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http://sk.wikipedia.org/wiki/Giotto_di_Bondone
Freska Giotta di Bordone z konca 13. storočia je jednou z kolekcie vianočných obrazov
uvedeného majstra a tvorí výzdobu horného chrámu baziliky Svätého Františka v Assisi. Giottovi
sa ako prvému pripisuje znázornenie hviezdy nad jasličkami. Je oceňovaný za nový štýl naturalizmu a dramatického realizmu v dielach. Vniesol svetlo a novú dynamiku do vtedajšieho byzantského
štýlu znázorňovania biblických udalostí. Giotto bol majstrom vo využívaní výrazu tváre a gest, čo
jeho postavám dáva nesmiernu psychologickú silu. Nežnosť objatia je vyjadrená prepojenosťou
nielen rúk ale celej postavy kráľa malým Ježišom.
I my sa prichádzame pokloniť k betlehemským jasliam Božiemu Synovi, nášmu Pánovi, nie
iba v čase Vianoc, ale počas celého roka, pretože ON JE PRÍTOMNÝ ŽIVÝ V BOHOSTÁNKOCH
NAŠICH CHRÁMOV A CHCE BYŤ PRÍTOMNÝ I V NAŠICH SRDCIACH. Preto voláme:

ADOREMUS TE, DOMINE
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ÚVODNÍK
V predposlednú nedeľu tohto liturgického
roka zaznelo v evanjeliu podobenstvo o talentoch. V podobenstve pán zveril svojím služobníkom istý počet talentov a nato odcestoval. Po
návrate očakával zloženie účtov. Každý z nich
predstúpil a prezentoval výsledky svojej práce
a hospodárenia. Prví dvaja pána potešili, pretože sa mohli prezentovať stopercentným výnosom. Posledný však predstavil iba svoje zlyhanie a ľahostajný postoj k zverenému talentu.
Svätý Otec Benedikt XVI. pred modlitbou
Anjel Pána hovoril, že „týmto podobenstvom
chce Ježiš naučiť svojich učeníkov, aby dobre
využili svoje talenty. Boh povoláva k životu
každého človeka, dáva mu talenty a zveruje mu
poslanie, ktoré má naplniť. Zrieknuť sa ich
využitia (talentov, darov) by bolo rezignáciou
vlastnej existencie.“
Ak sa pozrieme na túto evanjeliovú perikopu z pohľadu povolania učiteľa náboženstva,
môžeme vnímať toto povolanie ako zverený
talent, ktorý nemá ostať zakopaný. Práca
v katechéze je obohatením pre tých, ku ktorým
sa – či už v školskom vyučovaní alebo farskej
katechéze – obraciame, ale aj pre toho, kto
katechizuje. Pri osobe učiteľa vystupuje do
popredia bohatstvo jeho osobnosti, čiže všetko,
čo vie, čo ovláda a čo môže odovzdať iným.
Druhým elementom je umenie odovzdávať
a vplývať na zverené deti a mládež. Podstatnou
črtou povolania učiteľa je láska k ľudským
dušiam, ktorá vlieva vieru vo vlastné sily
a úspech v práci. Ochota nezištného, starostlivého a láskavého záujmu o druhých môže zapôsobiť ako veľmi silné svedectvo, ktoré trvalo
ovplyvní katechizovaných. Benedikt XVI.
považuje za základné dobro milosrdnú lásku,

ktorá nesmie nikomu chýbať, aby prinášal
ovocie. Iba praktizovaním milosrdnej lásky
budeme aj my schopní tešiť sa s naším Pánom.
Liturgické obdobie adventu nás pozýva
k príprave na Vianoce. Na našej internetovej
stránke Vám ponúkame materiály k sv. omšiam za účasti detí a ku katechéze. Niektoré sú
nové, niektoré boli vybraté z archívu. Vhodné
materiály na adventnú prípravu sa nachádzajú
v časopise pre deti Rebrík. Školy sa môžu zapojiť do projektu Noc čítania Biblie, ktorý
opäť pripravilo KPKC n. o. Noc čítania Biblie
v pozmenenej podobe je možné použiť v rámci
farskej katechézy. Biblia v našich rukách počas
Adventu zvýrazňuje skutočnosť, že Vianoce
nám pripomínajú vzácnu udalosť našich dejín:
„A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami.“ (Jn 1, 13). Ježiš Kristus nielenže odovzdáva Božie slovo, ale on sám je Božím Slovom. Preto katechéza v celej svojej šírke poukazuje na vzťah k nemu. (VDK 98). Keď si
pripomíname všetky spásonosné udalosti máme vychádzať zo živého vedomia kresťanského posolstva a v tom duchu interpretovať aj
súčasné udalosti ľudských dejín. Veď dejiny
sveta sa Božím príchodom na tento svet stali
dejinami vykúpenia a spásy. Boží Duch obnovuje tvárnosť tejto zeme a Boží ľud v bdelosti
a s nádejou očakáva Pánov príchod. (porov.
VDK 107). Maranatha! Príď, Pane Ježišu!

Požehnané prežitie adventného obdobia, sviatkov Božieho narodenia
a Nového roka 2012!
Viktor Pardeľ, riaditeľ DKÚ
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Z rozhodnutia otca biskupa Františka som na mieste riaditeľa Diecézneho
katechetického úradu našej diecézy vystriedal zosnulého ThDr. Jozefa Škantára
PhD. Pokračovať v diele, ktoré on vybudoval, ma zaväzuje k zodpovednosti
a zároveň k vďačnosti za všetko, čo pre dielo katechizácie urobil. Životný advent zosnulého kňaza Jozefa bol zavŕšený a naplnil sa Pánov príchod. Jeho život
bol svedectvom zodpovedného Pánovho služobníka, ktorý svoj talent nezakopal, preto nech mu je On sám odmenou.
Viktor Pardeľ, riaditeľ DKÚ
SPOMIENKA NA DLHOROČNÉHO RIADITEĽA DKÚ JOZEFA ŠKANTÁRA

Posledná rozlúčka s ThDr. Jozefom Škantárom, PhD.
V pondelok 31. októbra 2011 o 9:30 hod. odišiel do domu Nebeského Otca
dlhoročný riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy ThDr. Jozefa Škantár, PhD.
Jozef Škantár sa narodil 31. augusta 1949 v Spišskej Starej Vsi. Kňazskú
vysviacku prijal 6. júna 1976. Od 1. júla 1976 bol kaplánom v Spišskej Belej, od 1.
februára 1977 kaplánom v Levoči. V júli 1981 bol menovaný za farského administrátora v Liptovskej Tepličke a od 1. mája 1989 do 30. septembra 1998 bol dekanom v Spišskej Novej Vsi. Prvého septembra 1997 sa stal riaditeľom Diecézneho
katechetického úradu Spišskej diecézy. Od 1. septembra 2011 bol na dôchodku.
Od roku 1997 bol členom Komisie pre katechizáciu a školstvo pri Konferencii biskupov Slovenska.
Posledná rozlúčka s kňazom Jozefom Škantárom sa konala 5.11.2011
v Spišskej Novej Vsi a 6.11.2011 v Spišskej Starej Vsi, kde bol pochovaný. Pohrebnú svätú omšu a pohrebné obrady za zomrelého, ktorý zomrel vo veku 62 rokov,
viedol spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva
v pokoji!

Spomienka na Jozefa Škantára
ThDr. Jozef Škantár, PhD. odišiel spomedzi nás po splnení svojho poslania v službe diecézy
a po ťažkej, dlho trvajúcej chorobe. Jeho obľúbenou špecializáciou stala sa katechéza už od prvých
rokov kňazskej služby. Všetky stretnutia v rozmanitých prípravných fázach k obnove katechézy v
diecéze aj počas komunizmu boli sprevádzané jeho poznatkami a zápalom za modernizáciu štruktúry
odovzdávania viery pre školskú mládež.
Po zmenených spoločenských pomeroch a obnovení spišského seminára bolo samozrejmou
záležitosťou, aby prevzal túto službu aj pri prednášaní katechetiky na Teologickom inštitúte
v Spišskom Podhradí. Nápomocní mu boli svojimi poznatkami aj iní kňazi z diecézy, ktorí so zanietením videli obnovu katechézy ako prvoradú službu pri výchove detí, mládeže a dospelých vo viere.
Paralelne s prednášaním na inštitúte dopĺňal svoje odborné vzdelanie na KUL v Lubline a doktorát na
CMBF v Bratislave, spolu s ostatnými prednášateľmi odborných predmetov podľa požiadaviek Cirkvi.
Prvý obnovený katechizmus, nazývaný slangom „spišský“, pre jednotlivé ročníky na základnej
a strednej škole, stal sa v mnohých smeroch prototypom pre prípravu katechizmu pre celé Slovensko.
Je len pochopiteľné, že každé ľudské dielo má svoje nedostatky. Je však svätou povinnosťou nových
odborníkov a špecialistov v oblasti katechézy, aby v tímovej práci pokračovali s podobným zápalom
a pripravili skvalitnené osnovy podľa požiadaviek dnešnej, veľmi rýchlo sa meniacej doby. Sme
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o jednu generáciu ďalej. Metódy sa môžu meniť a zdokonaľovať, ale hlavným objektom zostáva osoba, človek.
Dnes venujem skromnú spomienku na spolužiaka a spolubrata v kňazskej službe, kolegu na TI
v Spišskom Podhradí. Pri jeho telesných pozostatkoch sme v predvečer pohrebu videli paškál, symbol
vzkrieseného Krista, kňazskú štólu, kalich a paténu. Cirkev pri vysvetľovaní symbolov nás učí, že
z kalicha kňazského života prijímame milosť vedenia, príklad života a lásky. Z patény kňazského tela
máme rozdávať službu, ktorú vykonávame a obetu života, ktorú prijímame z lásky ku Kristovi. Keď
duša prijme krst a neskoršie je do nej vtlačená aj pečať kňazstva, vždy sa stáva zmiernou obetou. Ak
na konci života dostane milosť ľudského utrpenia, potom taký život je naplnený a skvelý – stáva sa
napodobnením Hostie na oltári. To sa nedostane každému. Niekto odíde aj z kňazského života ozdobený slávou, niekto ako staručký a modliaci sa Simeon, iný ako prepustený a znechutený sluha
z práce, a niekto odchádza spomedzi nás poznačený, môžeme povedať korunovaný utrpením.
Všetko má svoj zmysel aj v kňazskom živote, hoci to neraz nechápeme. Pochopíme to plne
len vo večnosti. Touto cestou kráčal náš spolubrat, Boží služobník, správca farnosti, pedagóg a na
sklonku života ako trpiaci Jób.
Pán nech ho oslávi a odmení za všetko, čo vykonal pre Božie kráľovstvo na tejto zemi.
Prevzaté z časopisu spišských seminaristov Brázda.
Autor: ThDr. Štefan Boržík, PhD.

