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1

KATECHETICKÉ

A Ω

OZVENY
OZVENY

INFORMÁTOR A METODICKÝ POMOCNÍK PRE UČITEĽOV
NÁBOŽENSTVA A KATECHÉTOV SPIŠSKEJ DIECÉZY

školský rok

2018/2019

BLAHOSLAVENÁ ANKA,
ORODUJ ZA NÁS!
Každého z nás si Pán vyvolil, aby sme boli
pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske
(Ef 1,4)
Na to, aby sa ľudia stali svätými, nemusia
byť bi
skupmi, kňazmi, rehoľníčkami, či re
hoľníkmi. Veľakrát máme pokušenie myslieť
si, že svätosť je rezervovaná len tým, ktorí majú
možnosť držať si odstup od bežných zamest
naní, aby venovali veľa času modlitbe. Nie je
to tak. Všetci sme povolaní byť svätými tak, že
budeme žiť s láskou a ponúkať vlastné svedec
tvo v zamestnaniach všedného dňa, tam, kde
sa každý nachádza.
(Gaudete et exsultate 14)
Netreba stratiť odvahu, keď človek hľadí
na vzory svätosti, ktoré sa mu zdajú nedo
siahnuteľné.
(Gaudete et exsultate 11)

kej výzve spoznať zmýšľanie tejto doby,
aby Cirkev mohla naďalej poukazovať na
dôležitosť a vitalitu evanjeliového posolstva. Je potrebné rozpoznať, kde sa mladí nachádzajú, že sú medzi nami, že nás
predchádzajú, ba očakávajú a poukazujú
na znaky zmŕtvychvstalého Pána. Najčastejšie sa pýtame, ako môže Cirkev pomáhať mladým, ale je tu priestor i na otázku,
ako mladí môžu pomáhať Cirkvi? Ako príklad sa dá uviesť súčasný „digitálny svet".
Mladých motivuje i to, keď nerobíme iba
pre nich – hodiny, katechézy, podujatia,
ale keď robíme spolu s nimi. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili spolu s
mladými do vyplnenia dotazníka pri príprave synody.

Počas letných mesiacov vyšlo niekoľko titulov kníh, ktoré môžu byť účinnou
pomôckou vo vyučovaní náboženstva a
pri katechéze mládeže. Ide o dva tituly z
edície Youcat . Prvý má názov DOCAT (z
angl. do – robiť). Ide o sociálnu náuku
Cirkvi pre mladých. Druhý titul je Youcat
Biblia. Jednoduchým spôsobom je predstavené Sväté písmo a jeho jednotlivé
knihy. Táto forma biblie pre mladých má
množstvo ilustrácií, na ktoré sme zvyknutí z predchádzajúcich Youcat titulov a
citácie i odvolávky na články z Youcat-u.
Treťou knihou sú vytlačené materiály,
ktoré vychádzali v minulom školskom
roku v rámci projektu Odvážny rok.
Už teraz pozývame na podujatia v
ak
tuálnom školskom roku. Najbližšie
stretnutia budú so začínajúcimi učiteľmi, novými v našej diecéze a tými, ktorí
učia po niekoľkoročnej pauze. Stretnutie
sa uskutoční na DKÚ v Spišskej Novej
Vsi a bude v prítomnosti nášho diecézneho o. biskupa Mons. Štefana Sečku na
konci septembra. Zároveň pripravujeme
októbrové metodické dni, ktoré sa budú
konať na piatich miestach v našej diecéze. V tomto roku sa zameriame na tému
Formačný rozmer vyučovania. V novembri sa zameriame na tohtoročné biblické
súťaže. Verím, že prijmete našu pomoc,
ponuku a pozvania na formačné i vzdelávacie podujatia.
Prajem vám požehnané prvé týždne
nového školského a katechetického roka.
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Na prelome augusta a septembra
Slovensko žilo udalosťou blahorečenia
Anky Kolesárovej – mučeníčky čistoty.
Šestnásťročná dievčina obstála v ťažkej
životnej situácii a uchránila si svoju čistotu a dôstojnosť i za cenu straty života. Pre
našu dospievajúcu mládež v posledných
rokoch základnej školy a predovšetkým
pre stredoškolákov je to aktuálny vzor
pre čnosť čistoty a zdržanlivosti. Novú
blahoslavenú im môžeme ponúknuť ako
patrónku ich dozrievania v čistej láske a
ako sprievodkyňu na ich ceste spoznania
životného povolania. Udalosť blahorečenia vyrušila svetské média a zarezonovala
vo verejnom priestore. Bolo by dobré využiť túto príležitosť a ponúknuť mladým
pravdivý pohľad na Ankinu obetu. Nech
jej svätosť inšpiruje a motivuje nás i všetkých nám zverených.
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úvodník

V

piatok 31. augusta sme v Ružomberku slávnostným Veni Sancte
a sv. omšou s prosbami o dary
Ducha Svätého začali nový školský a katechetický rok 2018/19. Zišlo sa nás 120
účastníkov a po sv. omši sme pokračovali v programe stretnutia v Aule sv. Jána
Pavla II. na Pedagogickej fakulte KU. V
rámci Celodiecézneho katechetického
dňa bol hosťom ThLic Ondrej Chrvala,
ktorý je tajomníkom Rady pre mládež a
univerzity KBS. Jeho prednáška s názvom
Dnešná mládež – stratená generácia alebo nová nádej vychádzala z dotazníka,
ktorý vypĺňali mladí po celom svete a aj
na Slovensku a bol súčasťou prípravy na
biskupskú synodu Mladí, viera a rozlišovanie povolania. V záverečnej časti bol
predstavený rámcový program podujatí, ktoré budeme organizovať a na ktoré
vás budeme pozývať v tomto školskom
roku. Spomínaná synoda o mladých sa
bude zaoberať základnou otázkou – Kde
sú mladí a akí sú mladí? Tajomník synody o. G. Costa povedal o riziku, že nie sú
ani s Ježišom a ani s Cirkvou. V online
vyplnených dotazníkoch a počas predsynodálneho stretnutia minulého marca mladí povedali, čo si o Cirkvi myslia:
otvorene hovorili o početných problémoch spojených s komunikáciou, rečou,
dôveryhodnosťou, o prijímaní odlišností.
Mnohí mladí vnímajú Ježiša ako vzdialeného, ako nejakého super hrdinu, ktorý
má málo spoločného s bežným životom.
Ide teda o vážne riziko, že mladí „nie sú
ani s Ježišom a ani s Cirkvou". P. Costa v
súvislosti s touto synodou hovorí o veľ-

info
Prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov a duchovnej formácie učiteľov náboženstva v šk. roku 2018/2019

Ponúkame rámcový prehľad podujatí. Oznamy o podujatiach budeme zasielať priebežne na kontaktné e-mailové adresy a nájdete
ich i na našej webovej stránke v dostatočnom predstihu pred ich konaním.
Veni Sancte a Celodiecézny katechetický deň
s diecéznym o. biskupom
31.8.2018 - Ružomberok
Odborno-metodický seminár pre začínajúcich učiteľov
september 2018 – DKÚ Sp. N. Ves
Lektori: pracovníci DKÚ
Prehľadné zoznámenie sa s cieľmi, obsahmi a dostupnými
metodickými materiálmi.
Metodický deň
Formačný rozmer vyučovania náboženstva
9.10.-Ružomberok, 10.10.-Poprad, 15.10.-Kežmarok,
16.10.-Dolný Kubín, 19.10.-SNV
Lektori: pracovníci DKÚ
Odborný seminár
Interpretácia biblických tém – Rút, 1 Kr, Mt
november 2018 – Poprad
Lektor: prof. ThDr. František Trstenský, PhD.
Katechetické dielne
Prepojenie vyučovacích tém na liturgické obdobie Adventu
a Vianoc.
december 2018 – v regiónoch diecézy

Adventná duchovná obnova
december 2018 – v regiónoch diecézy
Odborný seminár
Vybratá téma z osnov NV
február 2019 – Ružomberok
Lektori: pracovníci DKÚ
Duchovné cvičenia
február 2019 – SAC, sídl. Západ, Sp. N. Ves
Prehĺbenie vlastného duchovného rozmeru.
Katechetické dielne
Prepojenie vyučovacích tém na liturgické obdobie Pôstu
a Veľkej noci.
marec 2019 – v regiónoch diecézy
Pôstna duchovná obnova
marec 2019 – v regiónoch diecézy
Odborný seminár
Aktuálna téma z dejín Cirkvi
máj 2019 – Poprad
Lektor: HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

Prehľad projektov a súťaží pre žiakov v šk. roku 2018/2019

Oznamy o projektoch a súťažiach budeme zasielať priebežne na kontaktné e-mailové adresy a nájdete ich aj na našej webovej
stránke.
  Biblická olympiáda
  Rút, Prvá kniha kráľov, Evanjelium podľa Matúša
  Spoločná téma: Vernosť Pánovi
  triedne kolá – do 30. 11. 2018 (odporúčaný termín)
  školské kolá – do 31. 1. 2019 (odporúčaný termín)
  dekanátne (okresné) kolá – 20. 3. 2019 (ZŠ), 21. 3. 2019 (SŠ)
  diecézne (krajské) kolo – 9. 4. 2019 (ZŠ), 10. 4. 2019 (SŠ)
  celoslovenské kolo - 15. 5. 2019 (ZŠ), 16. 5. 2019 (SŠ)
  Prihláška do súťaže je súčasťou propozícií. V priebehu septembra 2018 bude zverejnená na webovej stránke DKÚ. Prosíme, aby ste
dodržali termín prihlasovania do 30. 11. 2018.

Katechetické ozveny

3

info

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Výtvarná súťaž: Biblia očami detí a mládeže

Predmet námetov na výtvarné spracovanie: Kniha Rút, Prvá kniha kráľov, Evanjelium podľa Matúša
  školské kolá – do 28. 2. 2019, vyhodnotiť do 8. 3. 2019
  Propozície budú zverejnené na našej webovej stránke v priebehu septembra 2017. Súčasťou propozícií sú podmienky súťaže, ich
dodržiavanie je záväzné. Zapojené školy zašlú iba práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie s označením „Biblia
očami detí a mládeže“ 2018/2019 na adresu DKÚ svojej diecézy – t. j. DKÚ Spišskej diecézy, Levočská 10, 052 01 Sp. Nová Ves do 22.
03. 2019. Tieto práce musia byť označené vizitkou autora na zadnej strane v pravom dolnom rohu. Vizitky sú v prílohe propozícií.
Vyplňte ich paličkovým písmom. V prípade zaslania viac ako troch prác za kategóriu, nebudú tieto práce zaradené do hodnotenia.
  diecézne kolo – vyhodnotenie 9. 4. 2019
  celoslovenské kolo – vyhodnotenie 14. 5. 2019

Recitačná súťaž „Piráti krásy“

V 5. ročníku súťaže sme sa zamerali na tému mladosti a lásky. V centre pozornosti roku 2018 je mládež, jej problémy i potenciál,
konalo sa Národné stretnutie mladých P18, blahorečenie Anky Kolesárovej a bude sa konať Synoda o mladých a pastorácii povolaní.
Propozície, plagát a prihláška do súťaže budú uverejnené na www.dkuspis.sk.
  oblastné kolá – október 2018
  diecézne kolo – november 2018, Spišská Kapitula

Stanovisko k žiadosti KPKC o nákup učebníc katolíckeho náboženstva pre vyššie stredné vzdelávanie

MŠVVaŠ SR predmetné tituly učebníc katolíckeho náboženstva pre vyššie stredné vzdelávanie (1. a 2. ročník SŠ) nezaradilo medzi
prioritné, preto ich nákup v roku 2018 neplánuje.
Je nevyhnutné, aby sa nanovo objednali uvedené učebnice NV, keď bude otvorený edičný portál. Počty objednaných učebníc sú pre
edičný portál dôkazom, aký je záujem o danú učebnicu a ovplyvňujú zaradenie do prioritných titulov.

Zmeny v maturitách – VYHLÁŠKA MŠVVaŠ SR č. 142/2018 Z. z.

Aktualizovaná vyhláška je novelizáciou vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončení štúdia na stredných školách a legislatívnou úpravou v znení
vyhlášky č. 209/2011 Z. z., vyhlášky č. 157/2013 Z. z., vyhlášky č. 113/2015 Z. z. a nadobúda postupnú platnosť od 1. septembra 2018, 2019 a 2020.
S platnosťou od 1. 9. 2018 nadobúdajú účinnosť „nové“ CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z
KATOLÍCKEHO NÁBOŽENSTVA (RÍMSKOKATOLÍCKEHO A GRÉCKOKATOLÍCKEHO). Boli schválené MŠVVaŠ 21. 12. 2016 pod č. 201625786/49974:1-10B0. Nahrádzajú tak cieľové požiadavky, ktoré boli platné od 1. 9. 2013. http://www.kpkc.sk/sites/default/files/dokumenty/2017/nova_maturita_z_katolickeho_nabozenstva_2018.pdf

Inovované štátne vzdelávacie programy pre základné školy a gymnáziá

V nastávajúcom šk. roku 2018/19 bude v platnosti ŠVP pre 9. roč. ZŠ. Pre ostatné ročníky ZŠ a pre gymnáziá a SOŠ je platný iŠVP.
Platné obsahové a výkonové štandardy nájdete na webovej stránke DKÚ.
http://nova.dkuspis.sk/clanky/592-Inovovany-Ramcovy-vzdelavaci-program/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/7-Dokumenty/4-Ramcovy-vzdelavaci-program

Delenie alebo spájanie žiakov do skupín na základných školách

O vytváraní skupín pojednáva Vyhláška MŠVVaŠ o základnej škole č. 320 z 23. júla 2008 v § 15, bode 2 nasledovne:
Na vyučovanie 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 klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných
ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roka.

Delenie alebo spájanie žiakov do skupín na gymnáziách a stredných školách

V poznámkach Rámcového učebného plánu pre gymnáziá s vyučovacím jazykom slovenským sa v č. 6 a č. 7 píše:
6. Trieda sa delí na každej hodine v predmetoch prvý cudzí jazyk, druhý cudzí jazyk, informatika, etická výchova, náboženská výchova, náboženstvo, telesná a športová výchova a na hodinách, ktoré majú charakter laboratórnych cvičení, praktických cvičení a projektov.
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Trieda sa na jednej hodine v týždni v jednom ročníku za celé štúdium delí na skupiny v predmetoch fyzika, chémia, biológia, matematika. Delenie na skupiny je pri minimálnom počte 24 žiakov v triede. V predmete informatika môže byť v skupine najviac 15 žiakov.
7. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu etická výchova alebo náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho
istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie etickej výchovy alebo náboženskej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
Z uvedeného vyplýva, že bod č. 6 sa týka jednej bežnej triedy (napr. 1.A alebo 1.B). Vtedy platí delenie na skupiny pri minimálnom počte 24
žiakov v triede (platí aj pre predmet náboženstvo), resp. 24 žiakov prihlásených v jednej triede na etickú výchovu alebo náboženskú výchovu.
Bod č. 7 sa týka situácie, kedy sa vytvorí skupina žiakov povinne voliteľného predmetu z etickej výchovy/náboženskej výchovy/náboženstva
z rôznych tried toho istého ročníka (napríklad žiaci vytvoria skupinu pre náboženskú výchovu z 1.A, 1.B a 1.C triedy - s najvyšším počtom 20).
Počty žiakov v prvom (24) a druhom (20) prípade sú preto odlišné, lebo pracovať v triede so žiakmi z rôznych tried v ročníku alebo
žiakmi z rôznych ročníkov je náročnejšie nielen na prípravu učiteľa, ale aj na výber vyučovacích metód podporujúcich dosiahnutie stanovených cieľov v rozvíjaní kompetencií žiakov.

