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OZVENY
OZVENY
OZVENY
A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi tisícami
Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má vládnuť v Izraeli
a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti.
(Mich 5,1)

N

a obraze vidíme splnenie proroctva (Mich
5,1). V košatom strome sedí Dávidov otec
Jesse. V jeho lone silueta Betlehema –
mesta, ktoré vyrastá z polí, na ktorých pásli pastieri svoje ovce a ktorým to prišli oznámiť anjeli. Pod tým udalosť narodenia Pána, resp. jaskyňa,
v ktorej je Dieťa zavinuté v plienkach a pri ňom vôl,
„ktorý pozná svojho Pána“ (Iz 1,3). Pod ním oslík,
ktorý nesie na svojom chrbte ťarchavú Matku s verným sprievodcom Jozefom, „Máriiným manželom,
z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus“ (Mt 1,16),
Mesiáš, biologicky pochádzajúci z Dávidovho rodu.
Celý obraz je ožiarený vianočnou ružou (poinsentia).
Pripomína, že jej korene sú u Jesseho, z ktorého sa
uprostred tuhej zimy o polnoci zrodil nežný kvet. Keď
hľadíme na tento obraz, máme pocit tepla, pocit, že
sme došli do cieľa, že tu sú naše korene, tu sa učíme
poslušnosti a oddanosti do spásnej Božej vôle, zapojení do nekonečného radu predošlých rodov ľudstva: od Abraháma a Izáka cez Jesseho a Dávida až
k Ježišovi, nazvanom Pomazaným Božím – Kristom.
Ak pozorne vnímame zmysel Adventu, máme možnosť zamyslieť sa nad udalosťami dejín ľudstva –
vtelením, vykúpením a osobnou spásou.

Betlehem-Efrata, Wasseralfinger Altar,
z knihy Die Bilder der Bibel von Sieger Köder

Tento obraz môže poslúžiť ako putovný obraz pri
predvianočnom deviatniku s názvom „Hľadanie
prístrešia pre Svätú rodinu“.

vanie právd viery). Ježišovo ohlasovanie a jeho prítomnosť bolo pre
jeho poslucháčov a svedkov jeho
činnosti silnou kerygmou. Jeho slová, skutky, ale i to keď mlčal, malo
silu a priťahovalo zástupy a tie cítili
teplo jeho Božského srdca. Ježiš
smeroval pozornosť svojich učeníkov na dielo vykúpenia, ktoré prišiel
realizovať, na svoje utrpenie, smrť,
zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie
a rozprával i o zoslaní Ducha Svätého. Keď však pozrieme na jeho bla-hoslavenstvá, pozorujeme, že Ježiš
svojich blízkych aj vyučoval (katechizoval) a hovoril o tom, akú podobu
má mať životný štýl jeho nasledovníka. Keď predniesol ľuďom podobenstvo a neskôr boli v užšom kruhu
bez zástupov, priblížil učeníkom jeho
hlbší zmysel a význam. Vovádzal ich
do hĺbky ohlasovaných právd.
Kerygmatické ohlasovanie bolo najúčinnejšie v počiatkoch ohlasovania
evanjelia a samozrejme môže byť
účinným i v súčasnosti. Evanjelizovať je a bude potrebné čoraz viac,
ale vzápätí musí nasledovať patričná katechéza. Žijeme vo svete, v
ktorom je viera mohutne skúšaná.
Víťazne vyjdú z tohto boja iba tí,
ktorí si zakladajú na hĺbke zjavenej
pravdy. V Roku viery nech ožije naše
vyučovanie, čerpajme zo zdroja,
ktorým je Katechizmus Katolíckej
cirkvi, deľme sa o jeho obsah so
žiakmi a študentmi. Opakujme výzvu
Svätého otca z príhovoru zverejnenému v Katechizme Katolíckej cirkvi pre mladých YOUCAT, aby mladí
študovali katechizmus. V niektorých
farnostiach prebieha podľa neho príprava k sviatosti birmovania a mnohí
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katechéti z neho čerpajú pri vyučovaní stredoškolákov. Hľadajú sa rôzne formy, ako pracovať a ponúkať
obsah KKC. Čoraz častejšie sa stáva, že keď počítame so základnými
náboženskými vedomosťami a praxou, sme na omyle. Dokonca aj pri
príprave k sviatostiam prichádzajú
také deti a mladí, ktoré majú s týmto
problém. Hoci je to bolestné konštatovanie neradostnej situácie, je to
zároveň i príležitosť, urobiť z týchto
detí a mladých evanjelizátorov vlastných rodín.
Svätý Otec Benedikt XVI. sa v rámci
Svetových dní mládeže v Madride na
sklonku leta 2011 stretol a prihovoril
univerzitným pedagógom. Nabádal
učiteľov, aby podnecovali v študentoch smäd po pravde. Každý učiteľ
či katechéta musí pamätať a usilovať
o to, aby vyučovanie nebolo suchým
odovzdávaním učiva, ale formáciou
mladých ľudí. Pravda vždy prevyšuje
naše ciele a nemôžeme ju vlastniť,
môžeme ju objavovať. Učiteľ nemôže viesť žiakov k sebe, ale k pravde,
ktorú všetci hľadáme. Záver príhovoru Svätého Otca je povzbudením
pre nás všetkých: „To všetko nás
pozýva, aby sme neustále hľadeli
na Krista, v ktorého tvári žiari pravda, ktorá nás osvecuje, ale ktorá je
tiež cestou, vedúcou k trvalej plnosti, pretože je pocestným, ktorý je po
našom boku a svojou láskou nás nesie. V ňom zakorenení budete dobrými vodcami našej mládeže.“
S prianím požehnaného adventu,
sviatkov Božieho narodenia a vstupu do Nového roku 2013 pozdravuje
Viktor Pardeľ
riaditeľ DKÚ