Ďakujeme...
„V každom povolaní prichádza čas opýtať sa: aký úžitok prináša moja práca? Aké ovocie
práce vidieť po určitých rokoch môjho účinkovania? Zvlášť sa táto otázka naliehavo ozýva vo
svedomí nás kňazov, katechétov, učiteľov náboženstva, keď si uvedomujeme, že z našich škôl
vychádza jedna generácia žiakov, študentov, ktorí sa slobodne rozhodli počas školskej dochádzky na základnej alebo strednej škole navštevovať hodiny náboženstva“.
Týmito slovami sa pred niekoľkými mesiacmi prihováral nám katechétom a učiteľom
náboženstva pán riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Jozef Škantár. V túto chvíľu sú to
slová priam symbolické. Stojím tu pred vami v mene všetkých katechétov a učiteľov náboženstva a chcem ďakovať Bohu za dar človeka, ktorý nám bol oporou, duchovným otcom,
odborným radcom, dobrým a spravodlivým učiteľom, ktorý od nás vždy vyžadoval kvalitu
a vytrvalosť a hlavne dobrým človekom. Ovocie jeho práce bolo vidieť už v minulosti, dnes
a verím, že aj v budúcnosti. Už v čase komunizmu pripravoval tzv. prvé učebnice náboženstva, počas celého svojho kňazského pôsobenia sa nám snažil vytvárať podmienky, aby sme
mohli čo najlepšie a najkvalitnejšie katechizovať. Pravidelne sa snažil viesť našu duchovnú
formáciu. S plným nasadením sa zaslúžil o založenie Diecézneho katechetického úradu, aby
mohol svoju prácu a službu ponúknuť všetkým katechétom diecézy. V tejto oblasti pôsobil aj
na celoslovenskej úrovni v Komisii pre katechizáciu a školstvo Konferencie biskupov Slovenska, spolupracoval pri príprave Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou
o katolíckej výchove a vzdelávaní. Svojou vytrvalosťou, odbornosťou a hlavne otvorenosťou
novým cestám výrazne prispel k založeniu Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Spišskej Novej Vsi s celoslovenskou pôsobnosťou, s ktorým spolupracoval ako cenzor
odborno-informačného časopisu Katolícky učiteľ.
Ale to najdôležitejšie, čo od nás očakával bolo katechizovať celým srdcom. Hovoril,
že dnešný svet mladých potrebuje autority, učiteľov, ktorí budú pripravení odvážne a múdro
pred každým obhájiť a zdôvodniť svoju kresťanskú nádej. Ak máme byť živými svedkami
viery a nádeje, máme ich žiť s láskou, lebo ona buduje pravé kresťanské osobnosti, ktoré sú
schopné primknúť sa k Bohu celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celým svojím životom.
Touto láskou, pán riaditeľ, sa dnes s Vami lúčime. Dovidenia v nebi!
Ing. Mgr. Anna Kopecká
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Učiteľ, svedok, trpiaci služobník
Mementom na plodných 14 rokov pôsobenia bývalého pána riaditeľa Jozefa Škantára
vo funkcii riaditeľa Diecézneho katechetického úradu sa rozhliadame ako po veľkej obrazárni a chceme sa zastaviť aspoň pri niektorých udalostiach, ktoré dnes pozorujeme z iného uhlu
pohľadu a v inom svetle. Za každou viditeľnou činnosťou dnes už vnímame iba duchovný
rozmer, ktorý tu ostal ako poklad a vyjadrené slovami evanjelia, nezničia ho ani moľ ani hrdza časnosti.
Prvý obraz možno nazvať „Byť v službe“. Zriadenie Diecézneho katechetického úradu
znamenalo predovšetkým byť v službe katechizácie, katechétov, učiteľov náboženstva
a neustále pozývanie laikov do ďalšej katechetickej spolupráce. Každá činnosť úradu bola
spojená s osobou nebohého pána riaditeľa bola zameraná na metodickú a odbornú činnosť,
rady a odovzdávanie skúsenosti. Vnímanie katechizácie bolo široko rozvetveným stromom
a od katechétu pokračoval k žiakom, k ich rodinám a ku všetkým, ktorí hľadajú svoje miesto
v živote a potrebujú svoj život „ukotviť“ v Kristovi.
Ďalší obraz obrazárne má názov „Súťaž Biblické koleso“. Sväté písmo, jeho čítanie
a aplikácia do života mali prioritné miesto v účinkovania bývalého pána riaditeľa. Biblické
súťaže v našej diecéze zaznamenali zrod hneď po páde totalitného režimu. V neskorších rokoch sa každoročne organizovali už pod názvom Biblická olympiáda.

Úvodný príhovor riaditeľa DKÚ Jozefa Škantára na diecéznom kole Biblickej olympiády (autor: M. Majzel)

Víťazné družstvo diecézneho kola z Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku (autor: M. Majzel)
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Zaujímavým obrazom zostanú v galérii duchovného posolstva kurzy pre katechétov.
V prvých rokoch pôsobenia úradu ich viedli prizvaní lektori a neskôr zamestnanci DKÚ –
metodici. Účasť a duchovná podpora riaditeľa však sprevádzala každý z uvedených kurzov či
na Orave alebo na Spiši.
Roku 2001 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila konferencia pri príležitosti 10. výročia
vydania Spišského katechizmu pod názvom Perspektívy katechizácie v novom miléniu. Hlavným iniciátorom tejto udalosti bol pán riaditeľ Škantár, ktorý bol spoluautorom Spišského
katechizmu. Súčasťou konferencie bola aj výstava Spišského katechizmu, iných katechizmov,
učebníc a pomôcok k predmetu NV/N.
Rok 2007 bol rokom 10. výročia založenia Diecézneho katechetického úradu. Pri tejto
príležitosti ako poďakovanie Bohu za dielo katechizácie v našej diecéze sa uskutočnila v septembri 2007 i konferencia s medzinárodnou účasťou.
Zásluhou bývalého riaditeľa sa v ostatných rokoch vyšpecifikovala i oblasť farskej katechézy, čoho výsledkom už boli každoročné súťaže pre žiakov zamerané na významné udalosti v živote Cirkvi. Medzi nimi možno spomenúť súťaž v Roku sv. Pavla, Poznaj svoju farnosť, Život sv. Cyrila a Metoda.

Víťazné družstvo z farnosti Harichovce pri odovzdávaní cien spolu s riaditeľom DKÚ Jozefom Škantárom
(autor: M. Majzel)
.