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2018/2019

Upozorňujeme vás na aktuálne Pedagogicko-organizačné pokyny. Nájdete ich na http://www.minedu.sk/data/att/13081.pdf

Národný program výchovy a vzdelávania 2018 – 2027

Dokument „UČIACE SA SLOVENSKO“ bol pripomienkovaný pedagogickou verejnosťou a bolo predložených viac ako 4.000
pripomienok. Aj po ich zapracovaní a následnom zverejnení boli profesnými organizáciami predkladané ďalšie pripomienky a výhrady. Nakoniec nová ministerka školstva M. Lubyová rozhodla, že autorský dokument v podobe ako bol spracovaný je „ako
celok nepoužiteľný“! Súčasne sa rozhodlo, že čiastkové výstupy z „Učiaceho sa Slovenska“ budú zapracované do dokumentu:
NÁRODNÝ PROGRAM ROZVOJA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 2018 - 2027 s podtitulom KVALITNÉ A DOSTUPNÉ VZDELANIE PRE SLOVENSKO, ktorý bol 6. júna 2018 schválený vládou Slovenskej republiky.
Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania má určovať smerovanie slovenského školstva na nasledujúcich desať rokov. Dokument tvorí desať čiastkových cieľov (päť pre regionálne školstvo a päť pre vysoké školstvo) a 105 opatrení. Opatrenia sú rozpracované
do implementačného plánu, ktorý pozostáva z piatich dvojročných na seba nadväzujúcich akčných plánov. Prvý akčný plán na obdobie
2018-2019 a druhý akčný plán na obdobie 2020-2021 obsahujú aj opatrenia zahrnuté v programovom vyhlásení vlády. Dokument je
dostupný na https://www.minedu.sk/data/att/13285.pdf

Rozvrhy hodín

Prosíme o zaslanie aktuálneho rozvrhu hodín. Tlačivo rozvrhu nájdete na: http://nova.dkuspis.sk/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/5-Tlaciva-na-stiahnutie/1-Ucitelia-NV-N. Po vypísaní ho zašlite na našu e-mailovú adresu dkuspis@dkuspis.sk najneskôr do 31. 10.
2018.
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DIECÉZNA ŠKOLA VIERY
V NAŠEJ DIECÉZE
„V snahe prehĺbiť duchovný život Vás, mojich veriacich, ako aj pocit spoločenstva a našej vzájomnej spolupatričnosti som sa
rozhodol, že počas nasledujúcich štyroch rokov zorganizujeme Diecéznu školu viery.“ (z listu spišského diecézneho biskupa Mons.
Štefana Sečku)
Počas dvoch septembrových nedieľ sme boli v našich farnostiach oboznámení so zámerom diecézneho biskupa zorganizovať Diecéznu školu viery. Prvýkrát bol tento zámer spomenutý na
konci Roku sv. Martina počas celodiecéznej rekolekcie na Spišskej
Kapitule.
Diecézna škola viery sa bude realizovať počas nasledujúcich
štyroch rokov. Na každý rok sú vybrané témy, ktoré sa budú preberať na siedmich stretnutiach. V septembri 2018 začnú prednášky o sviatostiach. Cieľovou skupinou tejto aktivity sú dospelí
veriaci, ktorí už prijali sviatosť birmovania (stredoškoláci a starší). Prednášky budú zamerané na vieroučné témy a zároveň i na
praktické otázky, ktoré sa objavujú v duchovnom živote. Taktiež
bude vytvorený priestor na diskusiu.
Každé stretnutie začne sv. omšou, na ktorej prednášateľ už
počas príhovoru uvedenie prítomných do témy. Po sv. omši bude
prednáška v trvaní 40 minút a po nej 20 minút na diskusiu. Kto sa
zúčastní aspoň na piatich zo siedmich stretnutí obdrží certifikát.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY (DŠV)
Témy jednotlivých rokov DŠV
  škola sviatostí
  škola Božích prikázaní
  škola právd viery
  škola Svätého písma
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Počet stretnutí
  7 stretnutí za rok okrem decembra, apríla a júna až augusta
Miesta konania DŠV
  Spišská Nová Ves
  Levoča
  Poprad
  Kežmarok
  Stará Ľubovňa
  Liptovský Mikuláš
  Ružomberok
  Dolný Kubín
  Trstená
  Námestovo
Termíny stretnutí DŠV
  • 20.IX. 2018
  • 18.X. 2018
  • 15.XI. 2018
  • 17.I. 2019
  • 21.II. 2019
  • 21.III. 2019
  • 16.V. 2019
Diecézny otec biskup Štefan vyjadril nádej, že diecézna škola
viery, ktorú s Božou pomocou chceme začať, nám všetkým prinesie očakávané duchovné ovocie.
V rámci svojich možností sa snažte zapojiť do tejto aktivity a
zároveň povzbuďte svoje okolie k účasti v Diecéznej škole viery.

www.dkuspis.sk
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YOUCAT BIBLIA

PRE ĽUDÍ KNIHY“
“

„Ľudia knihy“ – týmito slovami nazývajú kresťanov veriaci
iných náboženstiev. Práve kniha je podľa nich charakteristickou
črtou kresťanstva, atribútom, ktorý je s kresťanskou vierou nerozlučne spätý. Tou knihou je Biblia.
Biblia bola úplne prvou knihou, ktorú vytlačil slávny Johannes
Guttenberg a v súčasnosti je najprekladanejšou a najrozšírenejšou knihou na svete. Boli by sme však vo veľkom omyle, ak by sme
tvrdili, že je to len posvätná „kniha“. Učenie Cirkvi nám predkladá
Bibliu ako živé Božie slovo, ktoré je živé a účinné (porov. Hebr. 4,
12) a ako samotný hlas Ducha Svätého (porov. DV, 21).
Je to Slovo, ktoré konfrontuje náš život, ktoré nám nadstavuje zrkadlo pravdy na každé naše rozhodnutie, ktoré nás vedie
a sprevádza každý deň nášho spletitého života. Avšak má to jeden háčik. Len vlastniť Bibliu nestačí, dokonca ani to, ak ju raz
za týždeň poutieram od prachu. Aby mohlo Božie slovo aktívne
účinkovať v našom osobnom živote, potrebujeme ho vziať do rúk
každý deň a učiť sa čítať srdcom. Znie to jednoducho?
Je smutnou skutočnosťou, že mnoho kresťanských rodín stále
nevlastní Bibliu. Iní, hoci si ju zadovážili, považujú ju skôr za rodinný talizman, ktorého účinok je samoúčelný. Teda stačí, že je
odložená kdesi v polici a s dobrým pocitom si môžeme spokojne
žiť ďalej.
Na druhej strane je tu mnoho ľudí, ktorí by ju chceli čítať, a
tak postupne spoznávať. Náročnosť obsahu, obraznosť významu textov či rozdielnosť literárnych
žánrov im však spôsobuje ťažkosti s porozumením, a tak sa do toho radšej nepúšťajú.
Asi ste sa aj vy stretli s podobnými otázkami
typu „Čím začať?“, „Čo keď tomu nerozumiem,“ „Kedy
ju mám čítať,“ „Koľko ju mám za deň čítať,...“
Univerzálne odpovede na tieto a podobné
otázky zrejme nie sú. No dobrou správou je, že
po mnohých odborných komentároch a teologicko-biblických sprievodcoch prichádza Biblia
edície YOUCAT, ktorej ambíciou je podnietiť či pomôcť veriacim čítať a modliť sa S a Z Božieho slova.
Treba povedať, že táto Biblia nie je klasickou
Bibliou. Jej cieľom je skôr ponúknuť jemnú príchuť
Božieho slova a vzbudiť po ňom v čitateľovi hlad.
Aj to je zrejme jeden z dôvodov formy jej spracovania. Nenájdeme tu kompletné biblické texty,
iba ukážky tých najdôležitejších častí jednotlivých
kníh.

Katechetické ozveny

Za sýtočerveným obalom, ktorý svojím sfarbením prirodzene priťahuje pohľad, sa nachádza jednoduchá grafika v podobe
cesty, ktorá znázorňuje časovú priamku biblických dejín. Za obsahom nájdeme predhovor pápeža Františka, v ktorom sa čitateľovi
prihovára veľmi osobne. Ak ste pri iných knihách zvykli predhovory preskočiť, v tejto knihe by to znamenalo urobiť veľkú chybu. Za
Františkovým predhovorom sa ešte ukrýva 10 tipov alebo akýchsi
odporúčaní, ako čítať Bibliu. Nie sú to nejaké odborné teologické
pravidlá, skôr osobné povzbudenia na ceste spoznávania dejín
spásy.
Zalomenie knihy je urobené do štyroch stĺpcov, pričom dominantná stredová časť s biblickým textom vypĺňa vnútro strán.
V strede každej dvojstrany sa naprieč tiahne jednoduchá ilustrácia, ktorá prevzdušňuje text a pomáha čitateľovi zapamätať si
hlavnú myšlienku danej state. Kraje strán sú prepletené obrázkami, kratučkými komentármi, myšlienkami významných osobností, príp. inými biblickými citátmi a odvolávkami na Youcat. Takéto
spracovanie budí dojem vábivého čítania, ktoré veľmi ľahko upúta najmä čitateľa v mladšom veku. Autori publikácie si zjavne dali
záležať na tom, aby sa táto Biblia dostala aj k mladým a aby im
len tak nevypadla z rúk.
S veľkou nádejou a očakávaním vám teda odporúčame túto
vzácnu publikáciu ako významnú pomoc pre katechizáciu detí
a mladých či už v škole, vo farnosti alebo v rodine. Určite je však
veľmi vhodná aj pre dospelých, ktorí majú túžbu spoznávať Bibliu, ale nenašli na to odvahu.

Spracoval: Daniel Lysý
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ÚLOHA KERYGMY VO VYUČOVANÍ
NÁBOŽENSTVA
Samotný pojem kerygma je nám dobre známy a ako učitelia
náboženstva a katechéti poznáme i jeho dôležitosť pri vyučovaní.
Napriek tomu je vhodné z času na čas prehodnotiť svoj prístup
k ohlasovaniu, evanjelizovaniu, katechizácii a vyučovaniu.
Ohlásiť radostnú zvesť znamená mať srdce ohlasovateľa.
Znamená to, že učiteľ a katechéta skôr ako predstúpi pred žiakov,
má najprv sám v sebe prehĺbiť ohlasovanú zvesť, naformulovať ju
pre žiakov do zrozumiteľnej podoby, aby vyznela z úst ohlasovateľa ako toho, ktorý je v službe ohlasovateľa a jeho srdce tiež horí
tým, čo ohlasuje.
Ohlásiť radostnú zvesť znamená tiež, dať ohlasovanej zvesti
správnu formu. Úlohou učiteľa je ohlásiť kerygmu vo vhodnej
chvíli, vedieť proporcionálne rozdeliť hodinu na časť odovzdávania právd viery a časť formácie, učiť objavovať to, čo nie je „iba“
teóriou, ale životom v pravde, v čom je naša nádej, čo je dôležité
a podstatné pre náš duchovný rast a kresťanský život.
Kerygma je akoby najhlbšie jadro vyučovania náboženstva
a katechizácie. Nie je to teda „škrupinka“, ktorá je samozrejme
tiež dôležitá, lebo chráni jadro. Kerygma je samotným jadrom,
v ktorom je život, dokonca nový život. Ak chceme hovoriť o premene, novom živote, nestačí sa zaoberať iba „obalom – škrupinkou“. Je umením učiteľa a katechétu poukázať na vnútornú silu
a život v Kristovi metódami a formami, ktoré môžeme prirovnať
rozbíjaniu škrupiniek, aby sme našli jadro.
Z predchádzajúceho vyplýva, že kerygma značne prevyšuje
iba informáciu, dokonca i cieľ vyučovacej hodiny, ktorý je v pedagogickej terminológii považovaný za niečo merateľné a kontrolovateľné. Kerygma sa spája s postojom svedectva a služby. Jej
obsahom je zmŕtvychvstalý, živý Kristus a ním ohlasované, medzi
nami prítomné Božie kráľovstvo.
I napriek tomu, že skupiny žiakov sú z rôznych prostredí, že
pôsobenie medzi nimi je často veľmi ťažké, úlohou učiteľa a katechétu je neustále vnímať žiakov, ako tých, ktorých Ježiš Kristus
vykúpil, miluje ich, volá, hľadá a berie na ramená.

Čo je cieľom kerygmy:

  ohlásiť konkrétne tajomstvo spásy
  podať obsah „v Duchu a Pravde“
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  vyzývať k obráteniu, oslobodeniu od hriechu pre život podľa
Ducha
  ohlásiť prítomnosť Božieho kráľovstva medzi nami
  ohlásiť vzkriesenie a vládu Ježiša Krista ako konkrétneho zásahu Boha do života človeka

Čo je obsahom kerygmy:

  Božie skutky v dejinách spásy
  Božie kráľovstvo medzi nami viditeľné v živote Cirkvi
  vykupiteľské dielo Ježiša Krista - smrť a jeho zmŕtvychvstanie

Kerygma a vyučovanie náboženstva

  kerygma predchádza vyučovanie v osobe katechétu-vyučujúceho
  kerygma sprevádza vyučovanie a ohlasovanie, obsah uvádza do života
  kerygma napomáha pri formácii, posilňuje v nádeji, vychováva vo viere.
Spracovala: Klára Soľanová

www.dkuspis.sk
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HYPERAKTÍVNE A NEPOZORNÉ
DIEŤA V ŠKOLE
Opäť je pred nami nový školský rok. Prichádzame do tried
žiakov, ktorých poznáme z minulých rokov, ale tiež vchádzame
do tried pre nás nových žiakov. V čoraz väčšej miere pribúda ich
počet s impulzívnym a hyperaktívnym správaním, preto je potrebné zo strany vyučujúcich, katechétov a vychovávateľov lepšie
spoznať, čo spôsobuje túto reakciu. Hyperaktivita a nepozornosť
žiakov je dnes v oblasti psychológie, neurológie a pedagogiky
často diskutovanou témou. Odborníci sa zaujímajú o poznanie
príčin vzniku porúch nepozornosti a hyperaktivity a hľadajú riešenia pre výchovu a pedagogickú prax.
Medzinárodná klasifikácia chorôb MKCH-10-SK, ktorá sa používa v Európe, definuje hyperkinetické poruchy ako skupinu porúch so skorým vznikom (zvyčajne v prvých piatich rokoch života),
s neschopnosťou vydržať pri činnosti vyžadujúcej kognitívnu účasť
s tendenciou prechádzať od jednej neukončenej činnosti k druhej
a s nadmernou, dezorganizovanou a nedostatočne regulovanou
aktivitou. Rozlišuje sa mierna, stredná alebo ťažká ADHD – porucha pozornosti aktivity (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
v troch formách: kombinovaná, s prevahou hyperaktivity a impulzivity a s prevahou nepozornosti. ADHD patrí k najčastejšie diagnostikovaným poruchám detského veku. Diagnostikuje
sa u 30-50 % detských ambulantných pacientov. Priemerný vek
určenia diagnózy je 7 rokov. Diagnózu ADHD môže určovať pedopsychiater alebo neurológ. Pri diagnostikovaní je nevyhnutná
spolupráca rodičov, pedagógov, psychológov a lekárov. Je vhodné,
aby učiteľ poznal prejavy tejto poruchy u svojich žiakov.

