
aj vo vzťahu medzi deťmi a dospelými v mestskom
aj dedinskom prostredí. Problémy detí sa spájajú
s rastúcou agresiou rovesníkov, objavuje sa agresívne správanie mladších voči starším. Narastajú obavy
šikanovania, hrubosť agresívnych prejavov, vulgárne
vyjadrovanie.
Príležitosti a ohrozenia IKT a vplyv médií – fyzická a cenová dostupnosť počítačov, internetu,
množstva televíznych staníc, mobilných telefónov
výrazne mení štýl života detí. Je to spojené s menej
častým čítaním kníh a so zúženou osobnou komunikáciou s priateľmi. Objavujú sa výraznejšie možnosti
získavania informácií bez dohľadu a vplyvu dospelých. Deti sú vystavované tlakom obrazových médií,
ktoré im ponúkajú ako majú vyzerať, obliekať sa, čo
majú jesť. Vzory blízkych ľudí tak často nahrádzajú
mediálne hviezdy.
Všetky najvýznamnejšie javy pomenované respondentmi v súvislosti s vynárajúcimi sa potrebami detí
sú zaznamenané v prostredí veľkomesta aj v menších
mestách. Môžu sa vyskytovať v rôznej miere, predpokladá sa, že ide o vzostupný trend ich rozšírenia.
Tieto javy majú výrazne vzrastajúcu tendenciu. Nárast kompjuterizácie a dostupnosti informačných
technológií, prístup na internet, nárast vlastnenia
mobilov deťmi. V prieskume boli zaznamenané aj
nové javy, ktoré sa v minulosti neobjavovali. Napríklad deti bez rodných listov a občianskych preukazov, deti systematicky vyučované už v dojčenskom
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veku – plávanie, jazyky. V súčasnosti prebieha tretia
vlna migrácie za posledných 100 rokov, kedy rodičia
odchádzajú za prácou do zahraničia. Deti sú vystavené novým situáciám, na ktoré ony a ani okolie nie
sú pripravené. Po niekoľkých desaťročiach sa znova objavujú problémy súvisiace so zabezpečením
základných potrieb detí (dostatok jedla, štandardné
podmienky bývania – a to nielen u rómskeho obyvateľstva). Na základe uvedeného bolo konštatované,
že dieťa potrebuje najmä vzdelaných, zrelých dospelých, ktorí sú ochotní venovať mu čas, keď to potrebuje. Ako aktuálna úloha vystupuje posilnenie role
rodičov, školy, komunity pri poznávaní sveta a učení
sa fungovania v ňom.
Podnety smerujúce k napĺňaniu potrieb detí:
• Vnímať deti, komunikovať s nimi s rešpektom.
• Podporovať fungovanie deťom priateľskej školy
v komunite.
• Hľadať efektívne spôsoby spolupráce rodičov,
učiteľov, detí a ďalších odborníkov.
• Vytvoriť bezpečné, podnetné prostredie pre deti
mimo školy.
• Zvýšiť angažovanosť rodičov vo výchove.
• Podporiť učiteľov v efektívnom učení.
• Podporovať systematickú spoluprácu škôl a mimovládnych organizácií.
Z uvedených podnetov odborníci vybrali prvé štyri
ako prioritné a navrhli k nim úlohy, zodpovednosti
dospelých.
Vnímať deti, komunikovať s nimi s rešpektom –
pozerať sa na problémy očami dieťaťa, učiť sa rešpektovať navzájom, byť a konať dôveryhodne, hovoriť pravdu, používať efektívnu komunikáciu, napr.
aktívne počúvanie, kooperatívne riešenie konfliktov,
odhaľovať vlastné stereotypy v komunikácii, uskutočňovať cielené aktivity pre rodičov a deti, rozvíjať
rodičovské zručnosti a kompetencie, uskutočňovať
projekty – tréningy na rozvoj sociálnych a osobných
zručností pre dospelých aj deti, využívať tréningy
a vzdelávania pre rodičov, ako aj potrebné terapie
pre rodičov a deti, školám a učiteľským zborom
ponúknuť tréningy komunikačných zručností, podporovať učiteľov v získavaní kompetencií pre Vysoko
efektívne učenie.
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Podporovať fungovanie deťom priateľskej školy v komunite – zavádzať do škôl osobný prístup
k deťom, učiteľom, rodičom, rozvíjať osobnú angažovanosť rodičov, učiteľov, komunity, vytvoriť príležitosti na zapojenie sa rodičov do procesov a aktivít školy, využiť rodičovské stretnutia na učenie sa
rešpektujúcej komunikácie, podporovať vyučovacie stratégie a metódy Vysoko efektívneho učenia
sa detí, uskutočňovať oslavy učenia detí s rodičmi,
spoločné aktivity pre deti, rodičov a starých rodičov,
rozvíjať spoluprácu so samosprávou a širšou komunitou pri zušľachťovaní prostredia školy, podporovať
systematickú spoluprácu škôl a MVO pri vzdelávaní
učiteľov aj pri voľnočasových aktivitách detí.
Hľadať efektívne spôsoby spolupráce rodičov,
učiteľov, detí a ďalších odborníkov – pomenovať
spoločný záujem, ktorý spája rodičov, učiteľov, deti,
vytvoriť platformu spolupráce, hľadať overené domáce a zahraničné programy a metódy spolupráce
medzi rodinou a školou, robiť svoju prácu najlepšie
ako sa dá, využívať metódy Vysoko efektívneho učenia v školách, pravidelné stretnutia pre deti, rodičov
a učiteľov, stimulovať, podporovať iniciatívne návrhy
rodičov, vtiahnuť rodičov do škôl, napr. vo voľnom
čase urobiť tvorivé dielne pre trávenie voľného času
rodičov s deťmi, pozývať rodičov – odborníkov do
triedy vyučovať, rozprávať o preberanej téme...
Vytvoriť bezpečné, podnetné prostredie pre
deti mimo školy – vytvoriť podmienky pre zdieľanie
skúseností, názorov, pocitov v bezpečnom prostredí, podporovať vytváranie komunít v bytovom dome,
na ulici – oslovovať ľudí zo susedstva na vedenie záujmových krúžkov, zapojiť rodičov do aktivít „sprevádzania“ detí domov v neskorých nočných hodinách, vytvoriť nízkoprahové programy, podporovať
terénnu prácu, hľadať overené zahraničné metódy
a postupy utvárania bezpečného komunitného prostredia.
Okrem vyššie uvedeného môže byť pre nás katechétov príkladom najväčšia katolícka organizácia
združujúca skupinky detí a mladých ľudí v nemeckej
časti Švajčiarska Jungwacht Blauring (JUBLA). Táto
organizácia má 32 000 členov, detí a mladých ľudí,
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ktorým poskytuje možnosti a priestor pre atraktívne
aktivity vo voľnom čase s možnosťou spoznať a rozvíjať svoje schopnosti, či zažiť nové veci. Vo svojej
činnosti uplatňuje týchto päť princípov:
1. Byť spolu
2. Mať príležitosť vyjadriť sa a participovať na rozhodovaní
3. Veriť a konať v dobre viere
4. Byť kreatívnym
5. Žiť v prírode a zažiť prírodu
„Pápež František účastníkom Medzinárodného katechetického kongresu dňa 27. septembra 2013
v Aule Pavla VI. vo Vatikáne vo svojom príhovore
ku katechétom s názvom Byť v pohybe ako tlčúce
srdce hovoril o 3 veciach. Jednou z nich bolo nemať strach ísť s Kristom na periférie. Čomu nás to

13

učí? Učí nás to nemať strach vychádzať von z našich
schém, aby sme nasledovali Boha, pretože Boh ide
vždy ďalej. Boh nemá strach z periférií. Boh je stále
verný. Je tvorivý. A prosím pekne, ak by katechéta nebol tvorivý, to by nedávalo zmysel. Kreativita
je akoby poznávací znak katechétu. Boh je tvorivý,
nie je uzavretý, a preto nie je nikdy rigidný, skostnatený. Boh nie je skostnatený! Prijíma nás, ide nám
v ústrety, chápe nás. Aby sme boli verní, aby sme
boli kreatívni, musíme byť schopní premeny. Dokázať sa meniť. A prečo sa musím meniť? Aby som sa
prispôsoboval okolnostiam, v ktorých mám ohlasovať evanjelium.“(pápež František)
Spracovala: sr. Alojzína Sedláková
Zdroje: Príručka – Inovačný prístup k profesionalizácii
práce s deťmi

www.dkuspis.sk

odborný poradca
ČÍTANIE S POROZUMENÍM
Dnešná doba je charakteristická nekončiacim a stále sa tvoriacim kvantom informácií, ktoré človeka
pohlcujú. Prichádzajú najčastejšie prostredníctvom
písaného textu cez časopisy, knihy, listy, reklamy
a z elektronického sveta cez sms/mms, emaily, teletext či webové stránky. Prinášajú radosť, pomáhajú
v práci, pri štúdiu aj v súkromnom živote. Na druhej
strane vyvolávajú v človeku pocit neistoty, presýtenosti, dokonca až stratenosti. Ani dnešný žiak nie
je uchránený pred týmto fenoménom informácií, dokonca je pobádaný, aby ich využíval vo výchovnovzdelávacom procese a obohacoval tým svoj svet
poznania. Ak má dieťa v neskoršom veku správne
porozumieť čítanému textu, musí sa ho najskôr naučiť dobre vnímať. „Čítanie s porozumením by malo
byť súčasťou väčšiny vyučovacích hodín v rámci rôznych predmetov všetkých typov základnej a strednej
školy.”1
Je potrebné poukázať na to, že aj vo vyučovaní
náboženskej výchovy je priestor pre využitie čitateľských stratégií čítania s porozumením. Vedie
k obohateniu a zefektívneniu hodín náboženskej
výchovy. Žiak, pod vedením učiteľa, skúma, triedi, hodnotí a osvojuje si informácie sústredené
v písanom texte a učiteľ porozumenie informáciám
overí prostredníctvom didaktického testu. Zároveň
sa vytvára priestor pre osobný záujem a túžbu žiaka
poznať Božiu lásku a pravdu, správne chápať slobodu a hodnotu človeka orientovaním sa v množstve
informácií, ktoré ho obklopujú.
„Rozvoj čitateľskej gramotnosti si vyžaduje zmenu
prístupu, prechod od reproduktívneho k produktívnemu modelu vyučovania vedeného facilitáciou zo
strany učiteľa. Podstatou facilitácie je vytvorenie podmienok na učenie sa žiaka, čo si vyžaduje od učiteľa
ovládať kompetencie na kvalitnú prípravu procesov
aktívneho učenia sa, ich podporu a vyhodnotenie.”2
1 HÚSKOVÁ, A.: Aktívne využívanie čítania s porozumením vo
vyučovacom procese v základnej a strednej
2 RÖTLING, G.: Pedagogické riadenie školy. Banská Bystrica
: MPC, 2004, s. 26.

Katechetické ozveny 1

„Porozumenie je prirodzená ľudská činnosť, ktorá je motivovaná tým, že človek koná
zmysluplne, že chce poznať význam vecí, situácií i seba. Poznanie textu je interpretácia, je to hľadanie a nachádzanie významu textu, je to vysvetlenie textu pre seba.”3
„Metakognícia je vyššia rovina poznávania, než
je prebiehajúci poznávajúci proces. Pri čítaní je
to kontrola, hodnotenie a regulácia procesu čítania – s dôrazom na porozumenie textu. Žiak
s rozvinutými metakognitívnymi zručnosťami si
vie stanoviť cieľ čítania (odvodený od cieľa,
ktorý stanovil učiteľ), vie, na čo sa má pri čítaní
sústrediť, vie odhadnúť ťažké alebo problémové miesta pri čítaní, vie, čo má robiť, keď porozumenie zlyháva, čiže vie používať kompenzačné
postupy, aby zabezpečil porozumenie textu.”4
Pre lepšie identifikovanie vlastného učebného štýlu
a pre poznanie vlastných procesov myslenia je potrebné poznať viac čitateľských stratégií podporujúcich učenie u žiakov. Je preto potrebné poskytnúť
žiakom možnosť poznať a vyskúšať si viaceré z nich
a dať im možnosť nájsť si „tú najvhodnejšiu.”