Posledný obraz je prázdny. Je tam rám, do ktorého môžeme každý z nás „namaľovať“
obraz osobných skúseností so stretnutia s človekom veľkého srdca, poďakovať za impulzy
duchovného a odborného vedenia, za odborné rady a hlavne zápal za dielo evanjelizácie
a katechizácie.
Bývalý riaditeľ Jozef Škantár nás v rozhliadaní sa po veľkej obrazárni predbehol pri
ostatnej našej návšteve v nemocnici, pretože ho „domaľoval“ skôr, ako sme to urobili my
ostatní. Spolu s nami sa „prechádzal“ obrazárňou a spomínal na jednotlivé významné udalosti
Diecézneho katechetického úradu. Aj on sa trochu dlhšie zastavil pred posledným obrazom,
ktorý bol prázdny a rozdelil ho akoby na dve časti. V jednej časti ho naplnil povzbudením
všetkých katechétov, že pre Božie kráľovstvo je potrebné byť zapáleným, horlivým
a neúnavným učiteľom, svedkom a služobníkom. V druhej časti ho naplnil slovami: „Kto učí
o Božom kráľovstve – robí veľa, kto je svedkom a ohlasovateľom Božieho kráľovstva – robí
viac, ale kto trpí pre Božie kráľovstvo – robí najviac.“ Po týchto slovách sa zrazu dve časti
obrazu spolu zliali v jeden celok a vytvorili jasný obraz jednoduchého kňazského a katechetickým zanietením naplneného života, ktorý verne kráčal všetkými tromi etapami, až kým si
ho Pán nepozval do večnosti.
Klára Soľanová
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INFO
 Adventné duchovné obnovy
V jednotlivých regiónoch diecézy sa v nastávajúcom adventnom období uskutočnia duchovné
obnovy pre učiteľov náboženstva. Bližšie info nájdete na www.dkuspis.sk
 Noc čítania Biblie
KPKC ponúka 2. ročník výchovného projektu „Noc čítania Biblie“. Cieľom projektu je spoznávať knihu kníh – Bibliu. Zamýšľať sa nad pravdami, ktoré presahujú každého človeka –
veriaceho aj neveriaceho, spoločné uvažovanie nad stálou aktuálnosťou biblických právd.
„Kriticky“ čítať biblický text, ktorého cieľom je prirodzené poznávanie biblického textu
(spoznávať svet autora a svet textu), porozumenie obrazov, symbolov a literárnych žánrov
Biblie. Za biblickým príbehom odkrývať ešte jeden príbeh, príbeh každého človeka – objaviť
v biblickom príbehu posolstvo. Hlbšie porozumieť Božiemu slovu. Aktivitou projektu je Noc
čítania Biblie: z 9. 12. na 10. 12. 2011 (noc z piatka na sobotu).
Školám zapojeným do projektu sú ponúknuté podnety k jeho realizácii [stiahni]
 Putovanie relikvií sv. Cyrila v Spišskej diecéze
V rámci prípravy na Jubilejný rok 2013, kedy slávime 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a
Metoda na naše územie, putuje po jednotlivých katolíckych biskupstvách Slovenska relikvia
sv. Cyrila. V Spišskej diecéze si relikviu budeme môcť uctiť od 1. decembra 2011 do 31. januára 2012. Slávnostná svätá omša, pri ktorej prijmeme relikviu, bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule o 17.00. Na stránke http://www.dkuspis.sk vám ponúkame katechetické materiály, prezentácie aj časový harmonogram pre jednotlivé dekanáty.
 Biblická olympiáda – ukončenie prihlasovania 30.11.2011
Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukončenia prihlasovania na Biblickú olympiádu. Prihlášky zaslané po 30. novembri 2011 nebudeme akceptovať.
 Pozvánka na seminár: Farské média a ich využitie v praxi
Dňa 3.12.2011 (sobota) o 9:00 hod. sa v Spišskej Novej Vsi uskutoční seminár o farských
médiách a ich využití v praxi. Témou vzdelávania bude farský časopis, školský časopis, webová stránka farnosti a predstavený bude mediálny projekt „Moja komunita“. Prihlásiť sa je
možné do 1.12.2011. Viac info na http://www.dkuspis.sk.
 Zaslanie Rozvrhu hodín na aktuálny školský rok
Prosíme všetkých učiteľov, ktorí ste ešte nezaslali aktuálny rozvrh hodín na predpísanom tlačive, aby ste tak urobili v najbližšom čase.
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ODBORNÝ PORADCA
FARNOSŤ – PRVÉ MIESTO SPOLUPRÁCE
V prvotnej Cirkvi popri Jeruzaleme nejestvovalo dôležitejšie kresťanské spoločenstvo
ako to v Antiochii. Cirkevné spoločenstvá v Antiochii a v Jeruzaleme boli dve symbolické
spoločenstvá. Jedno predstavovalo cirkev obrezaných a druhé cirkev pohanov. Skutky apoštolov na viacerých miestach poukazujú na dôležitosť Antiochie.
Toto kresťanské spoločenstvo sa stáva modelom spolunažívania židokresťanov
a pohanokresťanov. Antiochia je miesto, kde prvýkrát nazvali učeníkov kresťanmi, teda oslovením, ktoré používame až doteraz. Keď Barnabáš, vyslaný jeruzalemskou cirkvou, videl
Božiu milosť, ktorá pôsobila v tomto spoločenstve, šiel do Tarzu, vyhľadať Pavla a priviedol
ho do Antiochie. Toto je jeden z kľúčových momentov v Pavlovom živote po jeho obrátení.
(porov. Sk 11,22-26) Pavol skrze Antiochiu našiel svoje miesto v Cirkvi a tu začal uskutočňovať povolanie, ktoré dostal od Krista. Z Antiochie začínal svoje misijné cesty a po ich
skončení sa vracal do tohto kresťanského spoločenstva. Tu našiel Pavol svoje zázemie, tu sa
cítil doma.
Antiochia zohrala dôležitú úlohu v prvom jeruzalemskom koncile, lebo jeho závery boli určené
predovšetkým pre cirkev v Antiochii. Totiž počas
neprítomnosti Pavla a Barnabáša, ktorí boli na prvej
misijnej ceste, došlo v Antiochii k nezhodám. Prišli
židokresťania z Judey, ktorí sa držali zásady: „Ak sa nedáte
obrezať podľa Mojžišovho predpisu,
nemôžete byť
spasení.“ (Sk 15,1) Ich falošné učenie malo negatívny
vplyv na antiochijské spoločenstvo. Komunita stratila svoju
jednotu a pokoj, ktorý vládol medzi židokresťanmi a
pohanokresťanmi. Rozštiepila sa na dva tábory a hrozilo, že
pravda evanjelia bude umenšená. Z odstupom času sa nám
zdá, že v prípade obriezky išlo o jednoduchý problém, ale
kto sa narodil, vyrastal a učil v židovstve, pre toho boli predpisy Mojžišovho zákona posvätnými. Žiadosť, aby pohania boli obrezaní a zachovávali Mojžišov zákon, mohla byť vnímaná
nie ako ohlasovanie evanjelia, ale ako snaha zmeniť kresťanstvo iba na umiernenú náboženskú skupinu v rámci židovstva.
Napokon Antiochia sa stala miestom sporu medzi Pavlom a Petrom. Peter po príchode
židokresťanov mení svoje správanie: „Kým neprišli niektorí od Jakuba, jedával s pohanmi.
Ale keď prišli, odťahoval sa a oddeľoval, lebo sa bál tých, čo boli z obriezky. “ (Gal 2,12)
Dôsledky jeho správania boli katastrofálne, dokonca aj Barnabáš, Pavlov spoločník, sa nechal
strhnúť: „A s ním sa pretvarovali aj ostatní Židia, takže sa dal aj Barnabáš strhnúť ich pokrytectvom.“ (Gal 2,13) Treba povedať, že spôsob Pavlovej reakcie bol jasný a silný: „Keď ty,
Žid, žiješ pohansky, a nie po židovsky, ako to, že nútiš pohanov žiť po židovsky?!“ (Gal 2,14).
„Žiť po židovsky“ znamenalo žiť židovským spôsobom a tým ohroziť jednotu kresťanov a
položiť pred kresťanov pochádzajúcich z pohanstva presvedčenie, že Kristus nie je jedinou
spásou pre kresťanov. Ospravodlivenie prichádza skrze vieru v Krista a nie skrze Mojžišov
zákon.
Antiochia, symbol pastoračnej starostlivosti - Farnosť ako zázemie a domov kňaza. Pavol našiel v kresťanskom spoločenstve Antiochie svoj domov, kam sa vždy vracal. Pre kňaza
je týmto domovom farnosť a jej ľudia. Pre kňaza je farnosť jeho miestom v Cirkvi, kam ho
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posiela biskup, kde má uskutočňovať svoje povolanie, ktoré dostal od Krista. Tu vo vernosti
tomuto povolaniu miluje Cirkev a jej slúži, buduje farské spoločenstvo a sprevádza jej členov
na ceste viery. Je viditeľným znamením živého Krista uprostred veriaceho spoločenstva. Aj
tým kňazom, ktorí majú iné úlohy v diecéze, nemá chýbať spoločenstvo, v ktorom žijú svoje
kňazstvo a s ktorým slávia eucharistiu.
Farnosť ako miesto, kde sa kresťania stávajú
učeníkmi Krista. Skutky apoštolov hovoria, že v Antiochii
prvýkrat nazvali učeníkov kresťanmi. Zdá sa, že dnes
potrebujeme presný opak. Potrebujeme našich kresťanov
pretvoriť na Kristových učeníkov. Dnes sa mnohí nazývajú
kresťania, ale už menej je tých kresťanov, ktorí sú
Kristovými učeníkmi. Farnosť je prvým a nenahraditeľným
miestom tejto premeny, kde sa kresťan stáva učeníkom.
Rozdelenie na tábory, na prívržencov farára, kaplánov,
rehoľných spoločenstiev, ba dokonca rivalita vedie k
ohrozeniu jednoty a tým k ohrozeniu samotného evanjelia.
Preto kňazi sú pozvaní žiť ako bratia uprostred bratov a
sestier. Pritom pamätajú, že nie sú osamotení, ale spolu s laickými bratmi a sestrami nesú
zodpovednosť za budovanie farského spoločenstva. Je našou úlohou, aby sme laickým veriacim napomáhali nájsť ich miesto v službe pre spoločenstvo farnosti. V našich mestách a na
vidieku popri veriacich žijú aj neveriaci. Preto farnosť nie je iba miestom pastorácie, ale aj
evanjelizácie. Preto naše aktivity musia smerovať aj k tým, ktorí sú vzdialení od viery.
Farnosť ako miesto pravdy. Antiochia sa stala svedkom sporu dvoch velikánov kresťanstva. Pápež Benedikt XVI vo svojej knihe Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista objasňuje,
že ani svätí „nespadli z neba.“ Sú to ľudia ako my, aj so zložitými problémami. Svätosť nespočíva v tom, že sa nikdy nechybí či nezhreší. Svätosť rastie v schopnosti obrátiť sa, ľutovať,
v ochote začať znova. Farnosť potrebuje byť miestom pravdy - pravdy Evanjelia. Vtedy aj
spor dokáže pohnúť veci dopredu. Skutky apoštolov nám ukazujú, že apoštolská činnosť nie
je priateľské “potľapkávanie sa po pleci”, ale je neustále hľadanie a hľadenie na pravdu, ktorým je Evanjelium, ktorému aj naše osobné ambície musia byť podriadené. To je kľúč pre
všetky naše postupy.
Farnosť je prvým a nenahraditeľným miestom, kde sa realizuje naša služba prostredníctvom darov, ktoré Pavol nazýva gréckym slovom charizmy. Každý z nás má charizmy
a niekedy čím sú pokornejšie, tým sú významnejšie. Preto nesmieme v mene falošnej pokory
utekať pred zodpovednosťou dať tieto dary do služby Cirkvi, pre dobro iných a pre potreby
sveta. Dary Ducha dosahujú svoju plnosť vtedy, keď nie sú uzavreté do seba, vtedy je to sektárstvo, ale keď sú na úžitok všetkým podľa slov svätého Pavla:„Každý však dostáva prejavy
Ducha na všeobecný úžitok.“ (1 Kor 12,7). Ak nás vedie láska, potom aj naše dary budú účinné. Ak nemilujeme, aj tie najkrajšie a najvznešenejšie charizmy ostanú prázdne a bez účinku.