Tri primárne prejavy ADHD
1. Deficit pozornosti: Obmedzená schopnosť autoregulácie,

čiže nedostatočná kontrola a ovládanie pozornosti z hľadiska
zamerania pozornosti a dĺžky jej trvania a nízka koncentrácia
pozornosti. Dieťa sa ťažko sústredí pri úlohách alebo hravých
aktivitách. Zdá sa, že nepočúva pokyny a zadania, stále
mu treba pripomínať jeho povinnosti. Jeho sústredenie sa
na objekt je príliš krátke, nedokáže udržať pozornosť na
potrebný čas, prebieha od jednej nedokončenej veci k druhej.
Určité situácie nevníma komplexne, ale iba niektoré vybrané
podnety, prílišnú pozornosť venuje detailom, čo spôsobuje,
že jeho reakcie na požiadavky zo strany učiteľov sú neraz
neadekvátne.
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2. Hyperaktivita: Prejavuje sa výrazným nepokojom, stálym

nutkaním pohybovať sa a byť aktívny, čo žiak nedokáže tlmiť
a ovládať. Bežným javom sú neúčelné a nekoordinované
pohyby tela, nadmerný rečový prejav, atypické zvuky.
Deti sú živé, nadmerne pohyblivé, ich aktivita je často
samoúčelná, neslúži na zvládanie zadaných úloh. Intenzita
prejavov hyperaktivity neklesá ani vo večerných hodinách,
čo môže spôsobovať problémy pri zaspávaní. Následkom
hyperaktivity môže byť zvýšená únava a podráždenosť, čo
môže viesť k agresívnym a nepredvídateľným reakciám
týchto žiakov.
3. Impulzivita: Ide o neschopnosť selektívnej regulácie
spôsobu reagovania tak, aby zodpovedal požiadavkám
konkrétnej situácie. Možno hovoriť o nedostatočnej kontrole
správania. Deti nedokážu zadržať alebo stlmiť svoju reakciu,
bez rozmýšľania sa púšťajú do rizikových situácií bez toho,
aby si uvedomovali nebezpečenstvo. Žiak s ADHD ostatných
prerušuje tým, že nedokáže počkať, kým príde rad na neho,
nedokáže robiť veci pomaly, systematicky a rešpektovať
dohodnuté pravidlá.
Hyperaktívne deti sa často dostávajú do disciplinárnych problémov, sú impulzívne, medzi rovesníkmi málo obľúbené a môžu
sa dostať do izolácie. Narúšajú pokojný priebeh vzdelávacieho
procesu, vyžadujú si odborný a empatický prístup a špeciálne pedagogické vedenie, čo predstavuje zvýšené nároky na osobnosť
a profesionalitu pedagóga. Dôležité je, aby pedagóg a vychovávateľ porozumeli prejavom a spôsobom hyperaktívneho žiaka, a to
nielen v oblasti spracovania informácií, ale aj v oblasti emocionálnej a sociálnej. Mnohé odborné štúdie a výskumy poukazujú
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na to, že žiaci s ADHD sú často emočne nevyrovnané, majú sklon
k výkyvom a k rýchlemu striedaniu nálad, disponujú zníženou
schopnosťou ovládať osobné emocionálne prejavy. Pre svojich
rovesníkov, ale aj pre dospelých sú nepredvídateľné a nepríjemné, čo neraz vedie k nevhodným reakciám na ich správanie.

Základné stratégie pri práci s deťmi
s poruchou ADHD:
1. Vytvoriť dieťaťu pokojné, bezpečné a akceptujúce

prostredie – podpora vzťahov medzi rovesníkmi a
v triednom kolektíve; porozumenie; trpezlivosť učiteľa;
pomoc na individuálnej úrovni.
2. Určiť jasné inštrukcie a pokyny – zrozumiteľné vysvetlenie
požiadaviek žiakovi v oblasti vedomostnej aj v oblasti
správania sa; jasná štruktúra vyučovacej hodiny; záujem
vypočuť si iný názor; schopnosť načúvať a dať najavo, že
počujem.
3. Dôslednosť – pri dodržiavaní stanovených pravidiel; pri
dokončovaní školských cvičení; pri aktivitách v triede;
overovanie splnenia úlohy; pozitívna spätná väzba; učenie
o vlastnom učení.
4. Usmerňovanie aktivity dieťaťa a poskytovanie
primeraných podnetov a priestoru – nepotláčať energiu
dieťaťa, ale vedieť ju vhodne využiť; po čase sústredenia,
15-20 min., umožniť krátku prestávku; pohyb; primerané
a pochopiteľné pravidla; zvýrazňovať podstatné – zmeniť
hlas, zdvihnúť ruku a pod.
5. Sústrediť sa na pozitívne vlastnosti dieťaťa – zameriavať sa
na oblasť, v ktorej je dieťa úspešné; umožniť dieťaťu prežívať
úspech; pochvala aj za snahu a čiastkové pokroky; podpora
sebavedomia; dať najavo, že mu veríme; povzbudzovanie;
motivácia; systém odmien – účinnejší ako trest; nevšímať si
každý nevhodný prejav správania, vykrikovanie, vrtenie sa na
stoličke.
6. Zjednotenie prístupu k dieťaťu s ADHD a spolupráca
– zjednotenie prístupu v rodine a v škole; spolupráca
s odborníkmi.
Každodenný kontakt s dieťaťom s ADHD kladie zvýšené požiadavky na profesionalitu, osobnostnú a emocionálnu stránku
pedagóga. Žiak s ADHD pedagóga často vyčerpáva, vychovávateľ je v neustálom napätí a neistote. Prežíva sklamanie so svojich intervencií, ktoré u žiaka nie vždy splnili svoj cieľ. Je preto
dôležité, aby pedagóg tvorivo pracoval na sebe a dbal na profesionálny rast.
Spracovala: Božena Nemčíková
(Spracované podľa knihy „Hyperaktívne a nepozorné dieťa v škole“,
Dott. Lívia Kvašná, PhD., saleziánka,
klinická psychologička a psychoterapeutka)
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MYŠLIENKY NA ZAMYSLENIE
Ak dieťa je trestané, naučí sa odsudzovať.
Ak dieťa je nepriateľom, naučí sa útočiť.
Ak dieťa je vysmievané, naučí sa neúprimnosti.
Ak dieťa je povzbudzované, naučí sa byť smelé.
Ak dieťa je tolerované, naučí sa trpezlivosti.
Ak dieťa je chválené, naučí sa oceňovať.
Ak dieťa žije v poctivosti, naučí sa spravodlivosti.
Ak dieťa žije v bezpečí, naučí sa veriť.
Ak dieťa je prijímané, uznávané a obklopené priateľstvom,naučí sa vo svete hľadať lásku.
Dorothy Lew Nolte, americká spisovateľka
a rodinná poradkyňa

www.dkuspis.sk
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KVÍZ - ANNA KOLESÁROVÁ
MUČENÍČKA ČISTOTY
Nikto z ľudí nedal človekovi život, a preto mu ho nikto nemôže
vziať, ba ani on sám sebe. Keďže život aj dôstojnosť nám dal Boh,
sme povinní zachovať jedno aj druhé. Ale ak sa niekto rozhodne
chrániť morálne hodnoty aj za cenu smrti, nemá hriech, pretože
hodnoty, pre ktoré sa oplatí zomrieť, dávajú ľudskému životu
krásu a zmysel.
To, čo vykonala Anna Kolesárová, je heroický skutok hoden obdivu. Nie každý človek by dokázal niečo také – zomrieť pre čistotu.
(Anton Lukáč, farár v Pavlovciach nad Uhom
- zápis vo farskej kronike)
Dňa 1. septembra 2018 sa v Košiciach konala slávnosť blahorečenia Anny Kolesárovej. Na priblíženie jej života a smrti ponúkame nasledujúce aktivity a úlohy:
  zakrúžkovať správnu odpoveď,
  zo správnych odpovedí vytvoriť vety,
  vety chronologický usporiadať do krátkeho životopisu,
  diskutovať o zmysle života a hodnôt života v triede, medzi
spolužiakmi, prípadne v rodine,
  napíš list kamarátke, v ktorom bude predstavené svedectvo
života Anky Kolesárovej a náš postoj.

KVÍZ:

1. Na jej náhrobnom kameni sú slová:
a. Radšej smrť ako hriech
b. Vstanem
c. Nech je zvelebený Pán

2. Anka žila počas

a. 1. svetovej vojny
b. 2. svetovej vojny
c. tridsaťročnej vojny

3. Narodila sa 14. júla 1928
a. v Ústi nad Priehradou
b. v Dlhej na Orave
c. vo Vysokej nad Uhom

4. Jej rodičia sa volali

a. Ján a Anna, rod. Kušnírová
b. Jozef a Anna, rod. Kušnírová
c. Cyril a Anna, rod. Kušnírová

Katechetické ozveny

5. Katolícky rodičia dali narodené dievčatko pokrstiť
a. najbližšiu nedeľu
b. hneď na druhý deň
c. až o mesiac, pretože bola chorá

6. Keď jej zomrela mamička, prevzala starostlivosť o domá
cnosť i o svojho staršieho brata Michala. Pritom mala iba
a. 8 rokov
b. 10 rokov
c. 13 rokov

7. Prvýkrát Anka prijala Eucharistiu a hlboko precítila, že
Boh ju miluje
a. v nedeľu pred Zoslaním Ducha Svätého
b. v nedeľu Zoslania Ducha Svätého
c. v nedeľu po sviatku Zoslania Ducha Svätého

8. Nedospelá Anka veľmi dbala o svoju

a. povesť a čistotu
b. krásu
c. múdrosť
9. Starala sa aj o svoju dušu
a. tým, že pravidelne chodila do kostola a pristupovala k sviatostiam
b. tým, že sa modlila, ale do kostola mohla ísť iba občas
c. tým, že sa občas pomodlila ruženec

10. V sobotu rada chodila k susedom Podhorínovcom, kde
a. nachádzala útechu a pomoc
b. sa spoločne modlili ruženec
c. sa spolu dievčatá zabávali
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11. Ako štvrtáčka sa horlivo pripravovala a prijala sviatosť
birmovania. Prosila o pomoc Ducha Svätého a znova našla
dôveru v Boha. Bolo to
a. 14. mája 1937
b. 14. mája 1938
c. 14. mája 1939

12. Koncom vojny, keď cez dedinu prechádzal front ľudia sa
skrývali
a. v bunkroch na to pripravených
b. v pivniciach
c. vo svojich domoch

13. Ján Kolesár so svojou rodinou a susedmi sa tiež ukrývali
v pivnici pod kuchyňou. Anka mala vtedy
a. 15 rokov
b. 16 rokov
c. 17 rokov

14. Jedného dňa vošiel do ich domu a robil prehliadku jeden

opitý vojak
a. nemecký
b. slovenský
c. sovietsky
15. Keď nahliadol do pivnice, otec poslal Anku do kuchyne,
aby
a. sa pozrela, čo sa tam deje
b. vojakovi dala chlieb, lebo bol iste hladný
c. priniesla chlieb pre všetkých, čo boli v pivnici

16. Vojak naliehal na Anku, aby

a. mu dala tvrdý alkohol pre vojakov
b. mu dala slaninu a mäso, lebo sú hladní
c. sa mu oddala

17. Keď sa vojak Anke vyhrážal, že ju zastrelí, ak sa mu neoddá
a. zľakla sa a súhlasila s požiadavkou vojaka
b. vybehla z domu do poľa
c. vbehla do pivnice k otcovi, kde ju vojak zastrelil

18. Jej posledné slová boli

a. Nestrieľaj!
b. Pomoc!
c. Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!