1. SQ3R - čitateľská stratégia
(akronym je vytvorený zo začiatočných písmen ang
lických slov: Survey/preskúmať, Question/pýtaťsa,
Read/čítať, Recite/voľne prerozprávať, Review/zosumarizovať)
Pokyny sú voľnou aplikáciou stratégie SQ3R:
1. Pozrieť si text, obrázky, grafy, anotáciu, zhrnutie, .... všetko, čo je súčasťou textu, s ktorým sa
bude pracovať.
2. Napísať jednou vetou predpoklad, o čom text bude.
3 GAVORA, P. a kol.: Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka.
Nitra : Enigma, 2008, s. 32.
4 GAVORA, P. a kol.: Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka.
Nitra : Enigma, 2008, s. 50.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prezrieť si podnadpisy a prečítať prvý riadok
každého odseku.
Zmeniť podnadpisy na otázky.
Pozorne si prečítať text každého odseku a odpovedať na otázku, ktorá bola vytvorená z podnadpisu.
Pripraviť si k prečítanej téme otázky do diskusie.
Pokúsiť sa graficky spracovať text.
Vypísať kľúčové slová z textu.
Napísať krátke zhrnutie textu (sumár v rozsahu
napr. 5 riadkov).

Konkrétny príklad SQ3R čitateľskej stratégie
Téma: Zodpovednosť za svoju vieru
Základná podtéma: Komu vlastne verím? Kto si,
Bože?
Ročník: deviaty
Kľúčové slová: človek, Boh, viera, rozum, Sväté písmo, Duch Svätý, Cirkev
Ciele vyučovacej hodiny:
• kognitívny: hľadať dôvody pre náboženskú vieru
• afektívny: prijať skutočnosť religiozity človeka
ako prejav túžby presiahnuť seba samého
• psychomotorický: rozvíjať kresťanské prvky spirituality v osobnom živote
Učebný zdroj: YOUCAT- katechizmus pre mladých
Text: 1 kapitola „V čo veríme” YOUCAT, s. 14-25 upravená
Čitateľská stratégia: aplikácia čitateľskej stratégie
SQ3R3
Ciele čitateľskej stratégie SQ3R:
• vyhľadať hlavné informácie v texte,
• preformulovať informácie do otázok,
• tvoriť odpovede na dané otázky,
• vyjadriť svoj názor,
• zaznamenať kľúčové fakty, frázy vlastnými slovami,
• zhrnúť získané poznatky do súvislého textu.
Formy práce: individuálna práca, skupinová práca
Pomôcky: V čo veríme?- pracovný text; V čo veríme?- pracovný list
PRACOVNÝ TEXT – V čo veríme?
I. Prečo môžeme veriť
Na zemi sme preto, aby sme poznali a milovali Boha, ko-
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nali podľa jeho vôle dobro a jedného dňa prišli do neba.
Boh nás stvoril zo slobodnej a nezištnej lásky. Boží Syn
Ježiš nás vytrhol zo všetkého zla a vedie ku skutočnému
životu. On je „cesta, pravda a život”. (Jn 16,6)
II. My ľudia sme otvorení pre Boha
Boh nám vložil do srdca túžbu, aby sme ho hľadali
a našli. Sv. Augustín hovorí: „Stvoril si nás pre seba
a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe.”
Túto túžbu po Bohu nazývame NÁBOŽENSTVOM.
Ľudský rozum môže s istotou poznať Boha. Mnohí
ľudia nechcú poznať Boha aj preto, lebo by museli
zmeniť svoj život. Kto tvrdí, že otázka Boha nemá
zmysel, zjednodušuje si to.
III. Boh ide nám, ľuďom, v ústrety
Človek môže rozumom poznať, že Boh existuje, nie
však, aký je. Boh túžil, aby sme ho poznali, a preto
zjavil seba samého. V Starom zákone sa dáva poz
nať ako ten, ktorý z lásky stvoril svet aj človeka, ako
ten, ktorý zachováva vernosť aj potom, keď sa človek hriechom od neho odvráti. V Novom zákone sa
Boh skrze Ježiša Krista človekom a zjavil celú hĺbku
svojej milosrdnej lásky. Kristus je Božie slovo - počúvajú ho ľudia všetkých dôb.
Vieru odovzdávame ďalej, lebo nás Ježiš vyzval:
„Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene
Otca i Syna i Ducha Svätého”. (Mt 28,19) Pravú vieru
nájdeme vo Svätom písme a v živom podaní Cirkvi
(= Tradícia). Spoločenstvo veriacich ako celok sa vo
viere nemôže mýliť, lebo Ježiš povedal učeníkom, že
im pošle Ducha pravdy a zachová ich v pravde.
Sväté písmo čítame správne vtedy, keď sa ho modlíme, keď ho čítame pomocou Ducha Svätého, pod
vplyvom ktorého bola Biblia napísaná.
IV. Ľudia odpovedajú Bohu
Odpovedať Bohu znamená veriť mu. Vieru prijímame od
Cirkvi a žijeme ju v spoločenstve s ľuďmi a delíme sa o ňu.
Viera je Boží dar, nadprirodzená sila. Vyžaduje si slobodnú
vôľu a jasný rozum človeka. Je predzvesťou nebeskej radosti. Je nedokonalá, kým v nej nepôsobí láska.
Kto verí, usiluje sa o osobný vzťah s Bohom, je ochotný
veriť Bohu všetko, čo o sebe zjavil. Ani medzi vierou
a prírodnými vedami nejestvuje žiaden neprekonateľný
rozpor, pretože existuje len jedna Pravda - Boh - Láska.
Vieru prijímame od Cirkvi a žijeme ju v spoločenstve
s ľuďmi a delíme sa o ňu.
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PRACOVNÝ LIST – V čo veríme?
Postupne vyplňovať nižšie uvedené kroky:
A. Preskúmať text
• získať rýchly prehľad o článku,
• prečítať si jeho názov, názvy kapitol,
• všimnúť si v texte slová zvýraznené tučným, šikmým a iným písmom.
1. Sústrediť sa. Prečítať si názov článku. Premýšľať o jeho význame, o tom, čo by asi malo byť napísané v kapitole s takýmto názvom. Premýšľať, čo už o tejto téme vieme. Odpoveď zapísať na riadok.
__________________________________________________________________________
Kritérium úspešnosti: žiak uvedie, že autor článku sa zaoberá tým, v čo, komu, ako ľudia dnešnej doby veria.
Zrejme to bude aj o viere v Boha.
Proces porozumenia: uvažovanie o obsahu a forme textu a jeho hodnotenie.
2. Čo ti chce autor článku povedať?
__________________________________________________________________________
Kritérium úspešnosti: Chce mi povedať o láske Boha k človeku – mne, celému svetu. Poznať ho môžem
v jeho synovi Ježišovi cez Cirkev a Sväté písmo. Mám dar viery. O zmysle života človeka v súvislosti s Bohom.
Proces porozumenia: uvažovanie o obsahu a forme textu a jeho hodnotenie.
B. Vypísať názvy podkapitol článku
_______________________________ (Prečo môžeme veriť)
_______________________________ (My ľudia sme otvorení pre Boha)
_______________________________ (Boh ide nám, ľuďom, v ústrety)
_______________________________ (Ľudia odpovedajú Bohu)
Kritérium úspešnosti: správna odpoveď
Proces porozumenia: získanie informácií z textu
C. Tvoriť otázky
názvy podkapitol zmeniť na otázku,
napr. názov podkapitoly Pohár, otázka : Na čo slúži pohár? a pod.,
v otázkach použiť slová: kto, čo, prečo, kde, kedy, ako a pod.
____________________________________ (Prečo som na zemi? Prečo žijem?)
____________________________________ (Aký zmysel má ľudský život v očiach Boha?)
____________________________________ (Má Boh záujem o ľudí?)
____________________________________ (Ako odpovedajú ľudia na výzvy Boha?)

Katechetické ozveny 1

16

odborný poradca

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

D. Tvoriť odpovede
- prečítať si každú časť kapitoly a napísať k vytvoreným otázkam v bode C odpovede
Prečo som na zemi? Prečo žijem?
Kritérium úspešnosti: odpoveď súvisí s informáciami v texte, nevylučuje odpoveď osobnej skúsenosti s Bohom - aby sme Boha mohli poznať, milovať, konať jeho vôľu, prišli do neba.
Proces porozumenia: získanie, porozumenie, interpretácia, aplikácia.
Aký zmysel má ľudský život v očiach Boha?
Kritérium úspešnosti: odpoveď súvisí s informáciami v texte, nevylučuje odpoveď osobnej skúsenosti s Bohom - zmyslom života je túžba človeka hľadať svojho Tvorcu - Boha.
Proces porozumenia: získanie, porozumenie, interpretácia informácií z textu, aplikácia.
Má Boh záujem o ľudí?
Kritérium úspešnosti: odpoveď súvisí s informáciami v texte, nevylučuje odpoveď osobnej skúsenosti s Bohom - Boh túžil, aby ho ľudia spoznali, preto sa zjavuje vo Svätom písme, v Synovi Ježišovi, skrze Ducha
Svätého.
Proces porozumenia: získanie, porozumenie, interpretácia informácií z textu, aplikácia.
Ako odpovedajú ľudia na výzvy Boha?
Kritérium úspešnosti: odpoveď súvisí s informáciami v texte, nevylučuje odpoveď osobnej skúsenosti s Bohom - skrze vieru, osobný vzťah - modlitbu, cez život v spoločenstve veriacich - Cirkev, cez lásku k prírode.
Proces porozumenia: získanie, porozumenie, interpretácia informácií z textu, aplikácia.
E. Pripraviť 4 otázky do diskusie k prečítanej téme
Kritérium úspešnosti: otázka logicky súvisí s informáciami v texte, napr.
Možno nepoznaného Boha vtesnať do ľudského slova?
Odkiaľ vieme, čo všetko patrí k pravej viere?
Môže sa Cirkev mýliť?
Ako správne chápať Bibliu?
Existuje rozpor medzi vierou a poznatkami vedy?
Proces porozumenia: získanie, porozumenie, interpretácia informácií z textu.
F. Pokúsiť sa graficky zobraziť text
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Kritérium úspešnosti: grafické zobrazenie logicky súvisiace s informáciami v texte.
Proces porozumenia: získanie, porozumenie, interpretácia informácií z textu.

G. Napísať krátke zhrnutie textu
Kritérium úspešnosti: žiak napíše krátke zhrnutie (8 viet) súvisiacich s informáciami v texte, napr. Boh stvoril
a miluje človeka. Zmyslom života je dosiahnuť nebo. Túžbu po Bohu nazývame náboženstvo. Boh sa zjavuje
v Biblii. Boha poznáme cez Krista a pod.
Proces porozumenia: získanie, porozumenie, interpretácia informácií z textu.