Spracoval: Doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
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SLOVO, OBRAZ, SYMBOL – CESTA NÁBOŽENSKÉHO VYUČOVANIA
Ani jedna časť Svätého písma sa nespája s takými citovými zážitkami, ako práve časť
o Narodení Pána. Vniká do nášho vedomia v útlom detstve, preto zostáva súhrnom
a symbolom pocitu útulnosti a rodinného šťastia a niektoré kritické hlasy o „vianočnom ruchu“ sú vlastne výsledkom sklamania dospelých nad zničenou idylou. Keď si všímame dnešnú literatúru pre deti k tejto téme, vidíme, že je tam stále viac historických údajov
a aktualizácií, ktoré sme zdedili z 19. a začiatku 20. storočia. Zaujímavé, že práve dospelí sa
ohradzujú, lebo oni majú ešte v pamäti tie romantické prerozprávania, ktoré videli všetko len
v lesku hviezdnatej noci.
Interpretácia textov o Narodení Pána, ktorá je spracovaná v metodických príručkách sa
snaží o korektúru týchto prežitkov, ktoré nemajú nič do činenia s konkrétnou historickou udalosťou. Predpokladáme, že postupný špirálový systém pomôže čoraz viac vnímať reč, obraz
a symboly na pozadí kristologických tajomstiev spásy.
Veľké kristologické tajomstvá – vtelenie, narodenie, smrť a vzkriesenie – vytvárajú
jeden celok napriek tomu, že i v rámci náboženskej výchovy ich často predstavujeme samostatne. Samozrejme, že to súvisí s prežívaním liturgického roka, kedy v čase Adventu
a Vianoc uprednostňujeme skôr tajomstvo vtelenia a narodenia a v čase Pôstu a Veľkej noci
tajomstvo smrti a vzkriesenia Ježiša Krista.
Práca so slovom bez využitia obrazu
a symbolu, ktorý prepája veľké kristologické tajomstvá spásy, nemôže dať do pohybu proces
teologického poznania u žiakov nižších ročníkov.
Ináč povedané, na Vianoce nejde iba o rodinnú
idylu, nádherný stromček a betlehem v jednom
farebnom odtieni. Podnietiť fixáciu základných
pojmov bez prepojenia na udalosti dejín spásy
znamená neporozumieť a nepochopiť ich. Práca so
slovom, obrazom a symbolom
umožňuje
dôslednejší proces poznávania dejín spásy a je
žiakom viac zrozumiteľná. Nové metodické
príručky využívajú práve takýto typ obrazov a tak
vianočný obraz zároveň poukazuje na veľkonočné
tajomstvo a opačne.
Aby učiteľ správne metodicky využil ponúkané obrazy, je potrebné, aby ich najprv sám premeditoval i v rámci svojej osobnej meditácie.
Skôr ako začneme využívať viacvrstevné obrazy od známych i menej známych umelcov, musíme sami pochopiť silu významu obrazu z perspektívy jedného aspektu kristológie,
ale i z pohľadu celého Créda našej viery.
Pripravila: Klára Soľanová
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AKO AKTIVIZOVAŤ
ADVENTNÉ AKTIVITY V PREPOJENÍ NA RODINNÚ KATECHÉZU
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PRÁCA S OBRAZOM – SEKVENCIA
Učiteľ pripraví dostatočne veľké (A4 alebo i A3) kópie uvedených obrazov, ktoré rozstrihá a vloží do jednej obálky.
Úlohy pre žiakov:
1. vedieť identifikovať situáciu na obrázku
2. porozprávať príbeh odohrávajúci sa na obrázku
3. vymaľovať uvedený obrázok
4. poskladať sekvenciu obrázkov podľa nižšie uvedenej predlohy
5. nájsť vo Svätom písme jednotlivé udalosti z obrázkov
6. vybrať, ktoré z uvedených obrázkov sú zároveň niektorým z tajomstiev modlitby radostného ruženca
7. pomenovať symboly na obrázkoch (napr. hviezda)
8. vyjadriť, čo majú obidva obrázky spoločné (napr. týkajú sa Ježišovho narodenia, symbolom je putovanie – Nazaretskej rodiny i troch mudrcov).

Metodicky spracovala: Klára Soľanová
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KATECHETICKÉ NÁMETY
AKADÉMIA K SV. CYRILOVI A SV. METODOVI – púť relikvie sv. Cyrila
Pieseň
JKS č. 432 Oslavujme hviezdy jasné, 1. sloha
Úvodné slovo
Rodiskom dvoch veľkých bratov je terajšia Thesalonika, ktorá v IX. storočí bola dôležitým obchodným a politickým strediskom byzantského cisárstva a zaujímala význačné miesto v intelektuálnom a spoločenskom živote balkánskej oblasti. Pretože ležala na hranici slovanských oblastí, mala aj slovanské meno: Solún.
Relikvia sv. Cyrila je pre nás vzácnym podnetom a pozvaním, aby sme si pripomenuli
dielo našich slovanských vierozvestov, ako ho vykonali v 9. storočí, a aby sme sa aj my obnovili a posilnili vo viere v Božiu prítomnosť v našom osobnom živote.
Putovanie relikvie sv. Cyrila je veľkou duchovnou hodnotou. Sprítomňuje nášho národného apoštola osobitným spôsobom. S našimi svätými vierozvestami sme duchovne spojení, lebo pred tvárou živého Boha sme všetci živí, (porov. Lk 20, 38) a svätí v nebi sú z Božej
dobroty s nami spojení v spoločenstve svätých, ale prítomnosť relikvie nám aj materiálnym
hmatateľným spôsobom sprítomňuje osobu sv. Cyrila a posilňuje duchovné spojenie s ním,
ale aj s jeho bratom – sv. Metodom. Nech je teda pre každého z nás uctenie relikvie sv. Cyrila
novým podnetom a príležitosťou na posilnenie duchovného života, na obnovenie a posilnenie
osobného vzťahu k nášmu Pánovi, Ježišovi Kristovi.
Telo sv. Cyrila, ktorý zomrel 14. februára 869, bolo pochované po pravej strane oltára
v rímskej Bazilike sv. Klementa. Dobové kroniky spomínajú mnohé zázraky, ktoré sa udiali
pri Cyrilovom hrobe. Po prestavbe baziliky boli relikvie prenesené do jej novej časti, kde sa
nachádzali až do konca XVIII. stor. Počas nepriaznivých časov za Rímskej republiky, ktorá
vznikla ako dôsledok Napoleonovej okupácie Ríma, boli relikvie prenesené do chrámu Chiesa
Nuova a uložené k hrobu sv. Filipa Neri. Začiatkom XIX. stor. sa relikvie dostávajú do vlastníctva šľachtickej rodiny Mattei. Rodina sa neskôr, i so svojimi cennosťami, medzi ktorými sa
nachádzal i relikviár sv. Cyrila, presťahovala z Ríma do mesta Recanti pri Jadranskom mori.
Relikvie boli naspäť odovzdané do Ríma 14. novembra 1963 za účasti Mons. Andreja Grutku,
Mons. Štefana Náhalku, terajšieho kardinála Jozefa Tomku, kňažnej Antici - Mattei z Recanti
a iných osobností. Uložené boli za prítomnosti pápeža Pavla VI. v Bazilike sv. Klementa v
Kaplnke sv. Cyrila a Metoda 17. novembra 1963. Nasledujúci rok bola časť relikvií darovaná
katedrále v Nitre.
Pieseň
JKS č. 432 Oslavujme hviezdy jasné, 2. sloha
Prezentácia – Sv. Cyril (prezentácia je k dispozícií na www.dkuspis.sk)
Význam vierozvestov I.
Sv. Cyril a sv. Metod zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s veľkým evanjelizačným dielom, ktoré uskutočnili. Ba možno tvrdiť, že ich pamiatka sa stala osobitne živou a aktuálnou
za našich dní. Význam našich vierozvestov spočíva najmä v spôsobe, akým vedeli ohlasovať
Kristovo evanjelium a nechať ho preniknúť do slovanského srdca, do súkromného a spoločenského života našich predkov a prekvasiť ich mravy. Oni nám dali vieru a položili tak základ
našej kultúry a literatúry, ktorej prvým písaným slovom bol začiatok Jánovho evanjelia: „Na
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počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ Je v tom čosi mysticky slávnostné, že my sme sa kultúrne zrodili s menom a v mene Boha a Ježiša Krista. Kristus Bohočlovek stojí pri samom začiatku, pri koreni našej kultúrnej histórie - nášho bytia.
Proglas
(Predslov k svätému Evanjeliu od sv. Konštantína)
Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho.
Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján
národy všetky takto učia hovoriac:
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť
i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne ani zreteľné,
tak ani duša, žiadna duša bez písmen
vedomia nemá o tom Božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje...
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Význam vierozvestov II.
Zásluhou sv. Cyrila a Metoda Kristus vstúpil do našich dejín. Kresťanská viera – to sú
naše náboženské i kultúrne korene. Kresťanská viera a mravnosť sa stali dedičstvom a odkazom svätých bratov, ktorý sa tiahne celými našimi dejinami. Cyrilo-metodská myšlienka sa
vynára v dobách najvyššieho útlaku ako mravná i národná energia, nie ako „zradné vody
spodné“, ale ako obrodný prameň živej vody. A tak mravná obroda národa musí čerpať z
kresťanských koreňov a prameňov. Čo je kresťanské, je zároveň hlboko ľudské. Veď Kristus
v plnej miere odhaľuje človeka človeku a dáva mu najavo vznešenosť jeho povolania. Vernosť Kristovi a jeho evanjeliu je teda podstatou cyrilo-metodského odkazu a tradície, ktorá
napĺňa naše dejiny. Preto možno povedať, že slovenská duša je prirodzene kresťanská.
Pieseň
JKS č. 430 – Buďte zvelebení, 1. sloha
Význam vierozvestov III.
Naši vierozvestovia nám priniesli predovšetkým kresťanskú vieru v reči ľudu. Dar
kresťanskej viery s jej mravoučným obsahom zachránil potom náš národ v búrkach storočí,
aby fyzicky nezahynul pri toľkých úskaliach, vpádoch, za rôzneho moru a útlaku. Sv. Cyril a
Metod mali do činenia s kmeňmi drsných, pohanských mravov. Ako si počínali, ako ich povzniesli? Hlásali im dôsledne Ježiša Krista a ukazovali im jeho cestu k šťastiu a ozajstnej láske. A my sme povinný ukázať modernému človeku, že Boh je láska, že historický Ježiš z Nazaretu je Boží Syn, že Boh k nám hovorí cez Písmo - Božie Slovo.
My všetci sme dostali posvätné dedičstvo, dedičstvo otcov. Čo však rozumieme pod
tým toľko ráz používaným výrazom? List Efezanom nám pripomína, že ťažiskom tohto dedičstva je jedna viera, ku ktorej sme všetci povolaní, aby sme v nej rástli, kým nedospejem v
zrelého muža, k plnej miere Kristovho veku, zachovajúc navzájom jednotu muža v zväzku
pokoja. A evanjelium nám pripomína koreň a pôvod nášho bohatstva viery, a to príkazom
samého Ježiša Krista, ktorý dal apoštolom a učeníkom a ktorý podnietil aj sv. Cyrila a Metoda: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Naša
viera, zdedená od sv. Cyrila a Metoda, má svoj konečný pôvod v Bohu, je Božím darom a
vovádza nás ako synov a dcéry do Božej rodiny Najsvätejšej Trojice.
Prezentácia – Sv. Metod (prezentácia je k dispozícií na www.dkuspis.sk)
Modlitba litánií k sv. Cyrilovi a Metodovi. (litánie sú k dispozícií na www.dkuspis.sk)
Záverečná pieseň
JKS č. JKS č. 430 – Buďte zvelebení, 2. a 3. sloha