19. Podľa duchovného otca, Annu pri tomto skutku posilňoval
a. otec
b. nábožné ženy

12

c. Eucharistický Kristus, ktorého krátko pred tým prijala

20. Udalosť, kedy ju sovietsky vojak dvoma ranami zastrelil,
odohrala sa nad ránom v stredu
a. 22. septembra 1944
b. 22. októbra 1944
c. 22. novembra 1944

21. Anku pochovali až na druhý deň neskoro večer a bez

kňaza. Cirkevný pohreb mala 29. novembra. Skončil mladý
život dievčaťa – mučenice, ktorá si zvolila radšej smrť, ako
stratu panenstva. Že bola „obeťou svätej čistoty“
a. napísal v roku 1944 do farskej kroniky miestny farár a potvrdilo to 5 očitých svedkov
b. napísali ľudia v roku 1944 do obecnej kroniky
c. napísali ľudia až po vojne

22. Svätý Otec František schválil dekrét o mučeníctve Božej

služobnice Anny Kolesárovej vo Vatikáne 7.3.2018 a deň
a miesto jej blahorečenia je
a. 1. september 2018 v Košiciach
b. 10. september 2018 v Košiciach
c. 1. september 2018 v Ríme

POSOLSTVO ŽIVOTA PRE NÁS

Príbeh Anny Kolesárovej, mladej východniarky zo Zemplína,
sa desiatky rokov šíri medzi mladými na území Slovenska. Zo semienka jej posolstva dnes vyrastá krásne ovocie zdravých vzťahov založených na čistej láske.
Nad hrobom Anky sa mladí modlia 3x Zdravas:
1. za múdrosť, aby vedeli rozpoznať svoje povolanie a roz
hodovať sa podľa Božej vôle
2. za čistotu, aby si zachovali slobodu v láske
3. za živú vieru, aby žili podľa Evanjelia
Písomné aj ústne svedectvá, mnohé sviatosti zmierenia a
veľký počet účastníkov naozaj dávajú tušiť, že dievčatá a chlapci
nadobúdajú vo Vysokej nad Uhom isté presvedčenie, že mravná
čistota je najúčinnejší spôsob, ako predísť rozvráteniu rodín, pošliapaniu manželskej lásky, a tak zachrániť ľudské šťastie.
Anna Kolesárová môže byť vzorom pre našu generáciu, ktorú
ohrozuje nedostatok vedomia zodpovednosti.
Vďaka náboženskej výchove zo strany rodiny bola silnou a zrelou osobnosťou, preto bola schopná hrdinsky brániť svoju cudnosť. Jej príklad nám pripomína, že realizácia človeka nespočíva
v podvoľovaní sa rozkošiam, ale v tom, že žije v láske a vo vedomí
zodpovednosti.
Ankin príbeh zmenil a mení príbehy mnohých.
Spracovala: Božena Nemčíková
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INTERVIEW
Metóda interview ako imaginárny rozhovor s novou bl. Ankou je vhodný na pripomenutie si významnej udalosti
v Cirkvi na Slovensku a na prehlbovanie úcty k nej. Možno sa k nemu vrátiť počas šk. roka pri témach, o ktorých je v rozhovore zmienka, napr. viera, slávenie nedele, láska k nepriateľom, modlitba a pod. Žiaci môžu pracovať v menších skupinkách, možno vybrať iba niektoré otázky, prípadne učiteľ nedá odpovede na niektoré otázky a ich úlohou je uvažovať,
napísať odpovede a zdôvodniť ich.
Blahoslavená Anka, komu vďačíš za tak vysoký stupeň viery a odvahy, s akým sa prijala mučeníctvo?
Rodičom a rodine, pretože náš dom bol prostredím, v ktorom
sa žili Božie prikázania, modlitba a kresťanská viera.
Aký bol náboženský život vo vašom dome?
Každý deň sme sa večer modlievali. Našou modlitbou sme
ďakovali za všetky dobrodenia, prosili o Božiu pomoc, prosili
sme za spásu všetkých zomrelých z rodiny.
Aké miesto malo slávenie nedele vo vašej rodine?
Už ranné prebudenie bolo v nedeľu iné, ako počas týždňa.
Bolo cítiť, že je sviatok. Obliekli sme si vždy to najnovšie oblečenie a vrchol dňa bolo slávenie sv. omše. Popoludní po nedeľnom
obede sme často chodili na pobožnosť a potom k susedom na
návštevy. Bola to radosť.
A škola?
V škole som sa naučila čítať a písať. Bola som rada, že si môžem sama čítať katechizmus. Katechizmus sme dostali od kňaza, keď sme sa pripravovali na 1. sv. prijímanie. Pre celú rodinu to
bola vzácna príležitosť, že si z neho mohli čítať i ostatní členovia
rodiny.
Čo v tvojom živote bolo najdôležitejšie?
Štedrosť a pomoc druhým. Rada som pomáhala komukoľvek
a ľudia boli za to veľmi vďační.
Čím bola pre teba čistota srdca?
Bola darom Božím. Vedela som toľko, že Boží dar si treba
chrániť.
Mala si iba 16 rokov a tak jasne si to chápala?
Ten, kto vie, že čistota srdca nie je našim dielom ale Božím
darom, ten to pochopí. Boh môže udeliť tento dar i v mladom
veku. Cirkev má veľa mučeníc, ktoré sú tiež v takom veku ako ja.

Katechetické ozveny

Sú nejaké podmienky pre prijatie takého daru?
Milovať Pán Boha nadovšetko a veľká dôvera, že on nás miluje prvý.
Máme takých svätcov na Slovensku?
V mojom veku mali taký dar aj iní, hoci nezomreli pri obrane
čistoty. Aj oni vedeli, že ich srdce je viac vlastníctvom Boha ako
ich rodičov.
Tušila si, aké nebezpečenstvo ti môže hroziť od cudzích
ľudí?
Možno že niečo dospelí rozprávali, ale ja som s tým nerátala.
Ale pochopila som rýchlo, že vojnové násilie ničilo všetko, vrátane dôstojnosti dievčat a žien.
Keď ťa vojak sledoval, ako mu chystáš jedlo, napadlo ti, čo
môže mať v pláne?
Tušila som, preto som bežala naspäť k otcovi. Zároveň som
veľmi prosila Ježiša o silu, aby moje srdce patrilo iba jemu. Mojou silou bol Pán.
Vedela si, že Ježiš nás učí milovať nepriateľov?
Vedela som, preto som prosila Ježiša, aby ma posilnil. V kostole som nie raz počula, ako Ježiš žiadal: Milujte i svojich nepriateľov.
Drahá Anka, ďakujem ti za rozhovor. Vypros nám u Boha živú
a silnú vieru. Sami to nedokážeme. S tebou a svätými môžeme
to uskutočniť. Vyprosuj nám i dar sily, aby sme si chránili čistotu
srdca a aby náš život bol hlbokým svedectvom o tom, že patríme
Kristovi.
Spracovala: Klára Soľanová
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METODICKÉ NÁMETY K TÉMAM
CESTY VIERY OSOBNOSTÍ A SVÄTCOV
Vzory nás ovplyvňujú od detstva bez toho, aby sme si to uvedomovali. Odmalička nás formuje a svojím správaním
usmerňujú rodičia a súrodenci, neskôr sú to kamaráti, spolužiaci a učitelia na všetkých stupňoch škôl. Mladí ľudia majú
rôzne vzory zo sveta showbiznisu. K tomu sa postupne pridávajú rôzni hrdinovia filmového plátna, prípadne literárne
postavy. Pre mladých, ako i pre nás dospelých je veľmi dôležité formovať život viery, povzbudzovať sa na životoch veľkých
osobností a svätcov a prehlbovať svoju túžbu – nasledovať Ježiša Krista.
Životopis na kartičkách

 Jednotlivé úseky života sú napísané na kartičkách.
 Všetky informácie o živote žiaci usporiadajú sami buď ako
jednotlivci alebo vo dvojiciach.
 Potom si vytvorené texty navzájom prečítajú a predstavia
druhej skupine.

Rozhovor s postavou

 K jednotlivým častiam životného príbehu pripraviť otázky
a odpovede.
 Žiaci môžu pracovať v skupinách a dostať otázky a odpovede. Jeden žiak môže mať otázky a ostatní v skupine odpovede. Po prečítaní otázky, žiaci hľadajú správnu odpoveď
a ten, kto ju má, prečíta ju. Zároveň ostatní žiaci môžu ešte
dotvoriť odpoveď, prípadne o odpovedi diskutovať.

Živé obrazy – skupinová práca

 Starší žiaci môžu jednotlivé životné etapy stvárniť do živých
obrazov – statické sochy.
 Učiteľ pripraví 4-5 udalostí zo života a každá skupina si vyberie jednu.
 Činnosť môže byť podaná ako hra, pri ktorej jedna skupina
vytvorí obraz a ostatní hádajú, ako by sa mohol menovať
a o čom hovorí. Vhodné na záver hodiny.
Príklad obrazov:
  Bl. s. Zdenka: S. Zdenka pomáha doma, Chodí do školy, Žije
v kláštore, Pracuje v nemocnici.
  Bl. Titus Zeman: Titus chodí do školy, Štúdiá, Pomáha chlapcom pri emigrácii, Vo väzení.
  Bl. Anka Kolesárová: Anka pomáha mame, Anka na 1. sv.
prijímaní, Život počas vojny, Nedeľa a sv. omša, Modlitba
ruženca. Úkryt v pivnici.
  Sv. Cyril a Metod: Konštantín a Metod študujú, Prichádzajú
na Veľkú Moravu, Prekladajú knihy, Kážu ľuďom a pod.

Katechetické ozveny
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Scénka

 Niektoré životné udalosti stvárniť ako scénku. Využiť dialógy z literatúry, alebo zostaviť samostatné dialógy.
 Využiť pritom atribúty svätcov, mať ich pripravené – namaľované na kartičkách.
 Každý bude mať na sebe pripravený ten atribút, ktorú postavu predstavuje.

List

 Žiaci môžu písať list svätcovi.
 Dajú mu otázku, na ktorú chcú vedieť odpoveď.
 Potom si listy vymenia a druhý žiak má odpovedať na uvedenú otázku.
 Inou možnosťou je písať list svojim kamarátom, ktorých
oboznamujú s tým, čo sa dozvedeli na vyučovaní o živote
svätca a čo ich oslovilo.

Ja – som nasledovník

 Učiteľ zadá otázku: Ako môžeme my dnes nasledovať...?
 Starší žiaci môžu odpovedať sami, každý sám za seba, svoje
nápady zaznamenávať na papier. Potom môžu svoje návrhy
predstaviť ostatným.
 Mladší žiaci – rozvinieme spoločnú diskusiu, po ktorej môže
každý sám seba nakresliť ako nasledovníka...
 Ako osobný postoj skutočného nasledovania každé dieťa
dostane na kartičke namaľovaný niektorý atribút svätca. Ak
si k nemu dopíše svoje meno – znamená to jeho odhodlanie
nasledovať svätca.

V čom sa mu podobám?

 Na základe informácií o svätcovi sa žiaci zamyslia nad tým,
aké povahové vlastnosti mohol mať a akej bol povahy?
 Mladším žiakom môžeme dať na výber vopred pripravené
vlastnosti.

www.dkuspis.sk
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 Ktorá udalosť zo života predstavuje uvedenú vlastnosť?
 Na záver si každý sám vyberie vlastnosť, ktorá mu chýba
a ktorú mal svätec.

Čo vidíme rozdielne a ako to dokážeme dať do celku?

 Žiaci pracujú vo dvojiciach. Veľký plagát majú rozdelený na
tri časti.
 Každý sám namaľuje na časť od seba niečo na tému svätca –
napr. i konkrétny výjav zo života.
 Potom sa obaja pokúsia v strednej časti svoje obrázky nejakým spôsobom spojiť – niečo dokresliť, dopísať, čo by vytváralo celok.
 Po ukončení práce vo dvojiciach vytvoria sekvenciu všetkých
obrazov.

Koláž a symbol

 Každý sám za seba namaľuje obrázok svätca – na menší papier.
 Potom všetci nalepia svoje dielo tak, aby obrázky spoločne
tvorili jeden veľký obraz – koláž.
 Môžu ich pospájať do symbolu alebo konkrétneho atribútu,
ktorý charakterizuje svätca.

Katechetické ozveny

Práca s textom

 Každý žiak dostane určitý text (primeraný veku) životopisu.
 Prerozprávajú ostatným vlastnými slovami najpodstatnejšie udalosti.
 Potom pomocou otázok Kto? Čo? Kde? Kedy? Ako? Prečo? vyskúšajú ostatných spolužiakov, či si to zapamätali.

Hádanky

 Na základe poznania životného príbehu vybrať nejakú udalosť alebo predmet a opísať ho vo forme hádanky. Jeden žiak
povie hádanku a ostatní žiaci hádajú, čo žiak opisoval.

Vrecko s predmetmi

 Učiteľ má vo väčšom vrecku viac menších predmetov.
Každý žiak si vyberie jeden predmet, neukáže ho žiakom,
ale v krátkosti ho opíše v súvislosti so životným príbehom
osobnosti alebo svätca (pri starších žiakoch môžeme použiť
i symbolické predmety). Žiaci hádajú, ktorý predmet by to
asi mohol byť. Napr. pri životnom príbehu bl. Anky Kolesárovej môžeme mať predmety ako ruženec, modlitebná kniha, zrkadielko, rúž a pod.
Spracovala: Klára Soľanová
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VECÍ, NA KTORÉ JE POTREBNÉ
MYSLIEŤ PRI MODLITBE
ORODOVANIA SVÄTÝCH

Túžiš po skutočnej modlitbe? Si v beznádejnej situácii a chceš, aby ti niekto pomohol? Príhovor svätých môže byť veľmi
užitočný. O to viac, ak budeš postupovať podľa nasledujúcich pravidiel.

1. Klaniame sa iba Bohu

Svätým sa neklaniame. Svätci sú tí, ktorí po pozemskom živote
prišli do nebeského kráľovstva. Naša úcta voči ním nám pomáha
spoznať, ako sa v ich živote odrážala úcta k Bohu a ako prežívali
svoj život v tejto úcte a oslavovali Boha.
Môžu byť našimi orodovníkmi a my ich preto prosíme o pomoc a orodovanie. Ak v ich životných príbehoch spoznáme, že
to nemali tiež ľahké, môžu byť pre nás povzbudením a stávajú
sa nám tým bližšími. Naša prosba k ním o príhovor u Boha nás
posilňuje a usvedčuje v duchu slov, že kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v Ježišovom mene, tam je on medzi nimi. (Mt 18,20)

2. Božia milosť nie je závislá na
príhovore svätých
Svätých môžeme obdivovať ako ľudí veľkej viery, ľudí obety
a dôvery. Ich príklad nás povzbudzuje a dáva silu, aby sme my
v našich situáciách hľadali to, čo je pre náš život najviac dôležité
a čo nás privedie k Bohu.
Nesprávne uctievanie svätých znamená uctievanie svätých až
magickým premýšľaním o ich sile, alebo presvedčením, že príhovor svätých je nevyhnutnou podmienkou na získanie niektorých
duchovných dobier, o ktoré prosíme. Prameňom milosti je iba
Boh. „Účinnosť“ príhovoru svätých je výsledkom ich, ale i nášho
spojenia s Bohom.

3. Príhovor svätých je založený na
väzbách a vzťahoch
Svätí boli takí istí ľudia ako my – prežívali spojenie s Bohom tu na zemi, tešili sa z Božej milosti a teraz sa tešia ešte
viac, lebo sú u Pána. Ak ich žiadame o príhovor, musíme si
uvedomiť skutočnosť, ktorá platí i tu na zemi: „Môžeš pomôcť
niekomu natoľko, nakoľko je medzi vami vzťah a priateľstvo“.
Budujme vzťahy so svätými. Ak prosíme niekoho z blízkych o
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modlitbu, potom - ak sú nám niektorí svätí tiež blízki – prosme
ich ešte viac o ich príhovor v nebi.

4. Pamätaj, že svätí nie sú automaty

Je možné, že naša modlitba bude vypočutá ... ale trochu inak,
ako sme chceli a prosili J. Nenechajme sa odradiť, ale vytrvajme vo vzťahu a modlitbe, aj keď sa nám naša modlitba nezdá byť
„vypočutá“.

5. Opäť - pamätaj na Boha!

Stojí za to poznávať životy svätých a povzbudiť sa na nich. Ale
na prvom mieste nech je Boh v Najsvätejšej Trojici, ktorý bol ich
cieľom a je i našim cieľom v nebi.