2. PLAN - čitateľská stratégia
(Predict/predpokladať,
Note/zaznamenať)

Locate/nájsť,

Add/pridať,

PLAN - je študijno - čitateľská aktivita vhodná na
informačné texty, ktoré učia čítať heuristickým spôsobom.
PLAN je akronym 4 krokov, ktoré sa realizujú pred,
počas a po prečítaní textu.
1. krok: predpokladať, predpoveď (predict) v tomto kroku odhadnúť obsah a štruktúru textu
a spracovať ho vo forme pojmovej mapy na základe
názvu článku, podnadpisov, obrázkov, diagramov
a pod.
2. krok: lokalizácia (locate) známych a neznámych informácií v pojmovej mape a to formou
značiek. Známy pojem v texte označiť symbolom
(v) a neznámy pojem označiť (?).
3 krok: pridanie (add), aplikovať počas čítania, pripísať krátku charakteristiku k vyznačenému pojmu
alebo jeho vysvetlenie.
4 krok: záznam (note) je záverečná fáza strategického čítania, vedomosti získané z textu spracovať
napríklad:
• voľným prerozprávaním textu podľa pojmovej
mapy,
• vedomosti využiť v pripravenej diskusii alebo napísať krátky sumár.5

Konkrétny príklad PLAN čitateľskej stratégie
Téma: Zodpovednosť za svoju vieru
Prehlbujúca podtéma: Keď ľudia veria viac sebe, ľuďom.... ako Bohu
Ročník: deviaty
Kľúčové slová: babylonská veža, spoliehanie sa na
seba
Ciele vyučovacej hodiny:
• kognitívny: prehodnotiť preceňovanie síl človeka
v túžbe po poznaní
• afektívny: vnímať chyby a omyly ako súťaž cesty
za novým poznaním a prekročením samého
• psychomotorický: výrazovo vyjadriť škálu
dominantných hodnôt súčasnej spoločnosti
Učebný zdroj: Metodická príručka katolíckeho náboženstva pre 9. ročník základných škôl
Text: Katechetické ozveny, informátor a metodický
pomocník pre katechétov Spišskej diecézy 2002.
Čitateľské stratégie: aplikácia čitateľskej stratégie
PLAN
Ciele čitateľskej stratégie PLAN:
• vyhľadať hlavné informácie v texte,
• zaznamenať kľúčové fakty, frázy vlastnými slovami,
• zhrnúť získané poznatky do súvislého textu.
Formy práce: individuálna práca, skupinová práca
Pomôcky: Babylonská veža – pracovný text, Babylonská veža - pracovný list.

5
HELDOVÁ, D., KAŠIAROVÁ, N., TOMENGOVÁ, A.
a kol.: Metakognitívne stratégie rozvíjajúce procesy učenia sa žiakov. Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2011, s. 15.
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PRACOVNÝ TEXT – Babylonská veža
Ľudia a tehly
Počínanie ľudí – na pohľad nevinné – od začiatku
zaváňa svojvôľou alebo mágiou. Biblické podanie
zbytočne nezdôrazňuje tehly ako stavebný materiál:
„narobme tehál, vypáľme ich”, tehly mali namiesto
kameňa. Názov tehla totiž pripomína označenie božstva Mesiaca. Ak uvážime, že tehly zhotovovali práve v krajine Senaár - v krajine úrodného polmesiaca,
a ak poznáme obľubu svätopiscov písať v narážkach, zreteľne tu môžeme vidieť negatívny zámer.
V použití pálených tehál však možno vidieť aj narážku na technické vymoženosti v stavebníctve – tie sa
uplatňovali predovšetkým v bohoslužbe. Tu však ľudia stavajú preto, „aby si urobili pomník.” Ľudia berú
vedenie svojho života do svojich rúk. Svojimi silami si
chcú pripraviť nový raj. Svoje vynálezy zabsolútňujú,
domnievajúc sa, že si nimi zabezpečia život a existenciu, a tak upadajú do mágie.
Prichádza Pán
Do diela Babylončanov neočakávane zasahuje ten,
s ktorým pri svojom budovaní nepočítali – Boh. „Tu
zostúpil Pán” – v zostúpení Boha, ktorý si chce pozrieť mesto, nespočíva žiadne zmenšenie jeho významu. Nejde ani o naivnú predstavu, že Boh sa
musí odobrať na miesto činu, aby zistil, čo sa deje.
Ide o opovrhnutie mestom: Bábel je taký malý, že
Boh ho z neba sotva vidí. Je to ironická polemika
s počínaním ľudí. Oni si myslia, že sa dostanú až
do neba, ale Boh musí v skutočnosti zostúpiť, aby
vôbec videl stavbu, taká je pred ním nepatrná.
Krajina Semových potomkov
„Jeden jazyk” znamená, že územie, o ktorom tu Písmo hovorí, bolo politicky, spoločensky i hospodársky jednotné. „Na celej zemi” – znamená konkrétne
územie, ktoré obývali Semovi potomkovia.
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Zjavenie Boha
Táto časť o „Zmätení jazykov” nie je dokumentom
o vzniku rôznych jazykov. Znamená to zničenie politickej, hospodárskej a náboženskej jednoty. Z politického štiepenia vyrastá väčšinou aj rozličnosť jazykov, pretože na jeho základe si už národy nie sú
schopné „porozumieť”. Chce sa naznačiť, že keď
sa ľudia raz vzdialia od Boha, nemôžu sa viac dorozumieť ani medzi sebou a nenažívajú vo svornosti.
V dôsledku Božieho zjavenia sú ľudia nútení stavbu zanechať a sú rozptýlení. Ako ich Boh rozohnal?
Texty Svätého písma to neuvádzajú. Človek opojený
technikou má pocit, že môže všetko. Boh nemusí
zasiahnuť prírodnými katastrofami, ale zvnútra: dopustí neúrodu, nezhody a ľud sa rozháda.
Miesto Bábel
V dôsledku filologickej chyby čítame v texte vetu:
„Preto ho nazvali Bábelom, lebo tam Pán zmiatol reč
celej zeme... . ” Spisovateľ poznal sumerské slovo
„babel” (posvätná brána), ale zrejme nepoznal jeho
význam. Preto hľadal podobne znejúce slovo v hebrejčine, kde našiel slovo „babal” (popliesť), tak vzniklo vyjadrenie Bábel = mesto pomätenia jazykov.
Výklad udalosti pomätenia jazykov
A tak je z hľadiska jazykovedy výklad o vzniku rôznych jazykov pri stavbe babylonskej veže nesprávny.
Výklad biblickej tradície, ktorým je toto slovo stavané
do súvislosti s bábel, ukazuje, že každá snaha človeka dosiahnuť nebeskú bránu vlastným úsilím a po
svojom vedie vždy k zmätku a zániku.
Stavba babylonskej veže bola márnym pokusom obnoviť (i proti Božej vôli) spojnicu medzi nebom a zemou, ktorá bola prerušená prvým hriechom.
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PRACOVNÝ LIST – Babylonská veža
Postupne vyplňovať nižšie uvedené kroky:
1. Predpokladať:
• získať rýchly prehľad o obsahu a štruktúre článku,
• informácie spracovať do pojmovej mapy na základe názvu článku, jeho podnadpisov.
Kritérium úspešnosti: správne usporiadanie informácií článku v pojmovej mape.
Proces porozumenia: uvažovať o obsahu a forme textu, aplikovať.
Napr.

2. Lokalizovať:
• označiť známe a neznáme informácie v pojmovej mape
• známe informácie v texte označiť znakom,
• neznáme informácie označiť znakom.
Kritérium úspešnosti: označenie známych a neznámych informácií v pojmovej mape.
Proces porozumenia: uvažovať o obsahu textu.
3. Pridať:
počas čítania pripísať krátku charakteristiku alebo jeho vysvetlenie k vyznačenému pojmu
Babylonská veža – udalosť z Biblie:
1. Ľudia a tehly: tehla – stavebný materiál miesto kameňa, zhotovovaný práve v krajine Senaár – krajine
úrodného polmesiaca; pripomína označenie božstva Mesiaca; technická vymoženosť stavebníctva využívaná
v bohoslužbe; „narobme a vypáľme tehly” – spolieham sa len na seba, vlastnou silou vybudujem, zabezpečím
svoju existenciu svojimi vynálezmi – upadajú do mágie.
2. Prichádza Pán: „tu zostúpil Boh”, má záujem o prácu človeka na jednej strane; v tomto prípade je ironickou
polemikou na toto počínanie človeka; ľudia si myslia, že sa vežou dostanú do neba, ale Boh musí v skutočnosti zostúpiť, aby ju videl.
3. Jeden jazyk – vyjadrenie politickej, spoločenskej, hospodárskej jednoty ľudí.
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Na celej zemi - myslí sa konkrétne územie, ktoré obývajú Semovi potomkovia.
4. Zmätenie jazykov – znamená zničenie politickej, hospodárskej a náboženskej jednoty; politické štiepenie
väčšinou prináša rozličnosť – v tomto prípade jazykov – nevedia sa dohodnúť, nežijú svorne. Dôsledkom
Božieho zjavenia ľudia opúšťajú stavbu a sú rozptýlení. Človek opojený technikou má pocit, že môže všetko.
5. Miesto Bábel – sumerské slovo „babel” – posvätná brána; hebrejské slovo „bábal” – popliesť; z nich vzniklo
vyjadrenie Bábel – miesto pomätenia jazykov.
6. Výklad udalostí pomätenia jazykov hľadisko jazykovedy – rôzne jazyky nevznikli pri stavbe babylonskej
veže; Biblická tradícia – snaha človeka dosiahnuť nebeskú bránu vlastným úsilím vedie k zmätku a zániku;
stavba babylonskej veže bola márna snaha obnoviť spojnicu medzi nebom a zemou, ktorá bola prerušená
prvým hriechom.
Kritérium úspešnosti: správna charakteristika a vysvetlenie vyznačeného pojmu pojmovej mapy.
Proces porozumenia: uvažovať o obsahu textu, porozumieť textu.
4. Zaznačiť:
vedomosti získané z textu spracuj:
• voľne prerozprávať podľa pojmovej mapy
• vedomosti použiť v diskusii
• napísať krátky sumár
Otázky do diskusie:
Dávajú dnes človeku naplnenie výdobytky techniky?
Ako vlastne vznikala rôznorodosť jazykov medzi ľuďmi?
Je v možnostiach človeka dobyť raj ?
Platí v dnešnej dobe porekadlo „bez Božieho požehnania, márne naše namáhania?”
Kritérium úspešnosti: logické, správne prerozprávanie textu; plodná diskusia k téme.
Proces porozumenia: uvažovať o obsahu textu, porozumieť textu, hodnotiť.
Spracovala: PaedDr. Petra Srnková
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ČAS KERYGMATICKEJ KATECHÉZY
Kresťanská výchova a katechéza stoja v službe duchovného rastu človeka. Cirkev aj prostredníctvom katechézy ponúka veriacim možnosť posilniť kresťanskú identitu. Základnú úlohu v katechéze má mať prvé
ohlasovanie, čiže kerygma, ktorá by mala stáť v centre evanjelizačného úsilia a každej snahy o cirkevnú obnovu. Kerygma je trojičná. Oheň Ducha Svätého sa daruje v podobe jazykov a vďaka nemu veríme v Krista,
ktorý nám svojou smrťou i zmŕtvychvstaním odhaľuje a sprostredkováva nekonečné Božie milosrdenstvo.
Katechéta by sa mal stále vracať k prvému ohlasovaniu: „Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život, aby ťa
zachránil, a teraz žije po tvojom boku každý deň, aby ťa osvietil, posilnil a oslobodil.“
Keď hovoríme, že toto ohlasovanie je „prvé“, neznamená to, že stojí na začiatku a potom sa naň
zabudne, alebo že je možné ho nahradiť inými obsahmi, ktoré ho prevyšujú. Je prvým v kvalitatívnom
zmysle, pretože je hlavným ohlasovaním, teda tým,
ktoré treba vždy znovu rozličnými spôsobmi počúvať
a stále nanovo ohlasovať počas katechézy rozličnými formami, vo všetkých etapách a vo všetkých
situáciách. Preto aj kňaz aj katechéta, podobne ako
Cirkev, evanjelizuje, a aby mohol evanjelizovať, mal
by si čoraz väčšmi uvedomovať, že aj on potrebuje
byť ustavične evanjelizovaný.
Bolo by nesprávne si myslieť, že v katechéze je možné opustiť kerygmu a uprednostniť formáciu, ktorá
by mala byť „solídnejšia“. Niet nič solídnejšieho, hlb
šieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho
ako toto ohlasovanie. Celá kresťanská formácia je
predovšetkým prehĺbením kerygmy, ktorá sa v nej
stále a lepšie utužuje. Kerygmatická katechéza
osvetľuje katechetickú prácu a zároveň umožňuje
správne pochopiť význam akejkoľvek témy preberanej v katechéze. Je ohlasovanie, ktoré zodpovedá
túžbe po nekonečne, nachádzajúcej sa v každom
ľudskom srdci. Centrálnosť kerygmy si vyžaduje určité vlastnosti ohlasovania, ktoré sú dnes všade potrebné:
• mala by vyjadrovať zachraňujúcu Božiu lásku,
ktorá predchádza morálne i náboženské povinnosti,
• nemala by vnucovať pravdu,
• má apelovať na slobodu,
• jej súčasťou by mala byť skutočná radosť, povzbudenie,
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•

životaschopnosť a harmonická celistvosť, ktorá
ohlasovanie neredukuje na niekoľko doktrín –
niekedy viac filozofických než evanjeliových.