Použitá literatúra: J. Hnilica, Svätí Cyril a Metod
Luboš Gabčo, Sprievodné slovo
Obrad prijatia a uctenia relikvií sv. Cyrila
Upravil: Marián Majzel
(Akadémiu je možne prispôsobiť konkrétnemu farskému spoločenstvu)

15 © Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2011

NÁJDI SYMBOLY – PRÁCA S OBRAZOM NA 1. STUPNI ZŠ
Na uvedenom obrázku je možné učiť žiakov na 1. stupni pracovať so symbolmi,
s obrazom, učiť ich vnímať detaily a vzájomné prepojenia súvislosti, vnímať i to, čo je „za
vecou“. Učiteľ si musí pripraviť obraz farebný, dostatočne veľký, najlepšie je premietnuť ho
cez dataprojektor alebo interaktívnu tabuľu.

1. Čo vidíš na obrázku?
2. Čo symbolizujú tma, svetlo, hviezda, slnko, dvere, zatvorené dvere, slama, jasle na
seno, tieň?
3. Čo ťa na obrázku najviac zaujalo?
4. Ako si predstavuješ vnútro domu?
5. Čo ti pripomínajú prekrížené trámy na dverách? (symbol kríža) Ako to súvisí s obrazom Betlehemskej maštale?
6. Aký názov by si dal nad obrázok?
Metodicky spracovala: Klára Soľanová
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KRESLO PRE ADVENTNÉHO HOSŤA – ADVENTNÝ PROJEKT
ÚVOD
„To už je priveľa!“, konštatujeme mnohí, keď ešte pred sviatkom Všetkých svätých
začínajú v našich supermarketoch prvé pokusy o vytvorenie vianočnej atmosféry. Samozrejme kvôli širokej vianočnej ponuke, lepšie povedané širokému zisku. A z roka na rok sa tento
čas posúva vpred. Vianočný kútik povedľa vencov a kahancov – vyzerá to veľmi divne. Úboho znie nadpis Tescoreklamy: Máte už naozaj všetko? A pod tým je uvedený zoznam: - hračky pre naše najdrahšie, - šport a zábava, - elektronika a domáce spotrebiče, - náradie, - vybavenie do domácnosti, - vianočné stromčeky, dekorácie, - kozmetika, - delikatesy, - alkoholické nápoje. Bodka. (leták 2009) Odrážka s pravým zmyslom Vianoc chýba. A práve to je to
vianočné „všetko“. Smiešnym vrcholom kauflandského nepochopenia je predaj adventného
kalendára pre domácich psíkov a mačky.
Nedajme si zobrať Advent! Bez neho aj Vianoce prestanú byť tým, čím sú. Advent má
svoju krásu i hĺbku. Je spomienkou očakávania prvého a pripomienkou očakávania druhého
Ježišovho príchodu. Je to obdobie obrátenia a nádeje, nie biznisu. Obrátenia a teda zmeny
života k lepšiemu. A nádeje, že naša viera sa zmení na videnie.1 Toto by malo byť duchovným nábojom adventných aktivít Okrem bohatstva, ktoré poskytuje adventná liturgia, sú tu aj
prejavy ľudovej zbožnosti, ktoré svojim intuitívnym chápaním kresťanských tajomstiev dopomáhajú ochrániť hodnoty Adventu, ktoré ohrozuje zlozvyk premieňať prípravu na Vianoce
na obchodnú záležitosť s tisícorakými prázdnymi ponukami, ktoré pochádzajú z konzumistickej spoločnosti.2
Školská slávnosť požehnania adventných vencov je prvou – časovo i obsahovo – príležitosťou, ako sa oboznámiť s adventom a obľúbiť si jeho pravý zmysel. Pri spoločnej príprave adventného venca vzniká dobrá adventná atmosféra. Porozprávajme sa s deťmi
o adventných symboloch, farbách a zvykoch. Spoločne si pri práci zaspievajme adventné
piesne.
Nestačí však s deťmi Advent len zahájiť. Treba im ho pomôcť naplniť vhodným adventným snažením alebo ich aspoň povzbudiť k adventnému predsavzatiu. Dobrou formou je
spoločný adventný program, ktorý sa potom môže stať impulzom k peknému duchovnému
prežívaniu Vianoc doma v rodine a vo farnosti. Jednou z takýchto možností sú stretnutia
s adventnými hosťami.
Ciele:
kognitívny – odlíšiť skutočné posolstvo nositeľov známych predvianočných mien od pranostík a povier;
afektívny – povzbudiť sa svedectvami z ich života;
psychomotorický – osvojiť si vybratú čnosť,
– vytvoriť symbolický adventný venček.
Pomôcky: adventný veniec, kreslo, kalendár, rekvizity svätcov: kríž v tvare X, jablká
s nalepenými lístkami s citátmi o láske, svieca, obálka s príbehom, kartičky s predtlačou, pečiatka – sviečka, nálepky – plamienky
Metódy: moderovanie, dialóg, zdobenie vianočného stromčeka, skupinová práca.
Symboly: kreslo – symbol vzácnosti stretnutia; rekvizity – podľa jednotlivých svätcov;
venček – symbol spoločenstva; svieca – odtlačok pečiatky – symbol svetla pre mňa; plamienok – nálepka – symbol svetla vo mne; zelená farba vetvičiek – symbol života.
1