ÚLOHA SVÄTÝCH - ZAMYSLENIE
Veľmi dlho sa nikto neodvážil zdolať najvyšší vrchol
sveta. Ale keď to už urobil prvý, veľmi rýchlo ho nasledovali i ďalší a stále mnohí sa o to snažia. Veľmi málo ľudí vie
obdivovať nádherné symfónie iba tým, že pozerá na noty.
Potrebujeme niekoho, kto dokáže pomocou nôt tieto tóny
zahrať a ukáže nám tým krásu diela.
Úlohou svätých je ukázať, ako by sa mali v živote uskutočňovať slová evanjelia, aby sa ukázala krása týchto slov.
Každý človek, ktorý to žije, dáva nám príklad života k niektorej časti evanjelia.
Musíme pamätať, že našou úlohou je nasledovať Krista, nie svätých.

Spracovala: Klára Soľanová
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ADORÁCIA
MLADÝCH
z príležitosti poďakovania
za blahorečenie
Anky Kolesárovej
Pane Ježišu, kľačíme pred tebou spolu s blahoslavenou Ankou, aby sme ti odovzdali naše srdcia – srdcia všetkých slovenských dievčat a chlapcov, všetkých bez výnimky. Vieme, že naša
modlitba nič nepridá k tvojej veľkosti.
Chceme sa ti odovzdať, aby sme naozaj začali žiť pre teba.
Naše srdcia sú často zranené, rozbité a utrápené.
Zapáľ v nás oheň Božej lásky a pretvor v tomto nehasnúcom
plameni slabé, úzkosťou naplnené srdce, aby sa stalo odolné pokušeniu, ktoré nám ponúka tento svet.
Chceme sa nechať pretvoriť láskou k tebe. Chceme sa stať akoby bláznami lásky k tebe, ktorú možno tento svet nepochopí. S
radostným a čistým srdcom chceme vyjsť v ústrety druhému človeku. Chceme byť šťastnejší ako doteraz, chceme vidieť ďalej ako
iba pár centimetrov pred seba.

*

Za našich rodičov, ktorých láska splodila nový život,
ďakujme ti, Pane.
Za ľudí, ktorí sú okolo nás a sú pripravení podať nám
pomocnú ruku, vypočuť nás, neposudzovať nás a nepohŕdať nami,
ďakujeme ti, Pane.
Za príklad života bl. Anky – mučenice pri obrane dôstojnosti,
ďakujeme ti, Pane.

Za správanie ľudí, pre ktorých je telo dôležitejšie ako duša,
odprosujeme ťa, Pane.
Za hriechy všetkých, ktorí poškvrnili dôstojnosť mladých ľudí, žien a detí,
odprosujeme ťa, Pane.
Za hriechy vrahov a ich spolupracovníkov,
odprosujeme ťa, Pane.

*

O srdce otvorené a citlivé pre druhého človeka,
prosíme ťa, Pane.
O teplé dlane pripravené k pomoci druhým,
prosíme ťa, Pane.
O odvážne a statočné nasledovania teba,
prosíme ťa, Pane.
O čistý život podľa príkladu a na príhovor bl. Anky,
prosíme ťa, Pane.

*

Pane Bože, pozývaš nás k tomu, aby sme si vážili dôstojnosť
každého človeka a tešili sa z jeho hodnoty. Učíš nás, že toto je
správny spôsob, ako čestne a nezištne milovať. Učíme sa tvojej
láske k nám, pretože ty si nás tak miloval. Učíš nás, že fyzická
blízkosť a dotyk sami v sebe nie sú hriešne. Veď ty si požehnával
chorých a dával si na nich svoje ruky. Keď si bral deti do náručia,
ukázal si nám, že takým patrí nebeské kráľovstvo. Učíš nás najkrajšej nežnosti. Milovať život, chrániť ho a sprevádzať životom
tých, ktorí sú okolo nás.
Daj nám silu, aby sme dokázali preukázať nežnosť človeku,
ktorého milujeme a je nám blížnym a ktorý nám tiež preukazuje
svoju lásku. Nechceme prežívať iba povrchné stretnutia s ľuďmi.
Ukáž nám, Pane, ako máme objať ľudí predovšetkým srdcom. Dávaj nám k tomu príležitosť, aby sme to uskutočňovali každý deň
svojho života.

Spracovala: Klára Soľanová

*

Za hriechy proti čistote, zvlášť tie, ktoré pohoršujú srdcia mladých a oberajú ich o dôveru v dospelých,
odprosujeme ťa, Pane.
Za to, že častejšie žijeme iba pre seba ako pre druhého
človeka,
odprosujeme ťa, Pane.

Katechetické ozveny
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PRACOVNÝ LIST – EVANJELISTI
Skupinou svätých sú aj apoštoli a evanjelisti. V osnovách náboženstva sú témy, ktoré sa dotýkajú jednak skúsenosti s Ježišom, ako i otázky lásky, nasledovania, prosieb, vďaky a mnohé iné. Nezabúdajme na životné príbehy apoštolov
a evanjelistov, vyberme vhodný text, obrázok, inšpirujme sa i otázkami, ktoré sú tu uvedené, alebo si pripravme i ďalšie
otázky na rozhovor k téme.

Evanjelista a apoštol Matúš

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka
menom Matúša a povedal mu: „Poď za
mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali
s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli
farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo
váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ On to začul a povedal: „Lekára
nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte
a naučte sa, čo sto znamená: ’Milosrdenstvo chcem a nie obetu.’ Neprišiel som volať spravodlivých, ale
hriešnikov.“ (Mt 9, 9 – 13)
  Čo si zažil s Ježišom ty?
  Čo s ním zažila tvoja mama alebo tvoj otec?
  OPÝTAJ SA ich a potom NAKRESLI, čo dôležité zažil niekto
z vašej rodiny s Pánom Ježišom.

Evanjelista Marek

V ten deň, keď sa zvečerilo, im
povedal: „Prejdime na druhý breh.“
I opustili zástup, a vzali ho so sebou
tak, ako bol, na lodi. Boli s ním aj iné
lode. Tu sa strhla veľká víchrica a vlny
sa valili na loď, takže sa loď už napĺňala. On bol v zadnej časti lode a spal na
poduške. Zobudili ho a povedali mu:
„Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme?“ On
vstal, pohrozil vetru a povedal moru:
„Mlč, utíš sa!“ Vietor prestal a nastalo
veľké ticho. A im povedal: „Čo sa tak bojíte?! Ešte stále nemáte
vieru?“ Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: „Čo
myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú!“ (Mk 4, 35 – 41)
  Z čoho si mal v živote veľký strach?
  Z čoho mali veľký strach tvoji rodičia?
  OPÝTAJ SA ich a potom NAPÍŠ, čo bolo pre nich dôležité, aby
zvládli strach.
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Evanjelista Lukáš

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám
väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali
vieru ako horčičné zrnko a povedali by
ste tejto moruši: Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora, poslúchla by
vás.(Lk 17, 5 – 6)
  O čo si prosil Pána Ježiša ty?
  O čo prosili Pána Ježiša tvoj otec
alebo tvoja mama?
  OPÝTAJ SA ich a potom NAPÍŠ,
o čo je potrebné Pána Ježiša neustále prosiť a za čo je potrebné Pánu Ježišovi neustále ďakovať.

Evanjelista a apoštol Ján

Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh.
A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh
jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi.
Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal
Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja
idem, tam vy prísť nemôžete. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne
milovali, ako som ja miloval vás. Podľa
toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom
milovať.“ (Jn 13, 31 – 35)
  Aký prejav lásky si zažil od Pána Ježiša?
  O akých prejavoch Božej lásky ti rozprávali tvoj otec alebo
tvoja mama?
  POPREMÝŠĽAJ a NAPÍŠ, ktorá čnosť kráča vedľa čnosti lásky a pomáha jej, aby sa ľudia mali navzájom radi a nijako si
neubližovali.

www.dkuspis.sk
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HODNOTY A REBRÍČEK HODNÔT
Ciele hodiny

Cieľová skupina: žiaci 8. roč. ZŠ
Kognitívny:
  definovať pojem hodnota, cena
  pomenovať základné kresťanské hodnoty na príkladoch
Afektívny:
  uvedomiť si potrebu prehodnotiť niektoré svoje
postoje a hodnoty
Psychomotorický:
  z uvedených hodnôt vytvoriť svoj rebríček hodnôt
  svoje svedomie sa naučiť formovať modlitbou,
sviatostným životom a štúdiom
Kľúčové pojmy: hodnota, zmysel, význam, hierarchia,
rebríček, čistota
Metódy: rozprávanie, počúvanie, porovnávanie, práca
s textom Svätého písma, práca v skupinách, výklad, diskusia,
modlitba, uvažovanie
Pomôcky: Sväté písmo, text príbehu Gabriely, kartičky na
samostatnú prácu, svieca, zápalky, obrázok Zvestovania, obrázok Anky Kolesárovej, obrázky dnešných mladých dievčat
a chlapcov, tabuľa.
Stratégia: výkladová
Rozvoj kompetencií: komunikačných, riešeniu problémov, sociálne a interpersonálne, existenciálne

rila Tiborovi, Ferovmu priateľovi, ktorý neváhal a Fera surovo zbil.
Gabriela sa tešila, že Fero dostal čo mu patrí a zbitému Ferovi sa
vysmievala.

2. Rozbor konania postáv - samostatná práca žiakov

1. Po prečítaní príbehu každý žiak sám ohodnotí správanie

jednotlivých postáv - Gabriela, Fero, kapitán, Tibor, matka od
1 (najlepšie) do 5 (najhoršie).
2. Formou otázok učiteľ urobí rozbor a zhodnotí prácu
žiakov. Upozorní žiakov, že zlý prostriedok nemožno použiť
na dosiahnutie dobrého cieľa. Postoje všetkých postáv
hovoria o hodnotách, ktoré uznávajú. O význame hodnôt,
o kresťanských hodnotách si budeme hovoriť na dnešnej
hodine. Učiteľ napíše tému na tabuľu a žiaci do zošitov.

HLAVNA ČASŤ
1. Výklad

ÚVOD

Videli sme, čo bolo dôležité pre ľudí z motivačného príbehu,
aké hodnoty žili a uznávali. Ale čo je to hodnota?
Učiteľ vysvetlí žiakom, čo je hodnota: môžeme ju definovať ako
vnútorný aspekt, dôvod, pre ktorý sa niečo javí ako dobré a žiaduce; má súvislosť s niečím, čo je človeku vzácne. Hodnota nie
je cena.
Medzi tým je veľký rozdiel. Môžeme si to ozrejmiť na príklade:
Výkres dieťaťa stojí (cena) asi 0,05 eura. Pre mamu má veľkú hodnotu, lebo je na ňom kresba jej dieťaťa, ktoré ona ľúbi a dieťa ľúbi
ju, preto jej s veľkou láskou nakreslilo obrázok.

1. Motivácia

2. Hodnotový rebríček

Učiteľ vyrozpráva príbeh. V istej nemenovanej krajine žila
pekná dievčina menom Gabriela. Bola zaľúbená do chlapca,
ktorý sa volal Fero. Bývali na dvoch brehoch rieky, ak chceli byť
spolu, museli prejsť po moste na druhú stranu. Počas jarných
povodní voda strhla všetky mosty i lavičky a do rieky sa nasťahovalo množstvo krokodílov. V tom čase Fero ochorel. Gabriela
bola zúfala, chcela byť so svojim milým, ale nemohla prejsť cez
rozvodnenú rieku. Po rieke sa plavila loď. Velil jej kapitán, známy
svojou povesťou zhýralca. Gabriela išla za ním s prosbou. Kapitán
súhlasil s tým, že ju prevezie pod podmienkou, že sa mu daruje
ako žena. Gabriela prišla za mamou, ktorá jej nevedela poradiť.
Gabriela sa rozhodla, splnila podmienku kapitána a dostala sa
k svojmu milému. Keď mu vyrozprávala, čo musela podstúpiť,
Fero ju s pohŕdaním odstrčil. Nešťastná Gabriela sa s tým zdôve-
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Žiaci dostanú zoznam slov (v prílohe), ktoré vyjadrujú rôzne
hodnoty. Každý žiak zakrúžkuje 12 hodnôt, ktoré považuje za najdôležitejšie pre spoločnosť.
V ďalšej časti sa snažia dohodnúť na spoločných 12 hodnotách. Na tabuli žiaci s učiteľom spoločne vytvoria rebríček hodnôt
a porovnajú ich so svojimi vybranými hodnotami.
Potom vyhľadajú hodnoty, ktoré by mohli privlastniť Gabriele
z úvodného motivačného príbehu.

3. Práca s biblickým textom - Lk 1, 26-38 Zvestovanie Panne Márii - rozhodnutie
Učiteľ uvedie slovami: Boli ste už niekedy v situácii, keď ste si
nevedeli rady vo vážnej veci? Dáme žiakom možnosť vyjadriť sa.
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Bola v takej situácii Gabriela? Predstavte si, že aj Panna Mária –
Ježišova matka sa ocitla v situácii, keď sa musela vo veľmi vážnej
veci rýchlo rozhodnúť.
Zo Svätého Písma slávnostne prečítame vybraný úryvok
a urobíme krátky rozbor. Panna Mária mala svoje plány, chcela
sa Bohu zasvätiť ako panna. Boh vstúpil do jej života a všetko
zmenil. Bude mať dieťa, bude slobodnou matkou, za čo ju môžu
ukameňovať, čo povie Jozefovi, svojmu snúbencovi? Mária mala
urobiť v krátkej chvíli dôležité rozhodnutie. Plná viery a lásky
k Bohu, ktorého milovala, ktorý sa jej prihovoril v podobe anjela a pod vplyvom výchovy, ktorú dostala od svojich rodičov Anny
a Joachima, ako aj celého spoločenstva, v ktorom žila, povedala
fiat = nech sa tak stane. Jej rozhodnutie bolo prijať Božiu vôľu.

aby sa mu oddala. Keď to odmietla, zastrelil ju. Boli to minúty,
nebol čas na špekulácie, vyjednávanie, uvažovanie. Bol čas iba na
to, aby sa riadila svojim svedomím, ktoré bolo formované vierou,
každodennou modlitbou, sviatosťami. Jej život bol preniknutý silou Ducha Svätého. Vojaka odmietla. Jasne a rozhodne povedala
„nie“! Čo urobil vojak? Naplnený žiadostivosťou a ponížený odmietnutím dievčaťa urobil to, čím sa vyhrážal. Pred očami otca,
brata a ostatnej rodiny dvakrát strelil priamo do Anky a ušiel.
Zosumarizovanie: Tri rôzne príbehy, tri rôzne rozhodnutia
mladých dievčat, ktoré žili v rôznych dobách a okolnostiach. Hovoria nám o hodnotách, ktoré žili, o ich charaktere a o tom, čo
vyznávali.

4. Príbehy a rozhodnutia zo života - diskusia

Žiakom predložíme tabuľku , ktorú vypracujú v skupinách,
alebo si ju spolu počas predchádzajúcej diskusie postupne dopĺňame. Viac času môžeme venovať bl. Anke Kolesárovej, ktorá
bola dňa 1. 9. 2018 vyhlásená za blahoslavenú.