Súčasná pastorácia si od ohlasovateľa evanjelia vyžaduje dispozície, ktoré ohlasovanie umožňujú lepšie prijať: blízkosť, otvorenosť pre dialóg, trpezlivosť
a srdečné prijatie, ktoré neodsudzuje. To, čo nám
umožní, aby sme boli naozaj kerygmatickí a nositeľmi nového života je Svätý Duch, ktorý bol prvým
a najlepším evanjelizátorom a zároveň evanjeliom.
Duch Ježiša Krista, ktorý nám dá Ježišove zmýšľanie. Keď zostúpil na apoštolov, oni nielen pochopili
„o čo ide“, ale boli naplnení „a s odvahou ohlasovali
Božie Slovo“ (Sk 4,31).
Nič nedokáže nahradiť tajomné pôsobenie Svätého
Ducha. Bez Neho nedokáže veľa ani tá najstarostlivejšia príprava kazateľa, či katechétu a bez neho
nezapôsobí na ľudského ducha ani tá najpresnejšia
sociologická a psychologická aplikácia.
Svätý Otec František nám v závere svojej exhortácie
kladie na srdce potrebu osobnej modlitby. Bez dlhších chvíľ adorácie, modlitbového stretnutia so Slovom a úprimného dialógu s Pánom naše úlohy ľahko
stratia svoj význam, duchovne zoslabneme a naše
zapálenie pre Božie veci vyhasne.
Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:
Pápež František, Evangelii gaudium, Trnava, SSV, 2014
Fisichella R., Katechéza má mať misijný rozmer, Vatikán,
2013

22

ako aktivizovať

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

MODLITBA POSVÄTNÉHO RUŽENCA
Modlitba posvätného ruženca je účinný spôsob stretnutia sa s Máriou, našou Matkou a jej Synom. Aj napriek tomu, že ruženec niekedy pôsobí na človeka monotónne, ukrýva v sebe bohatstvo radostnej zvesti
o našom vykúpení. Pri modlitbe ruženca môžeme použiť rozličné spôsoby rozjímania, kde podstata textu
preniká celú osobnosť človeka. Pred samotnou modlitbou je potrebné žiakom oznámiť spôsob modlitby
posvätného ruženca a poučiť ich aj o im menej známych spôsoboch modlitby. Ponúkame námety na spoločnú modlitbu.
1. Vkladanie tajomstva do modlitby ruženca
Každý desiatok modlitby ruženca obsahuje jedno
tajomstvo, jednu udalosť z Ježišovho života. O udalosti sa zmieňuje krátkou vetou, ktorá v modlitbe nasleduje po slove Ježiš. Je to najrozšírenejší spôsob
modlitby ruženca. Jeho výhodou je jednoduchosť.
Nepotrebujeme k nemu zvláštne knihy, hymny, antifóny, žalmy, ak tajomstvá vieme naspamäť. Samotný
ruženec môžeme nosiť so sebou všade, kdekoľvek
ideme. Môžeme sa modliť pri práci, pri cestovaní,
počas ťažkej choroby. Pri modlitbe nie je nutný text,
ktorý treba čítať. Stačí pamäť. Pápež sv. Ján Pavol II.
uprednostňoval predloženie tajomstva ruženca pred
modlitbou Zdravas Mária, hneď po modlitbe Otče
náš. Krátka chvíľa na rozjímanie – to je pohľad, uvedomenie si a velebenie konkrétneho tajomstva. Za
tým nasleduje naša konkrétna prosba, ktorou dané
tajomstvo prepájame so životom.
2. Biblický ruženec
Pred každým Zdravasom si prečítame jeden verš
zo Svätého písma, zamyslíme sa nad jej obsahom
a potom sa zvyčajným spôsobom modlíme 10-krát
Zdravas, Mária. Z Biblie vyberáme zlaté zrnká o tajomstvách vykúpenia, ukladáme si ich do srdca ako
Panna Mária, rozmýšľame o nich, usilujeme sa urobiť
ich oživujúcou a podstatnou časťou nášho myslenia
a konania. Texty pre modlitby biblického ruženca pripravila Slovenská liturgická komisia.
3. Živý ruženec
Tento spôsob modlitby ruženca je u nás veľmi rozšírený. Tu sa členovia delia na ruže, z ktorých každá
má dvadsať členov. Každý sa denne modlí jeden de-

23

siatok a to ten, ktorého má obrázok predstavujúci
tajomstvo. Uvedené tajomstvo sa modlí celý mesiac,
po mesiaci sa vymenia obrázky. Ak sa členovia takýchto spoločenstiev stretávajú spoločne na modlitbe ruženca, vkladajú medzi jednotlivé desiatky mariánske piesne alebo súhlasný text Svätého písma.
4. Večný ruženec
Pri tomto spôsobe si člen vyberie určitý deň a hodinu v mesiaci a vtedy sa pomodlí celý päťdesiatkový
ruženec. Niektorí sa modlia cez deň, iní zasa v noci.
Takto vzniká nepretržitá modlitba ruženca za svet,
potreby Svätého Otca a Cirkvi. Tento spôsob modlitby ruženca je obľúbený v rôznych spoločenstvách,
je povzbudením pre farnosť, v ktorej tento spôsob
modlitby funguje a je veľkou posilou aj pre zúčastnených členov.
5. Zlatá kniha Fatimská
Začína na sa zápisom do Zlatej knihy Fatimskej, ktorý predstavuje záväzok ku každodennej modlitbe
posvätného ruženca v spojení so Svätým Otcom.
Okrem toho sa členovia zaväzujú každý deň obetovať skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie svoj
kríž, choroby a ťažkosti na tieto úmysly: za Svätého
Otca, biskupov, kňazov, za bohoslovcov, rehoľníkov, rehoľníčky a mládež, za hriešnikov, za telesne
a duševne chorých a duše v očistci. Každý môže
pridať aj svoj vlastný úmysel. Za členov, ktorí sú zapísaní v Zlatej knihe Fatimskej, sa denne slávi svätá
omša. Tak sa modlitba ruženca spája s Kristovou
obetou. Veriaci tak vedia, že ich modlitba má charakter príhovoru.
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6. Modlitba ruženca pre Eucharistiou, obrazom
alebo krížom
Pápež Ján Pavol II. medzi tajomstvá svetla zaradil
tajomstvo ustanovenia Eucharistie. Naznačil tým
úzky vzťah medzi Máriou a Eucharistiou. V encyklike
Eccelesia de Eucharistia ponúka možnosť získania
úplných odpustkov pre každého, kto sa modlí ruženec pred Eucharistiou. Iná možnosť je zaujať miesto
pred obrazom. Počas modlitby ruženca upriamime
pozornosť na mariánsky obraz. Naša pozornosť sa
tak upriamuje striedavo na obraz a potom na slová,
ktoré vyslovujeme. Tento spôsob modlitby môžeme prehĺbiť tým, že vyberieme obrazy, ktoré súvisia
s charakterom tajomstiev alebo i konkrétnym tajomstvom. Napr. pri radostných tajomstvách vnímame
obraz Božej Matky s Dieťaťom, pri tajomstvách svetla náš pohľad sa upiera na obraz, ktorý pripomína
Ježišovo verejné účinkovanie, pri bolestných tajomstvách sa modlíme pred krížom a pri tajomstvách
slávnostného ruženca zase hľadíme na obraz Kristovho vzkriesenia.
7. Ružencové bratstvá
Z dejín šírenia modlitby posvätného ruženca sa
dozvedáme, že modlitbu rozširovali spoločenstvá,
ktorým modlitba bola veľmi blízka. Niet krajiny, kam
by neprenikol spôsob priblíženia sa ku Kristovi skrze jeho matku. Kňazi, misionári, laici aj rehoľníci vytvárali jednu veľkú rodinu, v ktorej sa navzájom duchovne obohacovali milosťami a dobrými skutkami.
„Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som aj ja uprostred nich.“ (Mt 18,20)
Na základe týchto Pánových slov sa veriaci snažili
stretávať, aby sa spoločne modlili posvätný ruženec. Po čase si určili pravidlá, ktoré cirkev schválila a tak vznikli ružencové bratstvá. Ich členovia sa
okrem modlitby posvätného ruženca zaväzovali viesť
zbožný život, navštevovať chorých, dávať almužny
a častejšie pristupovať k sviatosti zmierenia a k svä-
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tému prijímaniu. Nedá sa vyčísliť, koľko dobra vykonali členovia ružencových bratstiev. Aby členovia
jednoduchých bratstiev mohli ešte účinnejšie pôsobiť, zjednotili sa v jedno veľké Arcibratstvo posvätného ruženca, ktoré má sídlo v Ríme.
Duchovné dobrá plynúce z modlitby ruženca
Úplné odpustky môžu dostať tí, ktorí sa modlia
ruženec spoločne v kostole, v rodine, v rehoľnej
komunite alebo v inom náboženskom spoločenstve.
Jednotlivec ich získa, ak sa modlí pred Najsvätejšou
Eucharistiou. Pre získanie úplných odpustkov
treba sa však pomodliť všetkých päť desiatkov bez
prerušenia a modlitbu ústnu treba spojiť s rozjímaním
o príslušných ružencových tajomstvách. Na záver je
potrebné pridať modlitbu na úmysel Svätého Otca
a v ten deň pristúpiť k svätému prijímaniu.
Neúplné odpustky získajú tí, ktorí sa modlia ruženec
za iných okolností. Členovia ružencových spoločenstiev majú účasť na všetkých duchovných dobrách
a privilégiách, ktoré Svätý Otec udelil ctiteľom posvätného ruženca. Podieľajú sa na dobrých skutkoch
členov na celom svete. Členovia sú pod zvláštnou
ochranou Matky Božej, ktorú si ctia modlitbou posvätného ruženca. Ona ich chráni v živote a zvláštnym spôsobom im bude pomáhať v ich hodine smrti.
Odpustkami sa odpúšťajú časné tresty. Úplnými
úplne a neúplnými čiastočne. Ak si duše tieto tresty
neodpykávajú na tomto svete, budú ich odpykávať
v očistci. Je dobré, keď si pred modlitbou posvätného ruženca vzbudíme úmysel získať odpustky pre
duše v očistci.
Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:
Ján Pavol II.: Ecclesia de Eucharistia, Trnava, 2003
Šilhár: Biblický ruženec, Rím, 1989
Redemptoristi: Modlitba svätého ruženca, Michalovce,
1996
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ROZJÍMANIA K TAJOMSTVÁM
BOLESTNÉHO RUŽENCA
Na Boží poriadok s ľudskou rodinou je mnoho útokov. Tie ovplyvňujú i mladú generáciu a často je konfrontovaná s tým, čo je správne. Ako odpoveď na útoky, ponúknime žiakom v prvom rade modlitbu a v nej
prosbu o pravý a čistý postoj k rodine a všetkým jej členom. Súčasne však prosme o silu vedieť sa orientovať v problémoch doby a mať presvedčenie, že Boží plán s ľudstvom a s ľudskou rodinou je ten najlepší.
Na hodinách náboženstva môžeme využiť i nasledujúce rozjímania bolestných tajomstiev s prepojením na
útoky dnešnej rodiny a obetovať modlitbu za konkrétne rodiny žiakov.

... Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
Manželstvo a rodina sú vo veľkom
ohrození. Dnes je naliehavá potreba modlitby za manželstvá a rodiny, ktoré čoraz viac čelia silám
rozvratu na svetonázorovej a praktickej rovine. Vyvoláva to v nás
strach o budúcnosť tejto základnej
a nenahraditeľnej inštitúcie a spoločnosti ako celku. Ježiš, v zápase,
ktorý viedol v Getsemany, prežíval
veľkú úzkosť za všetky útoky aj na
manželstvo a rodinu. V Máriinej
škole vidíme, ako Kristus prežíva
veľkú úzkosť zoči-voči tomu čo si
želá Otec a proti čomu je slabé telo
v pokušení vzbúriť sa. Tu sa stretávajú všetky pokušenia ľudstva. Ježiš čelí všetkým jeho hriechom, aby
nakoniec povedal Otcovi: „No nie
moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“
V zápase o naše manželstvá a rodiny sa Ježiš potil krvou.
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... Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
Ježiš hovorí „áno“ Otcovi. Tým,
že je verný Otcovej vôli, zakúša
silu rímskych bičov a je bolesťou
naplnený za nás. Tu spolu s ním
bičujú aj Máriu, ktorá žije z neho
a pre neho. V ňom je bičovaná aj
každá rodina a manželstvo, lebo
Kristus chce byť uprostred nich.
Je nevyhnutné „kričať do sveta“ proti všetkým útokom svojim
usporiadaným životom: že sa
nehanbíme za sviatostný zväzok
muža a ženy, nehanbíme sa za
viacpočetnú rodinu a za hodnoty evanjelia. Názory, ktoré deformujú chápanie pohlavia a pôvod
manželstva, nemôžu prekričať
pravdu. Aj za tieto deformácie bol
Kristus bičovaný.

... Ježiš, ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
Skôr ako Ježiš zobral kríž na svoje plecia a vydal sa na bolestnú
cestu, v ktorej sa zrkadlí cesta
každého človeka, bol tŕním korunovaný a jeho zbičované telo vystavené pred národ: Ecce homo!
Hľa človek! Jeho poníženie zjavuje samotný zmysel človeka:
človek uprostred rodiny, ktorá je
rozkladaná ohrozeniami rôznych
ideológií i genderizmu a človek
zastávajúci sa rodiny i manželstva podľa Božieho ustanovenia
je vystavený ako Kristus a zosmiešňovaný. Manželstvo muža
a ženy je prezentované ako prežitok. Prezentované je hlavne to,
že môžeš žiť s kým chceš a ako
chceš. Láska až po hrob a manželská vernosť sa majú stať minulosťou a prežitkom. Za všetky
pády, omyly, pochybenia a zvrá-
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tenosti v názoroch o inštitúte rodiny a manželstva bol Kristus tŕním
korunovaný.

... Ježiš, ktorý pre nás niesol
kríž.
Objal svoj kríž a vykročil, padal
a vstával. Tvárou v tvár sa stretol
s Matkou, Šimonom, ženami, Veronikou. Jeho zničená tvár ukrývala tajomstvo utrpenia každého
človeka a každého útoku na jeho
dôstojnosť. Skutočným znetvorením ľudskej tváre je dnes zdeformované učenie o sexualite, zotieranie rozdielov medzi mužom
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a ženou a tvrdenie, že si každý
môže vybrať pohlavie aké chce
na základe osobného pocitu. Zástancovia tejto ideológie tvrdia, že
niet Božieho plánu. Za všetkých,
ktorí Božiu pravdu o človeku deformujú, Ježiš niesol svoj kríž.

... Ježiš, ktorý bol pre nás
ukrižovaný.
Golgota. Ukrižovanie. Kríž je vyzdvihnutý medzi nebom a zemou,
aby pritiahol všetkých – kaž
dú
rodinu a každé manželstvo. Ostré klince dnes predstavujú ostré
zákony, ktoré chcú umlčať všet-

kých odporcov ideológie rodovej
rovnosti. Ich názory sa považujú
na nenávistné reči. Gen
der nás
presviedča, že si môžeme vyberať medzi viacerými rodmi. To
je stratégia, ako ničiť Boží obraz
v človeku a poškvrňovať chrám
ľudského tela. Vieme, že posvätnosť Božieho diela, akým je
manželstvo a rodina, nedokázal
zničiť prvotný hriech ani potopa. Veríme, že i napriek všetkým
hrozbám ju nezničí ani žiadna
ideológia.
Pane daj nám silu, aby sme boli
verní, aby sme sa nehanbili na
tvoj kríž a zostali pod ním ako
Mária. Veď aj za nás si priniesol
túto obetu kríža. Amen.
Spracovala:
Božena Nemčíková
Použitá literatúra:
Pro-family manuál, Vydané s podporou Rady pre rodinu KBS
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MODLITBA RUŽENCA
(PREHLBUJÚCA VYUČOVANIA HODINA ALEBO PRÍLEŽITOSTNÁ KATECHÉZA)
Cieľová skupina: žiaci sekundárneho vzdelávania
Ciele
Kognitívny:
Stručne vyjadriť znaky modlitby.
Charakterizovať modlitbu ruženca a jej duchovný
prínos.
Analyzovať doterajšie poznatky a porovnať ich s novými poznatkami.
Afektívny:
Posilňovať lásku k Božej Matke, povzbudzovať
k dôvere v modlitbu ruženca.
Psychomotorický:
Získať návyk modlitby ruženca a úmyslu modlitby.
Metódy: rozprávanie, práca s textom v skupinách,
monitorovaný dialóg, výklad.
Pomôcky: Sväté písmo alebo prekopírované texty, svieca, karty s názvami tajomstiev jednotlivých
ružencov – na formáte A6, kartičky s textami SP
a otázkami pre každú skupinu, výroky o ruženci na
kartičkách.
ÚVOD
1. Motivačný príbeh
Biskup Fulton Sheen rozprával príhodu, ktorú sám
zažil. Raz za ním prišla istá žena a povedala mu, že
ona sa nikdy nestane katolíčkou. Keď sa jej opýtal,
že prečo, odpovedala: „Vy stále opakujete v ruženci to isté. A kto stále opakuje to isté, nie je úprimný. Ja by som takému človeku neverila a ani Boh
mu nemôže veriť.“ Biskup sa pozrel na muža, ktorý
s ňou prišiel a opýtal sa, že kto to je. Ona odpovedala, že je to jej snúbenec. Spýtal sa jej, že či ju má
rád. Ona odpovedala, že určite. „A ako to viete?“,
pýtal sa. Ona odpovedala: “Veď mi to hovorí a hovorí
mi to často.“ Biskup zareaguje: „Neverte mu. Opakuje sa, veď on nie je úprimný.“
2. Rozbor príbehu
• Prečo niektorí ľudia odmietajú práve modlitbu
posvätného ruženca?
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•
•

S akými ďalšími dôvodmi odmietania modlitby
si sa stretol?
Čo nám môže povedať tento príbeh?

HLAVNÁ ČASŤ
1. Práca s textom – Hľadanie odpovedí na otázky (Rozhovor s p. Andrea Gasparino, učiteľom
modlitby – odpovede môže učiteľ prispôsobiť úrovni žiakov)
Určite si i my kladieme otázky o modlitbe. Niekedy sa nám nechce modliť, inokedy máme problém
nájsť časť na modlitbu, inokedy sme roztržití a vždy
sa nájde niečo, s čím máme problém. Keďže začíname prežívať mesiac október a to je mesiac, kedy
sa aj v kostole ale tiež doma máme modliť posvätný ruženec, zameriame sa práve na neho. Zvolíme
si zaujímavý spôsob práce. Ak sledujete stretnutie
mladých ľudí so Svätým Otcom, tí sa ho často pýtajú práve na to, s čím majú problém alebo na čo
si nevedia dať odpoveď. Kladú otázky. Aj my dnes
budeme klásť otázky a hľadať odpovede. Ako pomôcka nám poslúži rozhovor mladých ľudí s istým
učiteľom modlitby.
Učiteľ oboznámi žiakov s priebehom práce. Túto časť
bude realizovať formou rolí. Aktívni budú predovšetkým žiaci. Vyberie tri dvojice žiakov. Dá im na chvíľu
text, aby si ho pozreli. Všetkým žiakom dá pracovný
list, ktorý postupne počas počúvania otázok a odpovedí vyplnia. Učí ich pozorne počúvať, konfrontovať tému so svojim životom a zaznamenať vlastné
postrehy a námety, napr. čo ma zaujalo, čomu som
nerozumel, čo z počutého je dôležité i pre môj život,
čo chcem k tomu ešte dodať.
Potom dvojice postupne prichádzajú napr. pred tabuľu, jeden číta otázku, druhý odpovedá. Ostatní
žiaci počúvajú a robia poznámky.
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PRACOVNÝ LIST
Moje postrehy a námety k téme
Téma:

Čo ma zaujalo

Čomu som
nerozumel

Čo z počutého je
dôležité i pre môj život

Čo chcem k tomu
ešte dodať

1. otázka
2. otázka
3. otázka
Otázka č. 1: Volám sa Zuzka. Každý deň sa ešte modlím ruženec, ale moja modlitba je často suchá
a prázdna. Odriekam Zdravas´y iba ústami. Myslím si, že takto sa modliť, to sa radšej ani nemusím
vôbec modliť.
P. Gasparino: Musíš v sebe vykonať zásadný obrat modlitby. Keď sa budeš skutočne modliť ako to chce
Mária, tak tvoj život sa zmení. Ruženec, ak si s ním nedáš námahu, je typicky odriekanou modlitbou. Čo máš
teda robiť? Pavol VI. v encyklike Marialis Cultus povedal: „Ak modlitba nie je kontemplatívna, je to iba
mŕtvola bez duše.“ Tvoj ruženec je málo platný, ak nie je kontemplatívnou modlitbou.
Prijmi teda takýto návrh: Keď sa budeš modliť ruženec, zastav sa pri tajomstve a skúmaj, či tu nie je niečo
konkrétne, čo by si mohol/mohla urobiť. Spýtaj sa Márie: „Čo mám urobiť s týmto tajomstvom?“ a ona ti to
určite objasní. Viac sa zamysli nad tajomstvom a príslušný text si môžeš prečítať z evanjelia. Uvažuj. Zastav
sa i pri niektorom slove Zdravas´u. Stačí jedno slovo. Keď napríklad hovoríš „pros za nás hriešnych, teraz...“
zastav sa na slove „teraz“ a pochopíš, že možno máš niekomu odpustiť, možno sa máš zosúladiť s Božou
vôľou, možno musíš niečo v sebe zmeniť. Uvidíš, ako ti ruženec pomôže k skutočnému obráteniu. Môže
sa stať, že sa ti aj tak nedarí a tvoje myšlienky sú ďaleko. Zastav sa teda pri jednotlivých slovách, lebo to je
skutočná modlitba ruženca.
Otázka č. 2: Moje meno je Rasťo. Ruženec sa zatiaľ nemodlím. Často sa modlím iné modlitby, ale
moja modlitba nie je rozhovor s Bohom. Vždy je to iba môj monológ. Boh ku mne nehovorí a ja by som
chcel, aby ku mne hovoril.
P. Gasparino: Je ľahšie hovoriť s Bohom, ako mu načúvať. Nezabúdaj ale, že nie je dôležité to, čo ty hovoríš Bohu, lebo on to vie, ale naopak, dôležité je to, čo on chce povedať tebe. Vždy keď sa modlíš, urob si
v tichosti malú prestávku a vži sa do Božej prítomnosti. Uvedom si jeho prítomnosť v tebe a spýtaj sa ho:
„Pane, čo mi dnes chceš povedať, čo mi chceš povedať o mojej láske k iným, o mojich povinnostiach, alebo
o mojom spôsobe prežívania sv. omše, alebo o pristupovaní k Eucharistii?“ Ak ti neodpovie hneď, nezabúdaj,
že Pán vždy hovorí akoby cez malý závoj. My potrebujeme očakávanie, vieru, poníženosť. Neznepokojuj sa,
ak na tvoje naliehanie nedostaneš okamžitú odpoveď. Tvoja otázka musí byť pravá, nefalšovaná. Odpoveď ti
príde možno ešte v ten istý deň. Uč sa načúvať.
Otázka č. 3: Volám sa Ingrid. Rada sa modlím a to i ruženec. Mám vo zvyku odporúčať Bohu jednotlivé
osoby tým, že ich vymenúvam po mene aj s ich problémami. Je to správne?
P. Gasparino: Nerob si s tým až také starosti. Boh nepotrebuje informácie. Je ale pekné, keď na začiatku
modlitby prosíš Ducha Svätého za konkrétne osoby, aby mohol v nich pôsobiť a priviesť ich tam, kam treba.
V tom preukazuješ svoj nesebecký postoj a vnímanie potrieb iných. Keď osobitne za niekoho prosíš, je dobré
sa priamo spýtať: „Pane, daj mi vedieť, čo môžem urobiť pre túto osobu.“ Tak sa modlitba stáva konštruktívna, lebo si vyhrnieš rukávy a pomôžeš tej osobe. Je ľahké pomáhať niekomu slovami, ale ťažšie skutkami
a svojím správaním.