porov. KONGREGÁCIA PRE BOŽÍ KULT A DISCIPLÍNU SVIATOSTÍ: Direktórium o ľudovej zbožnosti
a liturgii. Trnava : SSV, 2005, čl. 96.
2
porov. Tamtiež. čl. 105.
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Príprava a priebeh projektu
V blízkosti adventného venca umiestnime kreslo pre adventného hosťa. Pri slávnosti
požehnania adventných vencov deťom oznámime, že počas Adventu, vždy počas prvej vyučovacej hodiny v týždni, zavítajú k nám vzácni adventní hostia.
Spomedzi deti vyberieme moderátora. Ako hosť prichádza o svojom krstnom patrónovi porozprávať žiak z inej školy – nositeľ totožného mena. Deti sa tak učia svedčiť o svojej
viere rozprávaním pred druhými. Tento projekt je preto zároveň evanjelizačný.
Vhodným miestom pre stretnutia s adventnými hosťami je chodba školy, na ktorej
každé ráno víta deti adventný veniec so zapálenými sviecami.
Deti dostanú na začiatku Adventu kartičku s prázdnym adventným venčekom. Po
stretnutí s adventným hosťom dostanú naň pečiatku-sviečku a pri nedeľnej svätej omši plamienok-nálepku. Do tajničky si napíšu meno adventného hosťa a do zošita predsavzatie, ktoré
zo dialógu s ním na nasledujúci adventný týždeň vyplynie. Jeho plnenie ohodnotia rodičia.
Zapojenie sa do snaženia detí sa im určite v dobrom vráti. Na venčeku si deti svoju dennú
snahu napodobniť svätca zaznačia do svojho adventného venčeka vymaľovaním vetvičky na
zeleno. Zaplnené adventné venčeky sú vhodnou výzdobou stromčeka pri Betleheme v kostole.
Stretnutie s prvým adventným hosťom – sv. Ondrejom
Moderátor: Chcel by som medzi nami privítať nášho prvého adventného hosťa. Vitaj.
Ondrej: Ďakujem.
Moderátor: Ako sa voláš a odkiaľ k nám prichádzaš?
Ondrej: Nie zďaleka - z Ružomberka, volám sa Ondrej.
Moderátor: Nech sa páči, sadni si. Je tu pre teba dnes prichystané toto hosťovské kreslo.
Ondrej: Ďakujem.
Moderátor: Nosíš meno jedného z adventných svätcov. Zaiste by si nám o ňom ako o svojom
patrónovi, vedel niečo zaujímavé povedať.
Ondrej: Pokúsim sa o to. Môj patrón svätý Ondrej bol jedným z dvanástich Ježišových apoštolov, brat apoštola Petra. Bol jedným z prvých povolaných. Bývali v Kafarnaume, kde
s ďalšou apoštolskou dvojicou – s Jakubom a Jánom - spolu rybárčili. S Jánom ho spájala
nielen spoločná práca pri Genezaretskom jazere, ale aj sympatie k Jánovi Krstiteľovi, ktorý
im poukázal na Ježiša: Hľa, Baránok Boží... a oni za ním išli. Opýtali sa ho, kde býva, a keď
ich pozval: Poďte a uvidíte, zostali ten deň u neho. Ondrej hneď na to vyhľadal svojho brata
Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša. A priviedol ho k Ježišovi. Ku samotnému povolaniu
však došlo až neskôr. Raz, keď Šimon a Ondrej spúšťali sieť do Galilejského mora, Ježiš im
povedal: Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí! Oni hneď opustili siete a nasledovali ho.
Obaja bratia chodili s Ježišom boli svedkami Ježišovho verejného účinkovania, učenia, zázrakov – utrpenia a smrti, vzkriesenia a nanebovstúpenia. Ondrej sa osobitne spomína napríklad pri zázračnom rozmnožení chleba. To práve on upozornil, že je tam akýsi chlapec, ktorý
má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Na Ondrejovu prosbu Ježiš zázračne uzdravil Petrovu svokru od horúčky.
Posledná zmienka o apoštolovi Ondrejovi je, keď apoštoli v čase od Ježišovho nanebovstúpenia po zoslanie Ducha Svätého zotrvávali v modlitbe spolu so ženami a Pannou Máriou.
Moderátor: Máš naozaj obdivuhodného patróna. Predo dvermi je Advent a my by sme sa
chceli ním inšpirovať. Čo si na svätom Ondrejovi najviac vážiš ty a v čom si myslíš, že by sme
sa mu mohli podobať aj my?
Ondrej: Tak napríklad – aj keď bol Ondrej skôr povolaný ako jeho mladší brat Šimon, nezávidel mu, keď ho Ježiš uprednostnil a ustanovil za hlavu Cirkvi. Neviem ako u vás, ale u nás
v škole sa deti často tlačia dopredu a škriepia o prvé miesto napríklad vo dverách. Čo tak
dávať tento týždeň prednosť druhým?
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Moderátor: Mohlo by byť. A keby sme sa celý týždeň s nikým vo dverách nestretli?
Ondrej: Tak by sme si tento týždeň mohli napríklad viac všímať potreby druhých. Svätý Ondrej si všimol chlapca s piatimi chlebmi a dvoma rybami, i svokrinu horúčku. Alebo by sme
mohli lepšie spoznať Ježiša. Ondrej prijal pozvanie do Ježišovho domu a hneď pozval aj brata. Môžeme prísť častejšie na svätú omšu, aj s kamarátom napríklad. Život strávený na vlnách
jazera vyžadoval námahu, odriekanie, premáhanie nebezpečenstiev pri prudkých búrkach
a dlhé nočné bdenie pri rybolove. Sila, vytrvalosť a obetavosť urobili z Ondreja smelého
a statočného muža. Aj my sa môžeme takými stať, keď budeme na seba trochu náročnejší.
V modlitbe je nám svätý Ondrej tiež príkladom.
Moderátor: Keď sme už pri modlitbe. Vraj každý svätec je patrónom v nejakých našich osobitných potrebách. Vieš nám aj o tom niečo povedať? V čom by sa mohli osobitne ľudia utiekať k svätému Ondrejovi?
Ondrej: Ondrej je osobitným patrónom niektorých krajín, potom rybárov a obchodníkov
s rybami, mäsiarov, baníkov, pracovníkmi s vodou. Starší a chorí by sa mohli obracať na neho, lebo je patrónom proti dne, bolestiam krku, kŕčom a ruži (táto choroba sa volá Ondrejova
nemoc).
Moderátor: V súvislosti so svätým Ondrejom som počul, vraj v dnešnú noc dievčatá chodia
triasť ploty a pritom hovoria: Plote, plote, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa,
daj mi tejto noci znať, s kým ja budem pred oltárom stáť. A potom si napíšu na lístky mená
chlapcov a ktorý si ráno vytiahnú, ten bude ich ženíchom. Môže byť niečo na tom pravdy?
Ondrej: To je len povera. Ale fakt je, že svätý Ondrej je aj patrónom dobrých svadieb – čiže
takých, ktoré sa vydaria na celý život. Takže na takýto dobrý úmysel sa určite môžu dievčatá i
chlapci k sv. Ondrejovi modliť tiež.
Moderátor: Ďakujeme Ti za nápady. Vyskúšame ich v nastávajúcom adventnom týždni, aby
sme ho naozaj mohli nazvať „ondrejským“. Celý čas, čo si tu, držíš v ruke nejaký zvláštny
kríž. Prečo je taký? Súvisí nejako so svätým Ondrejom?
Ondrej: Kresťanská tradícia hovorí o pôsobení sv. Ondreja po Turiciach v krajín pri Čiernom mori a napokon v južnom Grécku. Tam bol údajne aj ukrižovaný, a to na šikmom kríži
v podobe písmena X, ktorý sa preto nazýva svätoandrejský kríž. Keď viedli Ondreja na popravisko a videl pripravený kríž, potešil sa. Nepribili ho naň klincami, ale priviazali povrazmi. Po troch dňoch utrpenia skonal, asi 30. novembra. To bol deň jeho narodenia pre nebo.
Preto slávime 30. novembra jeho sviatok.
Moderátor: Ďakujeme ti za rozhovor i za tvoju adventnú návštevu u nás a želáme ti všetko
najlepšie k tvojím zajtrajším meninám. Pozdrav spolužiakov v Ružomberku.
Ondrej: S Pánom Bohom.
(Ôsmak Ondrej spočiatku s obavami prijímal pozvanie do kresla pre adventného hosťa, no po
stretnutí rozdával deťom autogramy a vo svojej triede s nadšením o tomto stretnutí rozprával.)
Stretnutie s druhým adventným hosťom – sv. Mikulášom
Moderátor: (prevracia list v kalendári) Dnešným adventným hosťom by podľa všetkého mal
byť... Kto asi?
Deti: Mikuláš!
Moderátor: Vidí ho niekto? (všetci sa obzerajú) Skúsme ho zavolať: Mikuláš, Mikulá-á-áš...
svätý Mikuláš!
Mikuláš: (príde normálne oblečený chalan) Dobrý deň.
Moderátor: Prepáčte, ale my čakáme Mikuláša!?
Mikuláš: Veď ja som Mikuláš. Pred chvíľou ste všetci kričali moje meno. Nech sa páči, tu
mám doklady. (v občianskom preukaze má naozaj napísané svoje meno Mikuláš)
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Moderátor: Naozaj, pozrite! (pozve niekoľko detí dopredu presvedčiť sa o tom)
Mikuláš: Niečo sa vám nepozdáva? Mal by som snáď vyzerať ináč? Niečo mi chýba?
Deti: čiapka, brada, červený kabát, čižmy, palica, sladkosti, hračky, darčeky, sane...
Mikuláš: Keby mal Mikuláš čiapku, bradu, kabát, čižmy, palicu, sladkosti, hračky, darčeky,
sane, ba priam Mercedes, ešte by to nemuselo znamenať, že je skutočným Mikulášom. Musí
mať, hľa, predovšetkým dobré srdce. (vytiahne ho spod košele) To robí Mikuláša Mikulášom.
Keby ho nemal a mal by najväčšie bohatstvá sveta, nedokázal by sa s nimi podeliť.
Moderátor: (pritakáva) Fakt, je to tak, ako vravíš. Asi si hrdý, že nosíš jeho meno. A vedel by
si nám niečo viac o ňom povedať?
Mikuláš: Samozrejme.
Moderátor: Ale sadni si na naše hosťovské kreslo, keď si nás už presvedčil, že si ozajstný
Mikuláš. Ozaj, nemohli by sme ťa volať Miky?
Mikuláš: Môžete, prečo nie. (usadí sa) Tak niečo k tomu Mikulášovi: Predovšetkým si ho,
prosím vás, nemýľte s nijakým Santa Clausom. Mikuláš bol skutočná historická osobnosť. Bol
to biskup, ktorý žil približne v 4. storočí v Turecku. A ak ho chce niekto napodobňovať, nech
si nedáva žiadnu červenú čapicu a bielym brmbolcom, ale keď už, tak biskupskú čiapku – mitru. Nemusí chodiť ani s anjelom, je ním svojou dobrotou akoby on sám. Chodiť s čertom a
robiť z neho smiešnu rozprávkovú bytosť je priam nebezpečné. Potom si ľudia myslia, že neexistuje, a zlý duch pritom skutočne pôsobí medzi ľuďmi a navádza ich na veľké zlá.
Moderátor: Rozumiem. Poďme teda priamo k mikulášskej téme. Chcel by som sa opýtať, čo
spoločné s Mikulášom majú tajné darčeky, ktoré si v tento deň ráno nachádzame v topánkach,
na okne alebo na iných tajných miestach.
Mikuláš: Tajné mikulášske obdarovávanie sa zakladá na známej legende o svätom Mikulášovi.
Moderátor: Vieš ju?
Mikuláš: Samozrejme! Inak by som sa hanbil priznať, že nosím jeho meno.
Moderátor: Tak nám ju porozprávaj, prosím ťa.
Deti: Á-á-áno!
Mikuláš: Asi ste si už niekedy všimli, že svätého Mikuláša znázorňujú s troma vreckami zlata
alebo tromi jablkami (ukáže) alebo aj troma zlatými hrudkami. Je to na základe jednej legendy. Istý chudobný muž mal vraj tri dcéry, ale nemal pre nich veno. Osud takýchto dievčat bol
jasný - predaj do otroctva. Keď prišiel rozhodujúci čas pre najstaršiu, Mikuláš vhodil v noci
tajne cez okno obnos peňazí potrebný na jej výbavu. Takto sa to sa opakovalo pri každej dcére.
Moderátor: Zaujímavé.
Mikuláš: Ten, kto nemá prázdne srdce, obyčajne nechodí ani s prázdnymi rukami. A už určite
nie Mikuláš na Mikuláša. Tohto roku bola dobrá úroda jabĺk, tak som priniesol aj vám. Niečo
má tu v ruksaku a ostatné v našej dodávke pred školou. Budete mať na desiatu.
Moderátor: To bude teda zdravšie, ako sladkosti.
Mikuláš: Samozrejme. Ale to nie je všetko. Nosím po svete aj mikulášske posolstvo. Na jabĺčkach sú prilepené lístky a na nich je pre každého napísané.
Moderátor: (číta niektoré z nich) Len život, ktorý žijeme pre druhých, stojí za to. Nech ľudia
po stretnutí s tebou odchádzajú vždy trochu šťastnejší, Čím viac lásku dávame, tým viac jej
máme a pod. Ďakujeme, vyzerá, že si naozajstný Mikuláš. A takého svätca majú asi za patróna viacerí, však?
Mikuláš: Áno, je patrónom zamilovaných, väzňov, právnikov a tiež mnohých miest, najväčšie
z nich sú Amsterdam a New York. Jeho meno etymologický znamená „ten, ktorý je s ľudom“.
Moderátor: To má niečo do seba. Mám k tebe ešte jednu prosbu, Mikuláš. Nemáš nejaký
dobrý tip na naše týždenné predsavzatie?
Mikuláš: Čože by nie. Jablko zjedzte, je tu pre každého, ale lístok si prilepte na perečník.
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vo, pomoc v učení, vysvetlenie úlohy atď. Ten, kto tu načerpal aspoň trochu z mikulášskeho
ducha, nebude mať problém s nápadmi.
Moderátor: Ďakujeme ti, Miky, za radu i za návštevu.
Mikuláš: Dovidenia. Aj mne sa treba ponáhľať do školy, som vypýtaný len na prvú hodinu.
A dnes by bolo škoda chýbať, veď na svätého Mikuláša neučí sa, neskúša sa... Aj u vás je to
tak, však?
Žiaci: Á-á-áno.
Mikuláš: Čaute!
Moderátor: Počkaj, Miky, veď ešte všetko najlepšie k meninám. (podáva mu ruku) Ani som si
nenachystal nejaké blahoželanie, lebo som si fakt myslel, že príde taký Mikuláš, ako po iné
roky. Milo si nás prekvapil.
(Meno Mikuláš je v súčasnej dobe veľmi zriedkavé, predsa len sa dá nejaký jeho nositeľ nájsť
a stojí to za námahu; pointa sa nezmení, keby to bol aj niekto z dospelých.)
Stretnutie s tretím adventným hosťom – sv. Luciou
Moderátorka: Dnes tu máme už tretieho adventného hosťa. Nech sa páči!
Lucia: Pochválený buď Ježiš Kristus!
Moderátorka: Naveky amen. Ako sa voláš?
Lucia: Lucia.
Moderátorka: Sadni si u nás.
Lucia: Ďakujem.
Moderátorka: Lucia, nosíš krásne adventné meno, preto sme ťa tu pozvali. Tvojou patrónkou
je svätá Lucia. Vedela by si nám o nej niečo zaujímavé povedať?
Lucia: O svätej Lucii sa toho vie pomerne dosť. Jej existencia i mučeníctvo sú historicky isté,
no podrobnejšie sa o nej dozvedáme z legiend, najmä zo spisu Passio. Podľa neho sa Lucia
narodila koncom 3. storočia na ostrove Sicília. Jej rodičia bolí bohatí kresťania. Matka sa
veľmi starala o Luciinu kresťanskú výchovu, Vodievala ju k hrobom mučeníkov a hovorievala
jej, akú slávu za svoju obetu dosiahli v nebi. Takto vychovávaná Lucia žila nábožne, milovala
Pána Boha a obetovala mu svoje nevinné detské srdce. Tajne urobila sľub, že sa navždy stane
jeho. Keď vyrástla v krásnu mladú dámu, matka ju po otcovej smrti chcela vydať za poriadneho šľachtica.
Moderátorka: Dobrá ponuka. Bohatý, šľachtic a poriadny.
Lucia: Po jednej stránke áno, ale bol pohanom - neveriacim. No matka si myslela, že po boku
jej nábožnej dcéry sa môže stať kresťanom. Dievčatá majú veľký vplyv na správanie sa chlapcov. Aj v dobrom aj v zlom. Veľakrát sa chalani správajú tak, ako im to dovolia dievčatá.
Moderátorka: Je to možné. Pokračuj, prosím ťa, sme zvedaví, ako to dopadlo. Zobrali sa a
on sa stal kresťanom?
Lucia. Bohužiaľ nie. Ponuku Lucia neprijala, lebo ako som už hovorila, ona svoje srdce sľúbila nebeskému Ženíchovi, Ježišovi. Stalo sa však, že jej matka veľmi ťažko ochorela a žiadni
lekári jej už nevedeli pomôcť. Lucia ju svedomito opatrovala. Keď už choroba trvala 4 roky,
Lucia sa rozhodla, že vezme matku na púť k hrobu svätej Agáty, na ktorej orodovanie sa už
viacerí uzdravili. Tak aj spravili. Lucii sa tam svätá Agáta vraj zjavila a povedala jej, že svojim panenstvom pripravila Bohu milé prebývanie vo svojom srdci a že jej viera a dôvera pomohli matke k uzdraveniu. V tejto radostnej chvíli Lucia oznámila matke svoje dávne tajomstvo, že sa zasvätila úplne Pánu Ježišovi a že sa nikdy nevydá. Z vďačnosti za uzdravenie po
návrate rozpredali svoje cennosti a majetky a výťažok rozdali chudobným. Keď sa to všetko
dozvedel Luciin nápadník, začal zúriť a jeho zmyselná láska sa premenila na hroznú nenávisť.
Obžaloval ju u cisára Diokleciána, že je kresťankou.
21 © Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2011