Okrem príbehu Panny Márie, máme tu príbeh Gabriely, ktorý
v krátkosti zosumarizujeme a do tretice si pripomenieme príbeh
bl. Anky Kolesárovej.
Rozhodnutie Gabriely: Gabriela žila v inom prostredí a v inej
dobe. Jej životné okolnosti sú možno podobné mnohým našim
dnešným dievčatám. Nevieme, aké hodnoty vyznávala, matka
jej nebola oporou, nevedela jej poradiť, nemyslela na dôsledky
a na budúcnosť, naletela lesti, rozhodla sa povedať áno zlu, čo jej
chlapca pobúrilo a odmietol ju. Takúto ju už nechcel.
Gabriela

5. Skupinová práca žiakov

Žiaci v skupinách diskutujú o jednotlivých rozhodnutiach,
potom si vyberú jednu z postáv a napíšu, ako by sa oni zachovali, ak by boli na jej mieste. Jeden zo skupiny prečíta, k čomu
skupina dospela. Na tabuľu napíšeme výsledky a porovnávame:
Ktoré rozhodnutia sú v súlade s kresťanskou morálkou? Máme
Panna Mária

Anna Kolesárová

charakteristika doby

súčasná doba, ktorá často preferuje iba nestále hodnoty

doba utláčaného Židovského
národa, čakajúceho záchrancu

charakteristika života
postáv

život s časnými výhodami, ktoré
prináša

život v očakávaní príchodu
záchrancu
ale i Vykupiteľa

jednoduchý neistý život v očakávaní ukončenia vojny

nepredvídaná situácia

ponuka kapitána za cenu hriechu

ponuka Boha prijať ľudsky nepochopiteľnú situáciu

ponuka vojaka za cenu hriechu

odpoveď na ponuku
=rozhodnutie

v neistej situácii a hľadaní po
moci súhlas s hriechom

v dôvere Bohu vyslovené fiat =
nech sa tak stane

hodnota rozhodnutia

nie je požehnaním, ak za cenu
Mária – Požehnaná medzi ženahriechu chceme dosiahnuť dobro,
mi, Božia Matka, Matka Cirkvi
hriech rodí ďalší hriech

Rozhodnutie Anky: V podobnej situácii sa ocitlo aj mladé
slovenské dievča z Vysokej nad Uhom – Anka Kolesárová. Mala
svoje plány, ciele, chcela sa vydať, mať manžela, rodinu, deti.
Žila v časoch vojny a v jednej chvíli sa musela rozhodnúť. Opitý
vojak, ktorý vošiel do ich domu zrazu po nej zatúžil a žiadal ju,
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doba 2. svetovej vojny

rozhodné a jasné nie hriechu
je požehnaním, ak za cenu
vernosti a čistoty života chceme
dosiahnuť dobro

v dnešnej dobe dievčatá a chlapcov, ktorí dokážu radostne žiť
kresťanské hodnoty? Alebo je väčšina tých, ktorí tomu nerozumejú, nie sú pevní a stáli vo svojich správnych rozhodnutiach.

www.dkuspis.sk
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6. Formovanie postojov

Asi všetci chápeme, že rozhodnutia Gabriely neboli správne,
nič nezískala, ba naopak veľa stratila. Ako sa priblížiť k vzoru Panny Márie alebo bl. Anky Kolesárovej a v čom? Musíme si formovať
svoje svedomie modlitbou, sviatosťami, čítaním dobrých kníh,
Svätého písma, štúdiom, účasťou na sv. omši a hľadaním Božej
vôle. Zapamätáme si, že zlý prostriedok nemôžeme použiť na dosiahnutie dobrého cieľa.
Povzbudíme sa citátom zo Svätého písma: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (Mt 5,8)

7. Samostatná práca

Vzhľadom na konečnú situáciu spomínaných troch postáv,
napíš každej z nich „SMS“, v ktorej oceníš jej skutok alebo v prípade Gabriely povzbudíš ju kresťanskou nádejou, čím jej dáš svetlo
do ďalšieho života.

ZÁVER
1. Domáca úloha

Porozprávaj doma príbeh Anky Kolesárovej a opýtaj sa blízkych na ich názor. Na výkres si nalep jej obrázok a vyzdob ho bielymi ľaliami, symbolom čistoty.

2. Modlitba

Spoločná modlitba k bl. Anke Kolesárovej
Blahoslavená Anna,
ty si v sile Ducha Svätého považovala čistotu srdca a tela
za perlu vzácnejšiu než vlastný život.
Vyprosuj aj mne Božiu pomoc a osobitne tieto milosti ...
(každý potichu povie svoj úmysel, alebo všetci máme jeden úmysel)
Pomáhaj mi, aby som pred svetom
dokázal(a) vydávať svedectvo o vnútornej kráse človeka
žijúceho s Bohom a spolu s Tebou tak mal(a) účasť
na Kristovom víťazstve. Amen.
Spracovala: Božena Nemčíková

PRÍLOHA:
Zoznam slov, ktoré vyjadrujú rôzne hodnoty

cestovanie, dobré jedlo, humor, charakter, inteligencia, istota, krása, láska, majetok, mier, morálka, múdrosť, rodina, radosť, nádej, česť, obľúbenosť, zodpovednosť, odvaha, otvorenosť, peniaze, pocit uspokojenia, pravda, príroda, sebaúcta, slušnosť, súcit, viera, pokoj, trpezlivosť, spravodlivosť, sloboda, svornosť, úprimnosť, úspech, vlasť,
všestrannosť, zaujímavá práca, zázemie, zážitky, skúsenosti, vedomosti, Boh, dôvera, priateľstvo
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SVÄTOSŤ JE LÁSKA,
KTORÁ ROZDÁVANÍM RASTIE
Ciele hodiny

Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa ZŠ a SŠ
Kognitívny:
  spoznávať a charakterizovať poslanie kresťana
  charakterizovať svätosť a zdôvodniť jej prepojenie na
lásku
  formulovať osobné svedectvo v spoločenstve rovesníkov
Afektívny:
  vážiť si kresťanské hodnoty a kresťanský životný štýl
Psychomotorický:
  návyk rannej a večernej ďakovnej modlitby.
Metódy: dialóg na tému dôležitých udalostí, čítanie
textu a práca so Svätým písmom, rozprávanie, práca
žiakov vo dvojiciach (písanie denníka), práca vo dvojiciach (rozbor myšlienky a dedukcia poučenia).
Pomôcky: papiere, perá, Sv. písmo do každej lavice
alebo prefotený text evanjelia (Mt 19, 16-22), obraz bl.
Anky Kolesárovej

ÚVOD
1. Motivácia

Učiteľ vyzve žiakov, aby sa zamysleli, ktorá udalosť tohto roka
bola pre nich tak dôležitá a radostná, že sa o ňu chcú podeliť s ostatnými a zároveň si uvedomujú, že ešte dlho budú na ňu spomínať. Žiaci hovoria a ak nezaznejú udalosti Národného stretnutia
mládeže v Prešove P18 ako aj blahorečenie Anky Kolesárovej, tak
to povie on.

2. Predstavenie témy

Po ukončení činnosti učiteľ predstaví tému hodiny: Vidíme, že
niektoré udalosti sa nám veľmi hlboko vryjú do srdca a sú zážitky,
ktoré nás budú sprevádzať možno i v celom ďalšom živote.
Na dnešnej hodine sa zameriame na spoznávanie poslania
kresťana. Koncom augusta a začiatkom septembra sme iste zachytili aspoň jednu výzvu, ktorá nás upriamila na to, čo znamená
byť kresťanom. Je to každodenne snaha žiť kresťanské hodnoty
a milovať. Ako povedala sv. Tereza z Lisieux, že Boh od nás nežiada veľké činy, ale iba odovzdanosť a vďačnosť. Nepotrebuje naše
skutky, ale iba našu lásku. No a odovzdanosť, vďačnosť a láska, to
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sú hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť a z ktorých môžeme mať i my
skutočnú čistú radosť.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Porozprávanie aktuálneho príbehu – činnosť učiteľa
Učiteľ:
 S ktorým menom môžeme spájať spomínané hodnoty? Pomôžem vám, že toto meno sa v posledných mesiacoch denne spomínalo v súvislosti so životom Cirkvi na Slovensku
(žiaci odpovedajú).
Skôr, ako bude pokračovať rozhovor, učiteľ vyzve, aby jeden
žiak položil podľa možnosti i väčší obraz bl. Anky na viditeľné
miesto. Potom pokračuje rozprávanie životného príbehu. Rozprávajú najmä žiaci, učiteľ dopĺňa.
Poskladanie životného príbehu môže prebiehať i tak, že každý
žiak napíše jednu vetu a potom sa tieto vety chronologicky poskladajú do životopisu. Ak niečo podstatné chýba, je možnosť
doplniť.
Po prerozprávaní príbehu akoukoľvek formou učiteľ uzavrie
uvedenú časť hodiny nasledovne:
Príbeh bl. Anky nezačal vtedy, keď obetovala svoj život. Jej
život bol úplne obyčajný, jednoduchý, krátky, ale veľmi bohatý
na lásku, odovzdanosť a vďačnosť. Svoj život posväcovala modlitbou, sviatosťami a obetami. Na jej život sa nezabudlo. A za to
sme dnes vďační i my...
Ako každý mladý človek, určite mala svoje plány a túžby. Roky
svojho dospievania prežívala v ťažkej vojnovej dobe. Rozprávania dospelých o hrôzach vojny a o tom, kedy sa už vojna skončí, vyvolávalo neistotu a strach. Do tejto situácie boli odmalička
zasievané kresťanské čnosti, viera, nádej, láska a dôvera, ktoré
klíčili z duší dôverujúcich ľudí, medzi ktorými bez pochýb patrila
i Anka.
Zo svedectiev o jej živote vieme, že láska k Bohu sa prelínala
s láskou a službou k ľuďom, dôverou a modlitbou. Modlitba, to
iste boli vďaky, ako i prosby a odprosenie. Veď deň pred smrťou
prijala sviatosť zmierenia a Eucharistiu. Môžeme povedať, že bl.
Anka posväcovala svoj život v podmienkach, v ktorých žila a tak
plnila Božiu vôľu. Ako je to dôležité, o tom nám hovorí text z Prvého listu apoštola Pavla Solúnčanom: Lebo to je Božia vôľa: vaše posvätenie. (1 Sol 4, 3)

www.dkuspis.sk
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2. Práca s biblickým textom – činnosť žiakov –
Mk 10, 17-22
Zo Svätého písma si prečítame text O bohatom mladíkovi.
Prvýkrát to môže byť slávnostné čítanie textu pri zapálenej svieci.
Potom dostane každý žiak text a znova si ho ešte prečíta potichu.
Rozbor textu môže byť formou frontálneho kladenia otázok,
diskusie alebo žiaci môžu pracovať vo dvojiciach:
Bohatý mladík:
 Koľko mal rokov? - nevieme
 Nad čím mohol rozmýšľať skôr ako prišiel za Ježišom? – nad
plánmi, školou a pod.
 S akou otázkou pristúpil k Ježišovi?
 Čo vieme o jeho predchádzajúcom živote? – že zachovával
prikázania.
 Ako by sme ohodnotili jeho otázku? – neprosí o telesné
zdravie, o zrak, o sluch, ale prosí o ukázanie cesty do večného života.
Ježiš:
 Ako Ježiš pozrel na mladíka? – s láskou
 Ktoré Ježišove slová spôsobili u mladíka zármutok? – aby
predal všetko a nasledoval Ježiša
 Čo znamená nasledovať Ježiša? – kráčať za ním v slobode
srdca

noty jej života, ktoré sa učila strácať a tiež hodnoty života,
pre ktoré dokázala zomrieť.

4. Formácia – činnosť učiteľa

Kresťanská svätosť nie je a ani nemôže byť orientovaná iba na
samu seba. Ak to niekto tak vníma, nepozná pravdu o svätosti. Ak
to niekto takto šíri ďalej alebo ironizuje svätosť na zložené ruky,
tak deformuje pravdu o svätosti.
Kresťanský životný štýl a svätosť sú ako spojené nádoby.
Každá dvojica si vytiahne jednu myšlienku, ktorá hovorí o svätosti a teda o kresťanskom životnom štýle, porozpráva sa o nej,
myšlienku môžu podporiť svedectvom zo života. Potom dvojica
aktualizuje všeobecný poznatok (dedukcia) a po ukončení skupinovej práce oboznámi ostatných žiakov triedy.

Po ukončení činnosti môže učiteľ zhrnúť poznatky
nasledovne:

V živote mladíka ako i v našich životoch občas príde chvíľa,
keď sa rúcajú naše predstavy o svätosti. Dodržiavame prikázania.
Ak v niečom zlyháme, tak sa vyspovedáme. Nechce sa nám urobiť nič viac, iba to, čo je nutné. Žeby sme mali málo lásky? Žeby
nezištná láska úzko súvisela s tým, ako dodržiavame prikázania?
Žeby sme mnohé náboženské veci konali dokonca bez lásky?
Žeby sa i naše životy niekedy podobali životu tohto mladíka? Stojí to za úvahu.
Učiteľ počúva názory žiakov a vyzýva ostatných, aby na nich
reagovali.

3. Prehlbujúca činnosť žiakov - aktualizácia

Poďme teraz pátrať po tom, ako sa darilo bl. Anke Kolesárovej
konať s láskou, rozdávať sa a čo všetko dokázala „stratiť“ preto,
aby dosiahla večný život.
Učiteľ dá pokyny k práci:
 rozdelí žiakov do dvojíc, v ktorých si porozprávajú, čo ich
najviac oslovilo na živote bl. Anky,
 ich úlohou je predstaviť si, že Anka by si bola písala denník
a oni sa k nemu dostali; udalosti, ktoré ich oslovili, naformulujú ako zápisky z denníka, ktoré môžu byť z viacerých dní...
 - po ukončení práce každá skupina prečíta svoje zápisky,
 po prečítaní všetkých zápiskov je potrebné vyzdvihnúť hod-

Katechetické ozveny

 Svätosť nemá známky egoizmu.
 Svätosť je život s otvoreným srdcom.
 Svätosť je život v láske a niekedy i tej láske, ktorá bolí toho,
kto ju dáva.
 Svätosť je život, ktorý je každý deň ponáraný do poznávania
Božej vôle s nami.
 Svätosť nie je nejaká ľudská dokonalosť, ale zjednotenie
s vtelenou Láskou, s Ježišom Kristom.
 Byť „svätý“ znamená dovoliť Bohu, „aby v nás žil svoj život.“
 Pravá radosť má známky svätosti.
 Nemožno sa uisťovať, že stačí to, čo všetko sme už urobili
doteraz.
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 Vždy je tu čas, kedy sa môžem pýtať, čo mám robiť a ako to
robiť.
 Jednoduché skutky nás posväcujú, ak ich robíme v Božej
milosti.
 Veľké dobré skutky predpokladajú, že sme dokázali robiť
i veľa malých nenápadných skutkov

ZÁVER
1. Povzbudenie

Pre nás je dôležité vedieť, že naše srdce je tam, kde je náš
poklad. Nech našim pokladom sú hodnoty lásky, pokory, služby,
viery, tak tam je i naše srdce. V nepredvídaných situáciách si to
overujeme i my sami, ale vidia to i ľudia, ktorí sú okolo nás. Najlepšie a najhlbšie to vidí sám Boh, lebo on vidí do srdca každého
človeka. Bl. Anka Kolesárová sa stáva patrónkou mladých, ktorí
túžia svedčiť o radosti z čistej lásky.