Katechetické ozveny 1

28

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

katechetické námety

2. Diskusia
Po ukončení práce žiakov nasleduje riadená diskusia.
• O ktorých problémoch pri modlitbe sme sa dozvedeli v jednotlivých dialógoch?
• Čo nám najviac chýba k tomu, aby sme sa dobre
modlili? – úprimnosť, vytrvalosť, sústredenosť,
pokorné srdce.
• Čo nás zaujalo v odpovedi na otázku Zuzky?
Čomu sme nerozumeli? Čo z počutého je
dôležité i pre môj život? Čo chcem k tomu ešte
dodať?
• Čo nás zaujalo v odpovedi na otázku Rasťa?
Čomu sme nerozumeli? Čo z počutého je
dôležité i pre môj život? Čo chcem k tomu ešte
dodať?
• Čo nás zaujalo v odpovedi na otázku Ingrid?
Čomu sme nerozumeli? Čo z počutého je
dôležité i pre môj život? Čo chcem k tomu ešte
dodať?
• Na akú otázku som v predchádzajúcej časti nedostal odpoveď? – každý žiak naformuluje a napíše jednu otázku.
3. Práca s výrokmi
Modlitba posvätného ruženca je veľmi hlbokou modlitbou. Je modlitbou jednoduchých ľudí, ale i vedcov,
teológov, pápežov. O tom svedčia i výroky, ktoré
nám môžu pomôcť prekonať niektoré prekážky na
ceste modlitby. Výroky sú svedectvom iných a môžu
sa stať i našim svedectvom. Modlitba sa i pre nás
môže stať potrebou a prameňom sily, radosti i vytrvalosti v dobrom...
Učiteľ má pripravené výroky ľudí o ruženci na malých
kartičkách. Každý žiak má možnosť vybrať si jeden
výrok a zamyslieť sa nad jeho významom.
Ruženec je akoby prijímanie, ktoré trvá celý
deň. (o. Wayssiére)

Ruženec je puto lásky, ktoré nás pro
stredníctvom Panny Márie spája s Bohom.
(o. Wayssiére)
Ruženec je mojou každodennou a milovanou
modlitbou. A musím povedať, že je modlitbou
zázračnou, zázračnou v svojej jednoduchosti
a vo svojej hĺbke. (sv. Ján Pavol II.)
Ruženec je jednoduchá modlitba a pulzuje
rytmom ľudského života. (sv. Ján Pavol II.)
Ruženec je modlitbou k Márii a je našou modlitbou, ktorú sa modlíme s Máriou. (sv. Ján
Pavol II.)
Vrelo odporúčam, aby v čase, keď sa členovia rodiny zídu na spoločnú modlitbu, často
a radi modlievali ruženec. (sv. Ján Pavol II.)
Modlitba ruženca je ako kolíska pre dušu –
z nej možno čerpať vnútorný pokoj a tichosť.
(pápež Benedikt XVI.)
Učte ľudí, že šťastie nemožno nájsť bez modlitby. Aj v pokročilom veku jestvuje nebezpečenstvo pokušenia. (bl. Matka Tereza)
Pozývam vás k modlitbe posvätného ruženca, aby ste sa modlili na úmysly Cirkvi, aby
ste ho prednášali aj v rodine a tak upevňovali
jednotu rodiny a vytvárali duchovné, ako aj
sociálne a rodinné dobro. (Sv. Otec František)
Ruženec je modlitba srdca. (A. Gasparino)
Ak tajomstvá ruženca nie sú meditáciou, tak
je ruženec mŕtvola bez života. (Pavol VI.)
Ruženec je výnimočná modlitba, ktorá vytvorila a sformovala generácie veriacich.
Ruženec je modlitbou za živých aj mŕtvych.
Ruženec je modlitbou núdznych, ktorí do nej
s dôverou vkladajú všetky súženia prítomné
i budúce.

Ruženec ma premieňa. (o. Wayssiére)

Ruženec je modlitbou bohatých a vzdelaných, laikov, biskupov a kňazov.

Ruženec, to je Ježiš, ktorý ožíva v našej duši
prostredníctvom pôsobenia Panny Márie.
(o. Wayssiére)

Ruženec je modlitba odporúčaná pápežmi
aspoň pol tisícročia a modlime sa ju v celom
katolíckom svete.
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Po ukončení práce môžu niektorí žiaci povedať, čo
ich na výroku zaujalo.
4. Práca s textom Svätého písma – skupinová
práca
Žiakov rozdelíme do 5 skupín. Každá skupina
dostane kartičku, na ktorej budú súradnice týkajúce
sa daného tajomstva a otázky. Na túto úlohu dáme
žiakom 5-7 minút.
Skupina č. 1 – Lk 10, 1-10
O akej udalosti hovorí tento text? Čo mi Pán chce
povedať o mojom krste?
Skupina č. 2 – Jn 2,1-11
Prečo Pán Ježiš urobil tento zázrak? Čo mi chce Ježiš povedať v tomto tajomstve o príhovore Márie?
Skupina č. 3 – Mt 4, 23-25
O čom hovorí táto udalosť z evanjelia? K čomu aj
mňa dnes vyzýva Pán Ježiš a ako to uskutočním?
Skupina č. 4 – Mt 17, 1-8
Čo sa dozvedeli učeníci počas udalosti na hore
premenenia? Čo môže Pán premeniť i v mojom
živote?
Skupina č. 5 – Lk 22, 19-20
O čom hovorí udalosť z evanjelia? Čo mi Pán ponúka
v každodennom živote?
Po ukončení práce jeden žiak zo skupiny prečíta odpovede na otázky v pléne. Katechéta má pripravené
znenie tajomstiev na osobitných kartičkách – žiak
danej skupiny vyberie príslušnú kartičku a umiestni
ju na tabuľu a vedľa nej napíše najdôležitejšie slovo,
krátku vetu – spoločnú odpoveď na druhý otázku.

Katechetické ozveny 1

5. Formácia
Každé z tajomstiev ruženca svetla odhaľuje moc
i božstvo Ježiša Krista. Tieto tajomstvá boli objavom
pre apoštolov i ostatných učeníkov. Pán Ježiš v nich
zjavil pravdu o sebe. Apoštoli objavili pravdu o svojom Učiteľovi, keď hovoril: „Ja som svetlo sveta.“ To
posolstvo k nám prichádza cez tajomstvá ruženca,
aby sme s väčšou láskou a vierou pristupovali k Eucharistickému stolu, ku ktorému nás pozýva Ježiš
Kristus. Keď sa modlíme ruženec, zamýšľame sa
nad tajomstvami pozemského a božského života
Ježiša Krista. Mária ako Ježišova Matka je nám istou
sprievodkyňou a tak naše opakované Zdravas´y
môžu dať modlitbe práve to, čo jej často chýba úprimnosť, vytrvalosť, sústredenosť, pokorné srdce.
ZÁVER
1. Modlitba desiatku ruženca
Žiaci sa dohodnú, ktorý desiatok ruženca sa spoločne
pomodlia. Zapálime sviecu, pripravíme priestor na
modlitbu, môžeme vložiť úmysel modlitby.
2. Domáca úloha
Učiteľ má pripravené kartičky a na nich napísané
tajomstvá radostného, bolestného a slávnostného
ruženca. Každý žiak si vyberie niektoré tajomstvo
a za domácu úlohu má vyhľadať vo Svätom písme
biblické texty, vypísať ich súradnice, krátko opísať
tajomstvo a modliť sa uvedený desiatok. Tí, čo si vyberú desiatky Ktorý ťa Panna do neba vzal a Ktorý ťa
Panna v nebi korunoval, upozorníme, že vo Svätom
písme nenájdu text, ale môžu nájsť iný text, ktorý ich
osloví, prečítajú si ho a súradnice napíšu.
Učiteľ na najbližšej hodine skontroluje splnenie úlohy.
Spracovala: Klára Soľanová
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MILUJEME PANNU MÁRIU
AKO JU MILOVAL SV. JÁN PAVOL II.
(PREHLBUJÚCA VYUČOVANIA HODINA ALEBO PRÍLEŽITOSTNÁ KATECHÉZA)
Cieľová skupina: žiaci primárneho vzdelávania
Ciele:
Kognitívny: Definovať vlastnosti Panny Márie: Pomocnica a Sprievodkyňa životom.
Formulovať vlastné prosby k nebeskej Matke.
Afektívny: Oceniť hodnotu matky a Ježišovej Matky
– Panny Márie.
Metódy: rozprávanie, dialóg, pozorovanie obrazu,
výklad, práca s textom piesne.
Pomôcky: obrázky z detstva sv. Jána Pavla II., obraz Panny Márie s dieťaťom Ježiš, veľký obraz Ján
Pavol II. pred obrazom alebo sochou Panny Márie,
obraz pápeža s erbom, text piesne pre každého
žiaka.
ÚVOD
1. Motivácia
Na úvod dnešnej hodiny si vypočujeme príbeh.
Bolo to v najkrajší deň týždňa v nedeľu – v deň Pána.
Ráno boli rodičia s deťmi na svätej omši, potom prišli domov, naraňajkovali sa, deti sa trochu pohrali.
Rodičia zatiaľ pripravili nedeľný obed. Po sviatočnom obede išla celá rodina na prechádzku. Zuzka
a Janka kráčali vedľa rodičov. Malého Adama to
však nebavilo a tak raz pobehol trochu dopredu,
inokedy sa trochu pozabudol a zaostával. Mama ho
však nespustila z očí, hoci on v jednej chvíli zistil, že
mamu nevidí. A to si vieme predstaviť, ako začal plakať. Mama však urobila dva kroky dozadu, otvorila
náruč, Adam vystrel ruky a bežal jej oproti. Pritúlil sa
k nej, prestal plakať a bolo mu dobre. Bez mamy je
každému dieťaťu smutno. Tam, kde je mama, tam sa
cítime istejší a radostnejší.
2. Rozhovor so žiakmi
• Stalo sa i nám, že sme sa niekedy akoby stratili?
Ako to dopadlo?
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•
•
•

Čo by sme my vedeli povedať o svojej mame?
S čím môžeme prísť za našou mamou?
Za čo sme vďační svojej mame?