Moderátorka: Pokiaľ viem, v tom čase, bolo veľmi nebezpečné, keď niekoho odhalili, že je
kresťanom.
Lucia: Presne tak. Luciu predviedli pred súdnu stolicu, žiadali ju, aby sa vzdala kresťanstva
a ihneď obetovala pohanským bohom. Lucia odpovedala: Nepoznám iného Boha, okrem pravého Boha, živého a všemohúceho Stvoriteľa sveta. Jemu som sa obetovala ako živá a čistá
obeta. Vojaci ju odviedli do vychýreného domu nemravnosti, aby ju tam hanebne pozbavili
nevinnosti. Mala tam byť vezená mestom na posmech obyvateľstvu. A tu sa stal zázrak: ani
volom sa nepodarilo pohnúť vozík s ňou. Keďže sa báli výsmechu z takéhoto neúspechu, rozkázali katom rozložiť okolo Lucie drevo, smolu a síru a zapáliť. Plamene vyšľahli vysoko a
okolo nej, ale jej sa nedotkli. Pohania začali vraj vykrikovať: Veľký je Boh kresťanov. Úslužný kat priskočil na rozkaz sudcu k Lucii a prebodol jej hrdlo mečom.
Moderátorka: Nechce sa mi to ani veriť, že by niekto bol ochotný kvôli čistote priniesť toľké
obety. Zdá sa, že si ľudia kedysi viac vážili svoju nevinnosť. Dnes je okolo nás veľa nemravnosti. Možno by sme sa príkladom svätej Lucie mohli povzbudiť a niečo pre svoju čistotu tiež
urobiť.
Lucia: Dá sa. Napríklad dávať si tento týždeň pozor na to, čo si pozrieme v televízii alebo či
by ju nebolo lepšie vypnúť. Mohol by to byť týždeň bez nadávok a neslušných výrazov. Prípadne by sa dala na sviatky požičať z farskej knižnice nejaká dobrá kniha o vzťahoch medzi
chlapcami a dievčatami.
Moderátorka: To by bol aj dobrý tip na vianočný darček pre niekoho.
Lucia: Myslím, že áno.
Moderátorka: Ešte by nás zaujímalo, čo znamená meno Lucia.
Lucia: Meno Lucia, znamená „plná svetla". Preto držím v ruke sviecu -je to jeden z atribútov,
s ktorými sa svätá Lucia znázorňuje. V súvislosti so svetlom sa traduje veľa ľudových zvykov.
Napríklad vo Švédsku vystupuje „nevesta Lucia", oblečená do dlhého bieleho odevu a na hlave veniec s horiacimi sviecami. Táto ľudová tradícia má symbolizovať koniec tmavých dní.
Krásny Luciin zvyk je aj v hornom Bavorsku - plavba svetiel. Deti a mladí zhotovia napodobeniny domov, presvetlia vnútro, položia ich na rieku a svietiace domčeky po nej pomaly odplávajú. Robia to z úcty k svätej Lucii, na pamiatku jednej záplavy, počas ktorej im asi pomohla.
Moderátorka: Hovorí sa: „Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc".
Lucia: Počula som tiež niečo o tom. Na akejsi škole mávajú vraj v tento deň „Stridžie dni",
no dnešná svätica nemá určite nič spoločné so strigami, čarovaním, strašením alebo niečím
podobným.
Moderátorka: A čo si myslíš o pranostike, podľa ktorej si ľudia zapisovali počasie jednotlivých dní od Lucie do Vianoc a podľa toho predpovedali ktorý bude aký mesiac v novom roku.
Lucia: Kedysi bolo čosi pravdy aj na pranostikách. Príroda fungovala vo svojom nenarušenom poriadku, ak jej dal Stvoriteľ. To, čo sa z roka na rok opakovalo si ľudia všimli, sledovali
a vyjadrili nejakou pranostikou, na ktorú sa potom aj spoliehali. Ale naša veda a technika
prestala rešpektovať prírodné zákony, čo je ľudstvu na veľkú škodu. Aj preto sa už podľa pranostík zriedkakedy dá niečo predpokladať.
Moderátorka: Ďakujeme ti za tvoju adventnú návštevu u nás a prajeme ti všetko najlepšie
k dnešným meninám.
Lucia: A ja vám prajem, aby sa vám podarilo vyhnať všetku tmu zla, aby na Vianoce mohlo
zažiariť pravé Ježišovo svetlo. S Pánom Bohom.
(Deviatačka Lucia rozprávala o svojej patrónke s veľkým nadšením a sama mala zo stretnutia
asi najväčšiu radosť.)
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Stretnutie s tajomným adventným hosťom - Ježišom
Moderátor: Deti, Advent sa blíži ku koncu, predo dvermi sú už Vianoce. Možno ste si už aj
porátali počet chýbajúcich okienok na vašich adventných venčekoch. Kto by už asi mohol byť
tým našim posledným hosťom?
Deti: Ježiško.
Moderátor: Hm. Nikde nikoho nevidno. Ale na kresle pre hosťa je akási obálka (otvorí a prečíta príbeh).
Vraj kedysi dávno žila jedna starenka. Raz mala veľmi živý sen. Sám Pán Boh jej v
ňom prisľúbil, že v presne určený deň príde k nej na návštevu. Starenka bola veľmi hrdá, že
taký vzácny hosť prekročí prah jej domu. Pripravila sa teda na ten deň, ako len najlepšie vládala: poupratovala tak ako ešte nikdy predtým, povymetala všetky kúty, umyla okná, dvere, na
postele dala najkrajšie prikrývky a všetko bolo pekne uložené na svojom mieste. Navarila najlepšie jedlo, upiekla chutné zákusky, nachystala ovocie a pripravila nápoje. A potom začala
čakať. Vtom niekto zaklopal na dvere. Starenka rýchlo vstala a ponáhľala sa otvoriť. Ale keď
zbadala, že je to žobrák, odbavila ho veľmi rýchlo. Ani nepočúvala, čo jej hovorí. „Choď si
svojou cestou! Nemôžem sa s tebou teraz zaoberať. Dnes čakám na samého Pána Boha. "
Žobrák smutne odišiel. Onedlho navštívil starenku chudobný sused a poprosil ju len o kúsok
chleba. No starenka mu pred nosom zavrela dvere. Do tretice starenka odbila aj akúsi pocestnú. Dnes najmenej potrebovala, aby jej niekto zafúľal vyleštenú dlážku a už tobôž aby niekto
u nej chcel v predsiení prenocovať. Starenka v upratanom domčeku, s nachystaným jedlom,
čakala a čakala... Čas plynul, hodina za hodinou. No Pán Boh akosi neprichádzal, A keď sa
zotmelo, starenka od únavy zaspala. V noci mala zase živý sen. Zjavil sa jej Pán Boh a povedal jej: „Trikrát som dnes prišiel k tebe a trikrát si ma neprijala."
Moderátor: Možno, že tu už dnes náš adventný hosť bol. Možno sa s nami Ježiš stretol, možno sa tiež „schoval" do nejakého človeka a niečo od nás potreboval. No my sme ho nespoznali. Ale zaiste ešte k nám bude neustále naďalej prichádzať. V bohostánku nás bude očakávať,
kedy pôjdeme okolo kostola a prídeme sa mu pokloniť alebo na svätú omšu, v mamke bude
potrebovať našu pomoc, v ockovi možno našu poslušnosť, v starších na ulici bude očakávať
náš pozdrav, v pani učiteľke urobenú domácu úlohu, v kamarátovi, že mu nebudeme robiť zle,
v bratovi alebo sestre, že sa nebudeme s ním hádať... Bude to už na vás, aby ste Ježiša spoznali v každom človeku a neobišli ho len tak. Nech sa vám to do Vianoc podarí každý deň aspoň raz.
(Zmena milo prekvapila očakávania detí.)
ZÁVER
Posledným adventným hosťom je sám Ježiš. Jeho skrytosť v blížnych otvára deťom
priestor k zapojeniu sa aj do rôznych misijných aktivít, ako je napr. Dobrá novina alebo iné.
Predvianočný čas je na ne bohatý. Návrhmi predsavzatí na jednotlivé adventné týždne boli
deti motivované k pestovaniu čností a k dobrým vzťahom, čo je tiež vhodným impulzom
k prežívaniu Vianoc i celého života.
Prílohy:
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Spracovala: Marta Majková
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ADVENTNÉ NÁMETY