Katechetické ozveny
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Ak dokážeme vnímať okolo seba nositeľov pravdy, krásy
života, čistoty, štedrosti a úslužnosti – robíme veľa.
Ak dokážeme nasledovať nositeľov pravdy, krásy, života,
čistoty, štedrosti a úslužnosti – robíme viac.
Ak vydávame svedectvo iným tak, že z nášho konania vidia
nás ako nositeľov pravdy, krásy života, čistoty, štedrosti a úsluž
nosti – robíme najviac.
Nech aj naša každodenná ranná modlitba je prosbou o život v pravde a radosti, ktorá rozdávaním rastie, prosbou byť pre
druhých, aby sme sa dávali a spoznávali Krista v iných a aby aj iní
spoznávali Krista v nás. Večerná modlitba nech je poďakovaním
za všetky príležitosti žiť kresťanskú svätosť a odprosením za to,
keď sme v tom zlyhali.

2. Modlitba vlastnými slovami

Žiaci môžu spontánne vyjadriť svoje prosby, vďaky, odprosenie.

Spracovala: Klára Soľanová
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ČISTOTA,
PRÍKAZ
ALEBO
SLOBODA?
Ciele hodiny

Cieľová skupina: žiaci od 7. roč. ZŠ
Kognitívny:
  vysvetliť pojmy: príkaz, sloboda, čistota
  zdôvodniť hodnotu čistoty života
  spoznať životný príbeh Anky a jej obetu pri obrane
čistoty
  zdôvodniť hodnotu čistoty života
Afektívny:
  oceniť hodnoty života a nadobúdať správny rebríček hodnôt
  dávať svedectvo o živote v čistote
Metódy: brainstorming na tabuli, slová sv. Jána Pavla II.
k mládeži-na plagáte, rozhovor, hádanky, práca v skupinách,
práca s textom, tvorba plagátu: čistota - zákaz alebo sloboda,
riešenie úloh formou krížovky, text, list, prezentácia výsledkov práce v skupinách, práca s plagátom a pomôcky k nemu,
citáty sv. Jána Pavla II. pre žiakov, spontánna modlitba.
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, hudba, plagát – čistota –
zákaz alebo sloboda, životopis Anky, pracovné listy: krížovka, doplňovačka, atď., vybrané citáty JP.II.

ÚVOD
1. Motivácia - brainstorming

Na jednu časť tabuli napíšeme pojem príkaz a na druhú časť
pojem sloboda. Úlohou žiakov je prísť a dopísať heslovite to, čo
sa im spája s jedným a čo s druhým pojmom. Ak sa tam neobjaví pojem čistoty, tak v závere učiteľ vyzve žiakov, kam by dopísali
tento pojem a čo si myslia, či zachovanie čistoty vyplýva z príkazu
alebo či je odrazom slobody.
Sloboda je veľký dar a ak prijímame v slobode zlo, to nás zničí,
ale ak prijímame dobro to nás posilňuje na ceste s Kristom.

Katechetické ozveny

Témou dnešnej hodiny je zamyslenie sa nad zachovávaním
čistoty srdca. Je to téma, na ktorú majú ľudia tak vo svete ako i
na Slovensku rôzny názor. Ako sa dopracujeme k tomu, aby sme
v spleti názorov obstáli a vedeli si vybrať a rozhodnúť sa pre to, čo
nám neublíži, ponechá nám našu slobodu a umožní nám dozrievať v zodpovednosti za svoje rozhodnutia.

2. Modlitba

Aby sme dokázali prijímať obsah s otvoreným srdcom, máme
ho mať predovšetkým čisté. Vypočujme si slová zo Svätého písma,
ktorými nám Pán hovorí o čistote. Poprosím, aby jeden z vás prišiel, zapálil sviecu a vyhľadal citát z Evanjelia podľa Matúša 5, 8.
Keďže modlitba je rozhovor s Bohom, ako odpoveď na vypočuté
slová môžeme pridať svoje prosby.

HLAVNA ČASŤ
1. Výklad s prvkami riadeného rozhovoru

Pozorne počúvajte veľkú výzvu, ktorá bola adresovaná mladým ľuďom:
"Každý z vás mladých ľudí hľadá vo svojom živote vlastné miesto
a tým aj určité poslanie, ktoré potrebuje prijať a svedomito naplniť.
Platí určitý poriadok práv a hodnôt, ktoré treba zachovať a obhajovať. Obhajovať pre seba ale i pre iných."
Učiteľ ju prečíta pomaly ešte raz a potom ju dá každému žiakovi na kartičke.
Tieto slová povedal sv. Ján Pavol II., keď sa prihováral mladým.
V každej krajine, do ktorej zavítal, zanechal v ich srdciach nezabudnuteľnú stopu. Keďže navštívil i Slovensko, aj tu sa stretol s
mladými. Jeho slová bola vždy aktuálne a neboli adresované iba
tým, ktorí ho v tých časoch počúvali. Sú adresované i nám, ktorí
žijeme teraz.
Platí určitý poriadok práv a hodnôt, ktorý je dôležité vedieť
prijať pre seba a vedieť rešpektovať u iných. Moje práva a s nimi
i sloboda končí tam, kde obmedzujem práva a s nimi i slobodu
druhého. Mohli by sme povedať, že sloboda má svoje hranice. Ale
čo s príkazom? Na príkaz možno reagovať v slobode ale i v neslobode, bez vnútorného súhlasu.
Na prvý pohľad sa to zdá veľmi komplikované, pretože vyjadrujeme iba zásadné princípy.
Našou úlohou je pozrieť sa dnes na jednu hodnotu a tou je
čistota srdca. Budeme hľadať spôsoby, ako ju prežívať v slobode
a ako ju obhajovať pre seba a pre iných. Lebo z histórie vieme, že
následky neslobody prinášajú nešťastie, ktoré však z iného uhlu
pohľadu sa pre nás môže stať silou pre ďalší život..
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2. Životopisný príbeh bl. Anky Kolesárovej

Následkom nedodržania práv a hodnôt bola obeta života
mladého dievčaťa, dnes už bl. Anky Kolesárovej. Priniesla ju pri
obrane čistoty. Mnohí z nás sa o nej dozvedeli iba v poslednom
čase, keď vrcholili prípravy na jej blahorečenie. Mala 16 rokov a
dokázala sa v slobode postaviť za to, čo považovala za hodnotu,
ktorú nedokázala svojvoľne pošliapať.
V krátkosti prejdeme jej životný príbeh a v závere ho zhrnieme
nasledovne: Okrem toho, že jej príbeh vyvoláva v nás túžbu urobiť
všetko preto, aby sme žili čisto, je tu pre nás kresťanov otvorená
cesta i k tomu, aby sme ju prosili o príhovor a orodovanie v nebi.

Po ukončení činnosti v skupinách si každá skupina vyberie zástupcu, ktorý predstaví výsledky práce. Na pripravený plagát (vzor
plagátu je v prílohe č. 6) dopíšu vety – rady do života a nalepia
vhodné obrázky.

4. Formácia

Učiteľ vyzve žiakov, aby sa podelili o svoje myšlienky, ktoré im
napadli počas práce, o svoje túžby a predsavzatia, ktoré by chceli realizovať vo svojom živote. Ich osobný postoj k otázke čistoty
je svedectvom pred rovesníkmi a zdôvodnením hodnoty čistého
života.

ZÁVER
1. Domáca úloha

Na začiatku hodiny sme počuli všeobecnú výzvu o hodnotách.
Jednou z nich je i čistota srdca.
Svätý Otec Ján Pavol II. adresoval mladým ľuďom oveľa viac
slov, ako iba tie, ktoré sme počuli v úvode hodiny. Mladí boli pre
neho mimoriadne blízki a jeho srdcu drahí. Počítal s mladými
ľuďmi a veril, že budú obhajovať hodnoty života. Jeho posolstvo
je adresované všetkým a môže zasiahnuť i naše srdce.
V košíku máme na kartičkách napísané rôzne výroky z jeho
prejavov (príloha č. 7). Úlohou žiakov je vybrať si jednu kartičku,
pozorne prečítať, premýšľať nad obsahom a doma si ju nalepiť
alebo prepísať do zošita: K výroku je potrebné počas týždňa dopísať vlastný komentár, zamyslenie, pochopenie. Komentár možno
písať i viac dní po sebe.

2. Modlitba

Učiteľ poďakuje žiakom za spoluprácu, aktivitu, pozornosť a
vyzve k záverečnej modlitbe k Panne Márii, aby sa prihovárala za
nás a pomáhala žiť život v čistote srdca.
Spracovala: Klára Soľanová

3. Aktivita

Učiteľ rozdelí žiakov do štyroch skupín a predstaví im činnosť
v skupinách.
Každá zo skupín dostane výstižný životopis bl. Anky Kolesárovej (Príloha č. 1).
Po prečítaní životopisu každá skupina vypracuje svoju úlohu,
doplní radu do života, diskutuje o nej a zdôvodni jej význam.
1. skupina vylúšti krížovku (príloha č. 2),
2. skupina doplní chýbajúce slová v texte (príloha č. 3),
3. skupina vyhľadá v texte kľúčové slová (príloha č. 4),
4. skupina napíšte na základe textu list (príloha č. 5).
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PRÍLOHY

Životopis bl. Anky Kolesárovej
(príloha č. 1)
Anna Kolesárová sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom rodičom Jánovi a Anne rodenej Kušnírovej. Keď mala
trinásť rokov, zomrela jej mama. Po jej smrti prevzala na seba všetky jej povinnosti, ktoré si svedomito plnila. Žila veľmi
jednoducho a skromne v dobrej povesti a nevinnosti. Cez dobrú kresťanskú výchovu vyzrela v silnú a zrelú osobnosť. Pravidelne chodievala do kostola a na pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Rada sa modlievala svätý ruženec.
Dňa 22. novembra 1944 večer prechádzali cez ich dedinu vojská Červenej armády. Pri prehliadke domov vošiel
opitý sovietsky vojak do pivnice pod kuchyňou, kde sa skrývala šestnásťročná Anna so svojou rodinou a ostatnými ľuďmi. V tých dňoch sa obliekala do čiernych šiat po nebohej matke, aby tak budila dojem staršej ženy a chránila si svoju čistotu. Otec Anne povedal, aby dala vojakovi zajesť. Ona poslúchla a vyšla hore do kuchyne. Po
chvíli začal vojak na Annu naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám, že ju zastrelí, odmietla a volila si radšej smrť. Vytrhla sa mu z rúk a utekala naspäť do pivnice. Nahnevaný vojak sa ponáhľal za ňou, namieril zbraň a zakričal, aby sa rozlúčila s otcom. Hneď nato svoju hrozbu pred očami jej otca uskutočnil a vypálil dve
rany. Anna zomrela pri zvolávaní mien Ježiša, Márie a Jozefa. Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola pochovaná potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné obrady dodatočne vykonal vtedajší farár Anton
Lukáč až 29. novembra 1944. Po cirkevnom pohrebe do matriky zomrelých zapísal poznámku: hostia sanctae castitatis (hostia svätej čistoty). Podrobnejší záznam o jej smrti urobil farár do farskej kroniky v Pavlovciach nad Uhom, kde dopísal, že
Annu vo chvíľach, keď odvážne a bez zaváhania bránila svoju čistotu, posilňoval eucharistický Kristus, lebo krátko predtým
pristúpila k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu. Svedectvo podpísalo päť svedkov.
Neskoršia nepriaznivá spoločensko-politická situácia pre Cirkev na Slovensku neumožnila verejne sa zaoberať procesom blahorečenia Anny Kolesárovej, ale existujú vierohodné záznamy, že už v roku 1957 páter Michal Potocký SJ, rodák z
Vysokej nad Uhom, zhromažďoval svedectvá o jej živote a smrti. Anna Kolesárová je vzorom príkladného kresťanského
života. Jej čistý život je povzbudením a príkladom pre mládež a rodiny. Nápis na náhrobnom kameni výstižne charakterizuje jej krátky, ale cnostný život: Radšej smrť ako hriech. Toto jej vnútorné nasmerovanie k Bohu, z ktorého čerpala silu, sa
naplno prejavilo v jej hrdinskej odvahe, keď sa postavila proti morálnemu zlu a chránila si svoju dôstojnosť i čistotu aj za
cenu obety vlastného života.
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1. skupina – krížovka (príloha č. 2)
Vyplňte krížovku. Slová z tajničky napíšte do záverečnej vety, ktorá je zároveň radou do života.
Anka Kolesárová bránila čistotu a stala sa .............................
Miestom jej odchodu do večnosti bola ...................................
Môžeme ju prosiť o orodovanie lebo je vyhlásená za ............
Jej krátky život charakterizuje jednoduchosť, viera, prijímanie
sviatostí a ..............................
Do večnosti bola povolaná v mesiaci ..............................
Jej dušu často posilňoval Eucharistický .................................
Celý život prežila v malej dedinke ..........................................
Dostala dobrú výchovu a žila hodnoty, ktoré boli .................
Nad jej hrobom je na pomníku napísané: Radšej smrť, ako
..........................
Jej rýchle a rozvážne rozhodnutie pred smrťou videli viacerí ...
..................................
Proces blahorečenia sa uskutočnil dňa 1.9.2018 v ................
Modlime sa za to, aby sme mali vždy dostatok ....................
pre konanie dobra.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rada do života:

(čistota
srdca)
............................ ................... je našou úlohou. Mali by sme ju odvážne brániť a uchovať si ju.
Riešenie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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II. skupina – doplňovačka
(príloha č. 3)
Do voľných miest vpíšte chýbajúce výrazy a potom doplňte radu do života.
Anka .............................. sa narodila 14. ........ 1928. Spolu s rodičmi a bratom bývali vo ..................................
.......... – malej dedinke na východnom Slovensku. Anka sa od mamy učila bežným domácim prácam. Dostala
dobrú výchovu a žila hodnoty, ktoré boli .................................. Bola jednoduchá, skromná. Keď mala 13 rokov,
zomrela jej ................ Prevzala celú domácnosť a starala sa o ..................... a ........................ Popri práci nezabúdala na Pána Boha. Jej krátky .................. charakterizuje jednoduchosť, viera, prijímanie sviatostí a ...................
................ Často prijímala sviatosti ako je sviatosť .......................... a sv. prijímanie.
Vo chvíli prechodu východného frontu sa stala ....................... jedného vojaka, ktorý sa zastavil v ich dome.
Jeho nemravný život nemal zábrany a žiadal o nemravnosť i Anku. Jej čistota a dar sloboda, ktorý nechcela
zneužiť, ju stál ...................... Jej rýchle a rozvážne rozhodnutie pred smrťou videli viacerí ................................
Nad jej hrobom je na pomníku napísané: Radšej smrť, ako ...............................
Do večnosti bola povolaná v mesiaci .................................................... a miestom jej odchodu do večnosti
bola ...................................
Môžeme ju prosiť o orodovanie, lebo je vyhlásená za ...................................................
Proces ...................................... sa uskutočnil dňa 1.9.2018 v Košiciach. Modlime sa za to, aby sme mali aj my
vždy dostatok ................................ pre konanie dobra a chránili si ........................ duše.