HLAVNÁ ČASŤ
1. Výklad – 1. časť
Každý z nás máme skúsenosť s mamou. Ako vnímal
mamu bývalý pápež sv. Ján Pavol II.? Vlastným menom sa volal Karol Wojtyla (môžeme ukázať obrázky
z detstva). Malý Karol žil v šťastnej rodine. Mal staršieho brata, mal mamu a otca. Všetko bolo v poriad
ku až do jedného dňa. Jedného dňa mama vážne
ochorela a prišiel deň, keď zomrela. Karol mal vtedy
9 rokov. Bol to veľký smútok, ale Karol to zvládol. Tak
ako to len dieťa dokáže, povedal vtedy Panne Márii,
Ježišovej Matke nasledovné slová: „Mária, ty buď teraz mojou mamou!“ Ako to Karol dokázal? Denne sa
utiekal k Panne Márii a práve jeho mama ho naučila
modliť sa. Každý deň večer si všetci spoločne kľakli
a pred obrazom Matky Božej a pred krížom sa spolu
modlili. Karol vedel, že Pannu Máriu, ktorú tak často
vzýval, môže vo chvíli, keď stratil pozemskú mamu
nazvať svoju druhou mamou.
2. Modlitba
Aj my, hoci máme milujúcich rodičov, nemali by sme
zabúdať, že v nebi máme Božiu matku a našu matku
– Pannu Máriu. Preto k nej obrátime svoj pohľad (na
viditeľné miesto uložíme jej obraz), poďakujeme jej
a poprosíme ju, aby nás sprevádzala na dnešnom
stretnutí a aby sme sa ju učili milovať tak, ako to len
najlepšie dokážeme.
Modlitba Zdravas Mária...
3. Dialóg so žiakmi
Učiteľ ukáže žiakom obraz sv. Jána Pavla II. s Pannou Máriou (viď. Pápež pred sochou Fatimskej Pan-
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ny Márie). Žiaci si obraz prezrú a odpovedajú na
otázky:
• Kto je na obraze? – sv. Ján Pavol II. pred soškou
Fatimskej Panny Márie.
• Čo robí pápež sv. Ján Pavol II.? – modlí sa.
• Od koho sa naučil milovať Pannu Máriu? – od rodičov.
• Aké modlitby sa mohol asi modliť sv. Ján Pavol II.? – ruženec, Pod tvoju ochranu, Zdravas.
• Ako často sa modlil sv. Ján Pavol II.? – denne.
• Čo myslíte, kedy sa prestal modliť sv. Ján
Pavol II.? – modlil sa počas celého života.
4. Výklad – 2. časť
Denne sa jej prihováral modlitbou Zdravas Mária,
ktorú opakoval najmenej 50-krát. Bola to modlitba
posvätného ruženca.
Možno si myslíme, že to urobil iba preto, že nemal
inú mamu ako dieťa. Nie je to tak. On vedel zo Svätého písma, že Pán Ježiš nám všetkým dal Pannu
Máriu za matku. Bolo to vtedy, keď za nás na kríži
umieral. Týmto slovám Karol uveril a týmto slovám
veria kresťania-katolíci už dve tisícročia. Keď Karol
vyrástol, ešte viac si to uvedomil, že Panna Mária
je Matkou všetkých ľudí, ktorí kráčajú za jej Synom
Ježišom. A my vieme, že z neho sa stal kňaz, biskup,
pápež. Vieme, že na Pannu Máriu nezabudol a celý
život bola jeho Matkou a Sprievodkyňou. Keď si mal
ako pápež navrhnúť erb a heslo, stále to bola Panna
Mária, ktorá v jeho živote mala isté miesto a tak i erb
a heslo vyjadrovali úctu k Matke Božej. Jeho heslom
bolo: „CELÝ TVOJ, MÁRIA“.
5. Práca s textom piesne
Učiteľ uvedie prácu: „Celý tvoj, Mária“ bolo heslo pápeža. Neskôr bol k nemu naformulovaný text a vytvorená hudba. Tak vznikla pieseň. V nej sa hovorí
o tom, ako pápež Ján Pavol II. uctieval Pannu Máriu,
od nej sa učil, ako má milovať jej Syna Pána
Ježiša. Pozorne si prečítame slová piesne.
Žiakom pripravíme text piesne tak, aby každá dvojica
mala iba jednu slohu. Žiaci si najprv prečítajú text
potichu a potom každá dvojica prečíta nahlas). Ak
učiteľ pozná melódiu piesne, po práci s textom sa
môžu naučiť zaspievať pieseň.
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R: Celý tvoj, celý tvoj, Mária som celý tvoj.
Ó, Mária, ty Matka Pána Ježiša,
si Matkou našou, darovanou nám z kríža.
/:Či vedel by nás niekto lepšie sprevádzať,
na ceste k Bohu ako ty, ó, drahá Mať?:/
Keď hlboko sa nad životom zamyslím,
vždy cítim, že som na pomoci závislý.
/: Ja viem, že ty mi v borbe žitia pomáhaš.
Teším sa, ty vo mne verne dieťa máš.:/
Ja s tebou, Matka, prosím Pána Ježiša,
by dal mi lásku aká jemu páči sa.
/:Veď v takej láske pravý zmysel žitia je,
čo lásku k Bohu s láskou k ľuďom spojuje.:/
Ak žiaci nerozumejú niektorým slovám, vysvetlíme
ich význam. Potom povieme, že z obsahu piesne
sme sa mohli veľa dozvedieť o tom, kto je Panna
Mária, čo je pre nás v živote dôležité a o čo sa máme
aj my snažiť. Odpovede na nasledujúce otázky
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zdôrazňujeme ako dôležité poznatky a vedomosti.
• Koho matkou je Panna Mária? – matkou Pána
Ježiša ale i matkou našou.
• Kedy nám Pána Ježiš daroval svoju matku za
našu matku? – keď zomieral na kríži.
• Kam nás môže sprevádzať Mária? – na ceste
k Bohu.
• Ako ešte ináč môžeme nazvať Pannu Máriu? –
že je našou drahou mamou.
• Nad čím sa máme hlboko zamýšľať? – nad svojim životom.
• Potrebujeme vo svojom živote pomoc? – áno.
• Kto nám môže v živote pomôcť okrem rodičov,
súrodencov? – Panna Mária.
• Ako sa môžeme utiekať k Panne Márii? – ako jej
verné deti.
• O čo môžeme prosiť Pána Ježiša spolu s Pannou Máriou? – aby nám dal lásku.
• O akú lásku máme prosiť? – o takú, ktorú sa
jemu páči a je úprimná, radostná,...
• V čom je teda pravý zmysel života? – v láske,
ktorá spája lásku k Bohu s láskou k ľuďom.
Na záver poďakujeme žiakom, že pozorne čítali slová piesne, pekne odpovedali a povzbudíme ich, aby
si to všetko dôležité uložili do svojho srdca a jednou
vetou zhrnuli obsah každej slohy, napr.:
V 1. slohe sme sa dozvedeli, že Panna Mária nás
môže najlepšie sprevádzať na ceste k Bohu.
V 2. slohe sme sa dozvedeli, že v živote každý z nás
potrebuje pomoc a Mária nám môže pomáhať.
V 3. slohe sme sa dozvedeli, že našou snahou má
byť žiť tak, aby sme sa páčili Ježišovi a aby sme ho
mali radi. Našou láskou má byť taká láska, ktorá
„lásku k Bohu s láskou k ľuďom spojuje“.
6. Formovanie postojov
V tomto roku budeme 22. októbra prvýkrát sláviť
v Cirkvi spomienku na sv. Jána Pavla II. pápeža. Bol
to pápež, ktorý veľmi miloval Pannu Máriu. Berieme
si od neho príklad, že okrem všetkých dobrých ľudí,
ktorých máme okolo seba (a to sú rodičia, súrodenci, starí rodičia, krstní rodičia, katechéti, kamaráti)
a ktorí nás učia láske k Pánu Bohu a láske k ľuďom,
zvolíme si i Pannu Máriu sa svoju sprievodkyňu a po-
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mocnicu životom. Vieme, že kráčať s Pannou Máriou
na ceste životom znamená zároveň kráčať za Pánom
Ježišom. Môžeme o to prosiť aj sv. Jána Pavla II., ale
aj iných svätých, zvlášť našich nebeských krstných
patrónov, ktorí to v živote tiež robili, aby nám z neba
pomáhali.

ZÁVER
Modlitba
Ako môžeme chcieť kráčať s Pannou Máriou, ak by
sme ju nevedeli poprosiť. Môžeme to urobiť i teraz.
Poprosíme ju, aby nám pomohla v tom, čo nám
ide najťažšie, napr. ranná modlitba, večerná modlitba, hovorenie pravdy, ochota pomôcť, vedieť sa
zrieknuť niečoho v prospech mladšieho súrodenca
a pod. Žiaci môžu formulovať svoju modlitbu a za
každou prosbou odpovedáme všetci: Milujeme ťa,
Panna Mária, pomáhaj nám.
Spracovala: Klára Soľanová
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MODLITBA – ROZHOVOR S BOHOM
(KATECHÉZA S PRVKAMI LECTIO DIVINA)
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Ciele:
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (Mk 14,32-42) o potrebe modlitby v živote kresťana.
Afektívny: Živou vierou a modlitbou budovať osobný
vzťah s nebeským Otcom.
Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Ježiša
ÚVOD
Privítanie, krátka modlitba.
1. Čítanie – Evanjeliový text (Mk 14,32-42) prečítame
aspoň dvakrát. Dôležitý je priestor na ticho.
Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú
horu. Prišli na pozemok, ktorý sa volá Getsemani,
a povedal svojim učeníkom: „Sadnite si tu, kým sa
pomodlím.“ Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána.
I doľahla naňho hrôza a úzkosť. Vtedy im povedal:
„Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a
bdejte!“ Trocha poodišiel, padol na zem a modlil
sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Hovoril: „Abba, Otče! Tebe je všetko možné. Vezmi
odo mňa tento kalich. No nie čo ja chcem, ale čo
ty.“ Keď sa vrátil, našiel ich spať. I povedal Petrovi:
„Šimon, spíš? Ani hodinu si nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.
Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. A keď sa vrátil,
zasa ich našiel spať: oči sa im zatvárali od únavy a
nevedeli, čo mu povedať. Keď prišiel tretí raz, povedal im: „Ešte spíte a odpočívate? Dosť už. Prišla hodina: hľa, Syna človeka už vydávajú do rúk
hriešnikov. Vstaňte, poďme! Pozrite, môj zradca
je blízko.“
Práca s textom:
Všetci si sadneme do kruhu. Katechéta položí do stredu kartičky s kľúčovými slovami z textu (Olivová hora,
učeníci, strach, únava, modlitba, spánok, bdenie, hodi-
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na, pokušenie, zradca) tak, že text je otočený smerom
dole a nevidieť ho. Kartičky sú poukladané v myšlienkovom slede podľa biblického textu. Katechéta môže
vyzvať prvého, ktorý otočí kartičku, položí ju viditeľnou
stranou na zem a na uvedené kľúčové slovo vymyslí
vetu. Vyzve ďalšieho žiaka a ten na druhé slovo vymyslí
ďalšiu vetu. Jednotlivé vety majú vytvárať myšlienkový
a chronologický kontext. V závere prečítajú vytvorené
rozprávanie a porovnajú ho s pôvodným biblickým
textom, zdôvodnia odchýlky a vysvetlia pochopenie
kľúčových slov.
2. Meditácia
Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.
Prežívame Rok Sedembolestnej Panny Márie. Aj tento
úryvok hovorí o utrpení jej Syna. Mária stála v Ježišovej
blízkosti a v tichosti podporovala Boží plán s jej Synom.
Keď sa Ježiš a jeho učeníci navečerali, išli do Getsemanskej záhrady. Ježiš sa na tomto tichom mieste
chcel modliť. Vedel, že to, čo ho čoskoro čaká, bude
veľmi ťažké. Chcel sa o tom rozprávať s nebeským Otcom. A chcel, aby jeho učeníci boli s ním. Spolu vošli
do záhrady.
Ježiš učeníkom už niekoľkokrát predtým povedal, čo
sa stane. Oni však neverili, že by Ježišovi mohol niekto
ublížiť. Nikdy nedovolia, aby sa také niečo stalo.
Pán Ježiš nechal učeníkov pri vchode do záhrady. So
sebou zobral len Petra, Jakuba a Jána a išiel s nimi
ďalej. Boli to jeho traja najlepší priatelia. Povedal im:
„Zostaňte tu a bdejte, kým ja pôjdem ďalej a budem
sa modliť.“ Traja učeníci určite vedeli, že je dôležité, aby
nezaspali. Mali sa modliť zároveň s Ježišom.
Museli sa rozhodnúť. Pokúsia sa ostať bdelí, ako im
povedal Ježiš? Alebo zatvoria oči, iba na chvíľku?
Čo teda urobili? Čoskoro všetci učeníci, dokonca aj
Peter, Jakub a Ján, tvrdo zaspali. Kým spali, Ježiš sa
rozprával so svojím nebeským Otcom.
Nebeskému Otcovi bolo ľúto, že učeníci neboli bdelí
a nemodlili sa. Želal si, aby urobili, čo im povedal jeho
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Syn Ježiš. Ale Boh bol s učeníkmi aj vtedy, keď ľudia
doviedli Ježiša. Rovnako bol Boh s Ježišom počas celej noci.
3. Aplikácia
Ježiš prežíval pred svojím umučením veľkú úzkosť
a strach. Vyjadril to v svojich pocitoch. Neodporoval
Otcovi ani sa nestaval proti Božej vôli. Znovu potvrdil
svoju túžbu konať to, čo chce Boh. Ježišova modlitba
ukazuje na hrozné utrpenie, ktoré musel znášať – úzkosť, ktorá bola horšia ako umieranie, pretože musel
vziať na seba hriechy celého sveta. Tento „kalich utrpenia“ bolo odcudzenie, o ktorom Ježiš vedel, že príde, keď bude na kríži celkom opustený Bohom, svojím
Otcom. Bezhriešny Boží Syn vzal na seba naše hriechy
a v tej chvíli musel prežiť odlúčenie od Boha – svojho
Otca, aby sme my mohli byť spasení.
Keď sa Ježiš modlil, bol si vedomý toho, čo ho bude
stáť naplnenie Božej vôle. Vedel, aké utrpenie ho čaká.
A modlil sa: „Otče, nehľaď na to, čo ja chcem, chcem
sa podrobiť tvojej Božej vôli.“
Medzi nebeským Otcom a jeho Synom Ježišom bol
dôverný vzťah. Vyjadruje to aj oslovenie „Abba“, čo
v aramejskom jazyku (materinský jazyk Ježiša) znamená „otecko“.
Odpovede na otázky?
• Je pre mňa modlitba naozaj rozhovor s nebeským
Otcom?
• Modlím sa k Bohu, rozprávam sa s nebeským Otcom, keď prežívam ťažké, ale aj radostne chvíle?
• Aký vzťah mám k nebeskému Otcovi ja?
• Môže Boh so mnou počítať, keď ma o niečo prosí?
Aktivita:
Na úvod môžeme prehrať časť modlitby http://www.
youtube.com/watch?v=7Q4cRGzFcoU
Poprosíme žiakov, aby každý porozmýšľal nad tým,
čo znamená pre neho modlitba. Keď každý charakterizoval svoju modlitbu, môžeme dať 3 minúty na
to, aby navrhli, ako zlepšiť svoju modlitbu, svoj vzťah
s nebeským Otcom (napr. popracovať na pravidelnosti modlitby, úprimnosti, ochote k osobnej i spoločnej
modlitbe v rodine). V závere aktivity môžu naformulovať
modlitbu, prípadne žalm (poďakovanie za svoj život, ro-
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dinu, spolužiakov, za Kristovu obetu, modlitbu za mier
na Ukrajine, prosbu o zdravie pre chorého člena rodiny
a pod.).
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby. Počas
modlitby môžu žiaci prečítať svoju modlitbu, žalm.
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.
Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: Nebeský
Otec, viera, Božia prítomnosť, Božie deti, večný život,
poďakovanie za... (súčasťou modlitby môže byť aj prečítaný úryvok Ž 100).
5. Kontemplácia
Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto
časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. 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 konať stále viac
v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže
katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden
obraz, alebo krátky text (jedno-dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou,
napr. obraz Ježiša).
ZÁVER
Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných
k častej adorácii Oltárnej sviatosti, k častej osobnej
modlitbe aj spoločnej v rodine, vzývania Ducha Svätého o jeho dary, k pravidelnému čítaniu Božieho slova,
k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku
konkrétnemu skutku lásky v rodine, v škole i vo farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.
Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC
Biblia s aplikáciami pre život;
YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