Adventná zástava – z vrecoviny vystrihneme obdĺžnik v rozmeroch asi 60 x 40 cm, ktorý zavesíme
na viditeľné miesto v triede. Postupne po jednotlivých adventných nedeliach nalepíme na vrecovinu
symboly: 1. nedeľa: Mk 13, 33 – 37 (Bdejte) – zvonček; 2. nedeľa: Mk 1, 1 – 8 (Vyrovnajte cestu) –
stopa; 3. nedeľa: Jn 1, 6 – 8(Svetlo) – hviezda; 4. nedeľa: Lk, 1, 26 – 38 (Zvestovanie) – anjel.

Cukrík od svätého Mikuláša – deťom možno darovať cukrík (ideálny by bol vo forme berly). Aby
bol cukrík niečím zvláštny, na obal každého cukríka možno pripevniť kartičku s textom: „Dnes oslavujeme patróna všetkých detí, ktorý bol biskupom v Myre. Je pre nás vzorom štedrého srdca. Všetko
najlepšie ku dňu svätého Mikuláša!“
Veniec zo sŕdc – na začiatku adventu deti zo zeleného farebného papiera vystrihnú kruh, kraje kruhu
striedavo ohnú, aby pripomínal veniec. Potom veniec umiestnime v triede tak, aby deti nemali problém dosiahnuť na vence. Úlohou žiakov je po vykonaní dobrého skutku pripevniť na svoj veniec jedno
červené srdiečko. Na konci adventu môžu deti zobrať svoj veniec domov a zavesiť si ho na dvere.
Podobne môžu deti v advente vyzdobovať mozaikový veniec, kedy na veniec postupne nalepujú farebné papiere za každý dobrý skutok.
Výroba kahančeka – svetlo má v advente dôležitú úlohu, preto v tomto období môžeme s deťmi vyrobiť papierový kahanček. Vyrobíme ho napr. z desiatového vrecka, z ktorého deti vystrihnú rôzne
tvary a farebne ho ozdobia. Tiež možno vyrobiť aj adventnú sviecu, ktorú vystrihnú z papiera
a farebne dozdobia.
Adventný vláčik – zápalkové škatuľky oblepiť farebným papierom, na každú škatuľku napísať úlohu
– činnosť, ktorú je potrebné počas adventu vykonať. Škatuľky možno spojiť lepidlom a krúžkami
z korkovej zátky, dym urobiť z vaty.
5 z 25 – učiteľ pripraví 25 rôznych činností, ktoré ľudia zvyknú robiť počas roka, 5 z nich je typických
pre adventné obdobie, úlohou žiakov je ich nájsť. Môže nasledovať rozhovor o tom, ako správne prežívať Advent.
Zápis do denníka – pri téme o Zvestovaní Panne Márii možno dať žiakom za úlohu stotožniť sa
s pocitmi Panny Márie a napísať pár poznámok, čo by si Panna Mária zapísala do denníka, keby žila
dnes.
Spracovala Jana Pojezdalová
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PONÚKAME
YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých
Preložený Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých. Je rozdelený na
štyri časti – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Zaujímavé spracovanie vzniklo
pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna.
Cena: 6,00 €

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

Judit Fogassy SDSH: PRÍRUČKA KATECHUMENÁTNEJ KATECHÉZY

Príručka obsahuje teoretické a praktické prvky katechumenátnej katechézy. Ponúka
stručný prehľad dejín katechumenátu, podstatu, štruktúru, cieľové skupiny, teologické
a pastoračné pozadie katechumenátu. Poslednú časť príručky tvorí návrh metód.

Cena 2,49 €
Judit Fogassy SDSH: PRÍRUČKA KATECHÉTU

Príručka je pomôckou pre katechétu pri organizačnej príprave na katechézu, ponúka aj
praktické metódy, pričom autorka vychádza z požiadaviek cirkevných dokumentov, ktoré
vyzývajú k obráteniu, k obnove a výchovnej evanjelizácii.
Cena 2,30 €

KATECHIZMUS pre veľkých i malých
Katechizmové otázky a odpovede sú doplnené citátmi nového Katechizmu Katolíckej
cirkvi pápeža Jána Pavla II.
Cena: 3,00 €

Mary Beth Bonacciová: PIZZA LÁSKA
Autorka odpovedá na otázky, ktoré zozbierala počas svojej dlhodobej praxe od mladých
ľudí v príprave na manželstvo. Odpovede autorky sú veľmi kompetentné. Nič nie je tak
silné, ako jasné fakty. Publikácia je vhodnou príručkou každého učiteľa náboženstva, pomocou ktorej môže získať odpovede na otázky, ktoré zaznievajú z úst mladej generácie.
Cena: 6,00 €
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