Rada do života:

						

(vážiť si)

Čistota je veľmi dôležitá hodnota. Učí nás ................................ druhého človeka.
Riešenie:
(Kolesárová, júla, Vysokej nad Uhom, kresťanské, matka, otca, brata, život, modlitba, zmierenia, obeťou,
život, ľudia, hriech, november, pivnica, blahoslavenú, blahorečenia, sily, svoje)
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III. skupina – kľúčové slová
(príloha č. 4)
V životopise (príloha č. 1) podčiarknite kľúčové slová, to
znamená tie slová, ktoré s v texte najdôležitejšie a nesú v
sebe najviac informácií.
Vyberte najviac 10 slov a potom ich napíšte do pracovného listu. V závere doplňte životnú radu.
1.
2.

.................................................................
.................................................................

Rada do života:

			

		

3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................

(čistote)

Žime v ............................... a buďme jej svedkami!

Príklad: (Anka, Ježiš, láska, rodina, vojak, čistota, obrana, pohreb, mučeníčka, blahoslavená)

IV. skupina – list (príloha č. 5)
Napíšte krátky list, v ktorom sa podelíte s priateľmi o poznatky z katechézy o bl. Anke Kolesárovej.
V liste:
  Predstavte osobnosť bl. Anky Kolesárovej
  Uveďte, prečo bola vyhlásená za blahoslavený?
  Povzbuďte vašich kamarátov – priateľov k životu v čistote.

Rada do života:

(čistoty srdca)

Svätí sú pre nás príkladmi ............................
Príklad listu:
Drahá Katka, Marek a Tomáš.
Chceme sa s vami podeliť o to, o čom sme na posledných hodinách
hovorili na náboženstve. Je to dôležité i pre Vás.
Témou hodiny bola čistota a ako príklad obrany čistoty za cenu života nám bola predstavená bl. Anka Kolesárova. Pre nás bola táto postava
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zaujímavá a mnohí z nás túžili viac spoznať jej životný príbeh. Anka
žila krátko v čase prvej polovice 20. storočia v malej zabudnutej dedinke
na východe Slovenska. Charakterizovala ju skromnosť, jednoduchosť,
modlitba a práca. Ako 13-ročnej jej zomrela mama a tak domáce ženské práce ostali na jej pleciach. Ak to chcela zvládnuť, tak sa potrebovala
utiekať k Bohu a k Márii – Ježišovej Matke. A ona to určite robila. Ako
16-ročná podstúpila mučenícku smrť pri obrane čistoty. A práve vtedy
zvolala na pomoc tie slová, ktoré počas života často vyslovovala: Ježišu,
Mária.
I keď od času jej smrti prešlo veľa rokov, na jej životný príbeh sa nezabudlo. Deň 1. september 2018 sa tak stal pre nás veľkým dňom, lebo sa
uskutočnilo jej blahorečenie.
Príklad jej života je pre nás povzbudením a nádejou, že čistota je
hodnotou, ktorú treba brániť, pretože sa po nej veľmi šliape a je dnes
veľmi zaznávaná. Pochopili sme, že je to dôležité, aby sme žili čisto a Vás
tiež k tomu pozývame. Veď bl. Anka nám v tom všetkým pomôže.
Pozdravujeme Vás a čakáme na odpoveď, čo máte nové a čím žijete.

www.dkuspis.sk
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Schéma plagátu
(príloha č. 6)

Plagát možno urobiť na veľkom papieri. Ilustrácie majú predstavovať mládež, deti, radosť a krásu života, možno ich nájsť napr. v
kresťanských časopisoch. Najdôležitejšie na plagáte je miesto na rady do života, ktoré tam dopíše každá skupina po ukončení skupinovej práce. K tomu potrebujeme hrubé farebné fixy, aby vety – rady do života vynikli.
Návrh plagátu:

Čistota - zákon alebo sloboda?
ilustrácia

1. skupina:

ilustrácia

2. skupina:
3. skupina:
ilustrácia

4. skupina:

ilustrácia

ilustrácia
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Slová sv. Jána Pavla II. k mladým
(príloha č. 7)
(pripraviť ich na samostatných farebných papieroch a stočiť do roliek)
„Dnešný svet potrebuje ľudí mocných srdcom, ktorí v pokore
slúžia a milujú, dobrorečia a nie zlorečia.”
sv. Ján Pavol II.

„Odvaha viery stojí veľa, ale vy nemôžete stratiť lásku! Nedajte sa
zotročiť! Nepodľahnite ilúziám šťastia.”
sv. Ján Pavol II.

Každý hľadá lásku, pretože v hĺbke srdca cíti, že iba láska ho
môže urobiť šťastným.“
Ján Pavol II.

„Ste budúcnosťou a nádejou Cirkvi. Cirkev v budúcnosti bude
lepšia, ak vy budete lepší. „
sv. Ján Pavol II.

„Kristus vám ponúka priateľstvo, ktoré sa nedá s ničím porovnať.”
sv. Ján Pavol II.

„Musíte byť silní tou mocou, ktorú dáva viera. Musíte byť verní.
Dnes potrebujete túto silu viac ako bola potrebná kedykoľvek v
minulosti.“
sv. Ján Pavol II.

„Nová evanjelizácia potrebuje pravých svedkov viery. Ľudí, ktorí
„Človek nie je veľký preto, čím je, nie preto, čo má, ale preto, kým
sú zakorenení v Kristovom kríži a sú pripravení priniesť pre neho
je a aké má vzťahy s ostatnými.”
i obetu.“
sv. Ján Pavol II.
sv. Ján Pavol II.
„Svätosť je intimita s Bohom. Je to nasledovanie Krista chudobného, čistého a pokorného.“
sv. Ján Pavol II.

„Rád by som vám dal zvláštny príkaz: pevne kráčajte za Kristom!“
sv. Ján Pavol II.

Vyžadujte od seba i vtedy, keď to iní od vás nevyžadujú.“ sv. Ján
Pavol II.

Nebojte sa svätosti! Nebojte sa byť svätými! „
sv. Ján Pavol II.

„Prosím vás, aby ste nikdy nepohŕdali tou láskou, ktorá je
najväčšia, ktorá sa obetovala na kríži.”
sv. Ján Pavol II.

Opakujem vám, spojenie s Kristom je zdrojom radosti, ktorú svet
nedokáže dať.”
Ján Pavol II.

„Prijímajte s optimizmom zverené úlohy, hľaďte realisticky na
súčasnosť a žite v nádeji do budúcnosti.” sv. Ján Pavol II.

Hľadajte Krista! Žite v Kristovi. Pozrite sa na Krista! To som Vám
chcem povedať.”
sv. Ján Pavol II.

Verte v Krista! Dôverujte Kristovi! Milujte Krista! sv. Ján Pavol II.

Nebojte sa toho, čo od vás požaduje Kristova láska.” sv. Ján
Pavol II.

„Zverte svoj život do rúk Krista. On vás príjme a požehná vám
a váš život bude pre vás tak vzácnym, že prekročí všetky vaše i
najhlbšie očakávania.” sv. Ján Pavol II.

„Urobte Ježiša vodcom vášho života a dovoľte, aby vás premieňal.
Obsiahnete všetko to, čo potrebujete, a čo on pre vás pripravil.”
sv. Ján Pavol II.

„Patriť Kristovi a dodržiavať jeho prikázanie lásky znamená
prijať výzvu k službe svojmu blížnemu.” sv. Ján Pavol II..

„Kráčajte s Kristom. Len on stojí za to, aby ste sa mu úplne
oddali:”
sv. Ján Pavol II.

Všetci sú povolaní k svätosti. „ sv. Ján Pavol II.

„Vy ste nádejou našej Cirkvi.” sv. Ján Pavol II.
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TWEETUJ S BOHOM

Kniha o základoch viery, o Bohu, stvorení, Biblii a o našom vzťahu s Bohom. Unikátna kniha, ktorá
odpovedá na 200 pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných odpovedí. Kniha
je interaktívne prepojená s mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou
formou rozoberá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s čím sa človek stretáva
v praktickom živote a konfrontuje to so svojou vierou.

Cena: 12,00 €

Y-BIBLIA (YOUCAT) – BIBLIA KATOLÍCKEJ CIRKVI PRE MLADÝCH

Y-Biblia nie je súvislý text Svätého písma, ale výber dôležitých častí Starého i Nového zákona, doplnený
o úvody a vysvetlivky reálií. Krásne fotografie, celková grafika knihy a svedectvo tých, ktorí sa naučili vnímať
Božie slovo ako svetlo pre svoj život, pomáhajú lepšie sprístupniť klasické texty. Y-Biblia síce nenahradí
kompletnú bibliu a jej štúdium, ale stáva sa pomôckou pre tých, ktorí sa ešte len učia spoznávať a načúvať
Božiemu slovu: pre dospievajúcich a mladých kresťanov, pre katolíkov, ktorí síce roky chodia do kostola,
ale nie sú zvyknutí sami si čítať Božie slovo, pre konvertitov a odrodilcov, ktorí sa po rokoch vracajú k životu
s Bohom a s Cirkvou.

Cena: 21,00 €

DOCAT – SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI PRE MLADÝCH

Jedná sa o zrozumiteľné podanú náuku o spoločnosti a sociálnu náuku, ako ju rozvíja katolícka cirkev vo svojich
najdôležitejších dokumentoch od pápeža Leva XIII. ďalej. Publikácia by mohla podnietiť zvlášť mladých ľudí
k tomu, aby si tieto významné dokumenty prečítali celé a orientovali sa vo svojom živote podľa princípov
pravdy, spravodlivosti a lásky. K tomu stále znova vyzýva kresťanov i pápež František a v úvode publikácie sa
prihovára mladým, ktorých zároveň pozýva aktívne sa angažovať za iný, spravodlivejší svet.

Cena: 13,00 €

Pavol Danko a kol.: ODVÁŽNY ROK – KATECHÉZY PRE PRÁCU S MLADÝMI
Kniha je súčasťou trilógie: Čistý rok, Milosrdný rok a Odvážny rok. Hlavnými postavami sú postavy z Jánovho
evanjelia, ktoré súvisia s odvahou: Ján Krstiteľ, Panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku
Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stotník pod krížom a Mária Magdaléna. Súčasťou katechéz je list pre
mladých, originálne aktivity, návrh adorácie a scenár divadelnej hry k jednotlivým témam. Ako pomocný
metodický materiál je vhodný i pre učiteľov náboženstva, nakoľko tematický zámer jednotlivých stretnutí
je výzvou: zmeniť sa, dôverovať, rozmýšľať, žiť v pravde, nechať sa uzdraviť, uveriť, uvidieť, vydať svedectvo,
milovať.

Cena: 9,60 €
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Lívia Kvašná: HYPERAKTÍVNE A NEPOZORNÉ DIEŤA V ŠKOLE

Brožúrka prináša komplexné informácie o poruche pozornosti a aktivity pre pedagogickú a psychologickú
prácu s deťmi s ADHD. Výber dynamík ocenia predovšetkým špeciálni pedagógovia, ale i pedagógovia, ktorí
s hyperaktívnymi deťmi pracujú v kontexte školskej triedy na rôznych predmetoch.

Cena: 6,50 €

Lívia Kvašná: HYPERAKTÍVNE A NEPOZORNÉ DIEŤA V ŠKOLE

Brožúrka prináša aktuálne informácie o poruche pozornosti a aktivity výstižne, stručne a komplexne. Veľmi
potrebné, žiadané a užitočné pre rodičov, ale aj pre odborníkov, okamžite použiteľné, aby život v rodinách
s týmito deťmi bol plnohodnotnejší.

Cena: 6,50 €

James Dobson: AKO VYCHOVÁVAŤ DIEVČATÁ

Autor je jeden z najuznávanejších amerických psychológov, je zakladateľom a prezidentom Focus on the
Family, organizácie zameranej na pomoc manželstvám a rodinám. Kniha ponúka témy k výchove dievčaťa, ako
zvládať tlak rovesníkov, školu, robiť rozhodnutia o vzťahoch, láske a sexe a iné.

Cena: 9,50 €

James Dobson: VÝCHOVA CHLAPCOV

Kniha už spomínaného autora ponúka témy k výchove chlapcov. Je určená otcom a mamám, ktorí chcú lepšie
porozumieť potrebám svojich synov, slobodným matkám a osamelým otcom, starým rodičom, učiteľom
a vychovávateľom i pracovníkom s deťmi.

Cena: 9,50 €
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Magdaléna Rusiňáková: ANKA KOLESÁROVÁ

Autorka navštívila počas jedného víkendu skôr narodených vo Vysokej nad Uhom a povypytovala sa ich na život
počas vojny, na tunajšie zvyky i na príbeh Anky ako ho vnímajú jej rodáci. Podarilo sa jej napísať pútavý románový
životopis, ktorý čitateľa vtiahne do Ankinho rodinného prostredia a vykreslí mu lepšiu predstavu o to, čo sa počas
jej 16. rokov života odohralo.

Cena: 4,00 €

Stanislav Stolárik: MÁRIINA CESTA

Cyklus Máriina cesta vznikol ako súčasť Odvážneho roka – duchovnej prípravy na Národné stretnutie
mládeže P18 a Svetové dni mládeže 2019 v Paname. Máriina cesta je životný štýl pomoci a záchrany pre
každého človeka. Povzbudenie k mariánskym modlitbách súvisí s jej veľkou odvahou, jej materinským
srdcom, vernosťou a istým príhovorom u jej Syna Ježiša.

Cena: 3,60 €

Štefan Koma: STREDOVEK – chrestomatia

Chrestomatia – čítanka o stredoveku ponúka poznatky o inkriminačných udalostiach, týkajúcich sa
kresťanstva a Katolíckej cirkvi. Poukazuje na to, aký úžasne pozitívny vplyv mala Cirkev na tok dejín.
Stredovek rozdeľuje na menšie celky, charakterizuje ich a podáva obraz osobností a svätcov, ktorých
mená sú nám známe, ale ich životné príbehy nevieme pravdivo obhájiť. Čítaním tejto knihy nám pozýva
zamyslieť sa i nad svojim povolaním ku svätosti v tomto Kristovom tajomnej tele – Cirkvi.

Cena: 8,00 €
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