www.dkuspis.sk

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

ponúkame

C. Anderson, J. Granados: POVOLANÍ MILOVAŤ – priblíženie
teológie tela Jána Pavla II.
Ján Pavol II. pomocou Teológie tela ponúka stať sa schopnými znovu objavovať
plnosť bohatstva biblickej antropológie. Autori tohto diela predstavujú obsah katechézy Jána Pavla II. o ľudskej láske a jej mieste v Božom pláne. Obohacujú ju
o poéziu Karola Wojtyłu a významné diela literatúry, „teológiu tela“ zasadzujú do
kontextu „teológie lásky“ Benedikta XVI., zdôrazňujú spoločenstvo osôb ako prostredie civilizácie lásky.
Cena: 6,50 €

Mary Healyová: MUŽI A ŽENY JSOU Z RÁJE – průvodce Teologií těla Jana Pavla II.
Boh nás neustále pozýva, aby sme sa vrátili „späť na začiatok“, aby sme znova
objavili jeho nádherný plán s ľudstvom. Až keď tomuto pôvodnému plánu porozumieme a začneme podľa neho žiť, môžeme nájsť odpovede na naše hľadanie a
znova získať nádej na vzťahy plné hĺbky a skutočnej lásky.
Cena: 5,50 €

West Christopher: TEOLÓGIA TELA PRE ZAČIATOČNÍKOV
Teológia tela pre začiatočníkov sviežim spôsobom „predkladá“ ohromujúce posolstvo Jána Pavla II. Do jazyka bežného čitateľa. Odkrýva hlboké súvislosti medzi
sexualitou a najdôležitejšími otázkami ľudskej existencie o zmysle a cieli života, o
stvoriteľskom diele ako muža a ženy a pod.
Cena: 5,40 €

Katarína J. Zeno: TELO ZJAVUJE BOHA – sprievodca štúdiom
teológie tela Jána Pavla II.
Autorka načrela do katechéz sv. Jána Pavla II., známych ako telóga tela. Vediac, že
vyjadrovanie tohto pápeža bolo a aj je pre mnohých zložité, pokúsila sa pretlmočiť jeho
učenie o význame ľudského tela a dôstojnosti človeka do jednoduchšej reči. Dáva
nahliadnuť do celkovej koncepcie katechéz a každej skupine katechéz venuje jednu
prípadne dve kapitoly, ktoré sú obohatené otázkami na diskusiu a slovníkom VJP-čiek
(výrazov Jána Pavla II.) a ďalších výrazov. Príručka je vhodný študijný materiál pre učiteľov náboženstva a možno ho využiť na prípravu katechéz pre žiakov stredných škôl.
Cena: 4,80 €
Katechetické ozveny 1
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Evert Jason: TEOLÓGIA JEJ/JEHO TELA
Kniha je určená najmä tínedžerom, ale aj ich rodičom, kňazom, učiteľom, animátorom. Všetkým, ktorí chcú mladým porozumieť a ktorí chcú s nimi diskutovať aj na
takú intímnu tému akou je sexualita.
Cena: 6,00 €

1SLOVO VÝZVA
Príprava pre začínajúcich kresťanov
Je pomôckou pre všetkých začínajúcich kresťanov. Pozostáva zo 6 tém, ktoré sú
základom pre budovanie vzťahu s Bohom. Každá téma obsahuje biblické texty.
Cieľom je naučiť sa premýšľať nad tým, čo mi Boh hovorí. To, ako iní ľudia dokázali
pochopiť dané pravdy, hovoria i príbehy, ktoré sú súčasťou každej témy. Na konci
každej témy je konkrétna výzva, ktorú sa oplatí brať vážne. Publikáciu pripravilo
Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina v Bratislave.
Cena: 4,40 €

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 €

YOUCAT – Modlitby pre mladých
Kniha je súborom zozbieraných starých i nových modlitieb, modlitieb zo Svätého písma, modlitieb veľkých učiteľov duchovného života z dávnej milosti i našich
súčasníkov. Má dve časti: Prvá časť zachytáva dvojtýždňový cyklus ranných a večerných modlitieb. V druhej časti sú modlitby na najrozličnejšie témy a príležitosti.
Sú námetom i na to, ako formulovať svoje vlastné modlitby.
Cena: 5,50 €

YOUCAT – Príprava na birmovku
Kniha je sprievodcom počas prípravy na birmovku. Sú v nej zaujímavé podnety na
prežívanie viery. Nechýbajú zaujímavé príklady zo súčasného života a podnetné
odkazy na dve dôležité knihy – Bibliu a Youcat.
Cena: 5,00 €
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YUOCAT – Čas na spoveď
Príručka je sprievodcom na ceste sviatostného zmierenia pre mladých. Prihovára
sa rečou mladých a poukazuje na účinok sviatosti zmierenia. Z obsahu vyberáme:
choď na spoveď, in & out – trochu nezvyčajné spovedné zrkadlo, sviatosť zmierenia, tipy na modlitby k sv. spovedi, svätá spoveď alebo „spovedný rozhovor“?
Cena: 3,00 €

MODLITEBNÍK PRE MLADÝCH
Modlitebná kniha pre sprievodcom a pomocníkom v náročnom čase dospievania,
v prijímaní evanjeliových hodnôt za svoje a pri budovaní hlbokého vzťahu s Ježišom. Jej obsahom sú základné modlitby, malý katechizmus, modlitby na ceste ku
kresťanskej zrelosti: vážiť si a milovať seba, milovať Boha, budovať zdravé vzťahy,
vážiť si svoje telo, čistotu a sexualitu, budovať dobré vzťahy s osobami opačného
pohlavia.
Cena: 3,30 €

J. a F. Friel: SEDM NEJVĚTŠÍCH RODIČOVSKÝCH OMYLŮ
Kniha prináša užitočné rady tým, ktorí sa chcú pri výchove detí vyvarovať siedmich
najčastejších rodičovských omylov bez ohľadu na to, koľko ich deti už majú rokov.
Ktorých chýb sa možno dopúšťať: považujete svoje deti za bábätka, odsúvate
manželstvo na posledné miesto, tlačíte deti do príliš veľa činností, zanedbávate
svoj citový a duchovný život, snažíte sa byť najlepším priateľom svojho dieťaťa,
neposkytujete dieťaťu režim, čakáte, že vaše dieťa splní vaše sny.
Cena: 12,20 €

Katechetické ozveny 1

38

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

ponúkame

PEXESO – Katedrály Slovenska
Zobrazuje exteriér a interiér všetkých súčasných katedrálnych chrámov Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Pod obrázkami je názov patróna katedrály, dátum
liturgického slávenia a zaradenie katedrály do diecézy, eparchie alebo ordinariátu.
Podfarbenie textov jednotlivých diecéz je zhodné s farbami na mapách zverejnených na www.kbs.sk/obsah/sekcia/cirkevne-provincie.
Cena: 0,35 €

PEXESO – Baziliky menšie a pútnické miesta Slovenska –
Západná provincia
Zobrazuje exteriér, interiér, príp. i inú charakteristickú časť menších bazilík a pútnických miest Slovenska Západnej provincie. Pod obrázkami je názov pútnických
miest, titul, zaradenie do diecézy, eparchie alebo ordinariátu. Podfarbenie textov
jednotlivých diecéz je zhodné s farbami na mapách zverejnených na www.kbs.sk/
obsah/sekcia/cirkevne-provincie.
Cena: 0,35 €

PEXESO – Baziliky menšie a pútnické miesta Slovenska –
Východná provincia
Zobrazuje exteriér, interiér, príp. i inú charakteristickú časť menších bazilík a pútnických miest Slovenska Západnej provincie. Pod obrázkami je názov pútnických
miest, titul, zaradenie do diecézy, eparchie alebo ordinariátu. Podfarbenie textov
jednotlivých diecéz je zhodné s farbami na mapách zverejnených na www.kbs.sk/
obsah/sekcia/cirkevne-provincie.
Cena: 0,35 €
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