Ú

ejiny spásy sú majstrovským
dielom postupného zjavovania
sa Boha. Vrcholom zjavenia je Ježiš Kristus, ktorý sa predstavil ako
„cesta, pravda a život“ (Jn 14, 6).
Skúsenosť nás učí, že ak niečo dosiahlo svoj vrchol, už to môže mať
iba klesajúcu tendenciu a v blízkom
čase bude nahradené čímsi novým.
Novšie zjavenie sa Boha už čakať
nemôžeme, iba to, o ktorom nevieme „ani dňa ani hodiny“ (Mt 25,
13), hoci často musíme reagovať i
na hodinách náboženstva na otázky
ohľadne zaručených dátumov konca
sveta a druhého Kristovho príchodu.
Nedá sa povedať, že by z pravdy,
ktorej sa nám dostalo v plnosti niečo storočiami ubudlo. Cirkev nemení
nič na obsahu ohlasovania, usiluje
sa o zrozumiteľné a aktuálne vysvetľovanie a odovzdávanie svetu.
V úvode blogu jedného kňaza som
si všimol v rámčeku stručné predstavenie sa čitateľom. Má tam napísané: „Som presvedčený, že ako kresťania sme prijali poslanie vnášať do
sveta Cestu, Pravdu a Život, preto
by sme sa nemali uzatvárať v tichu
a bezpečí našich chrámov. Verím,
že pravda nás oslobodzuje a jej hľadanie posväcuje.“ On sám sa usiluje
o vnášanie pravdy nielen v chráme
a svojím veriacim, ale i cez internet
a svoje blogy. Súčasnosť nám dáva
i tieto možnosti.
Keď sa ale vrátime k počiatkom
ohlasovania, Cirkev od svojho počiatku odovzdávala zjavenú pravdu
dvojakým spôsobom: kerygmatickým (prvotné ohlasovanie radostnej
zvesti) a katechetickým (systematickejšie vyučovanie o viere a odovzdá-
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Noc čítania Biblie

KBD realizuje 3. 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: zo 7. 12. na 8. 12.
2012 (noc z piatka na sobotu).
Školám zapojeným do projektu
sú ponúknuté podnety k jeho realizácii, ktoré nájdete na
http://www.kpkc.sk/data/cinnost/projekty_vychovne/down/
podnety_noc-citania-biblie.doc.

Biblická olympiáda
ukončenie prihlasovania 30.11.2012

 Biblická olympiáda
ukončenie prihlasovania 30.11.2012

Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukončenia prihlasovania na
Biblickú olympiádu. Prihlášky
zaslané po 30. novembri 2011
nebudeme akceptovať.

 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.

Katechetické ozveny 2
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MODLITBA AKO AKTUALIZÁCIA VIERY

M

odlitba je veľmi úzko spojená
s vierou. Prostredníctvom viery
sa stretávame s Bohom v modlitbe.
Je to konečná forma uskutočňovania viery v našom duchovnom živote.
Ak je teda viera priľnutím ku Kristovi a zverením sa mu, tak modlitba je
úplným odovzdaním sa, zasvätením
sa Kristovi, aby nás novým spôsobom prijal a premenil. Rozvojom viery
sa modlitba stáva čistejšou a horlivejšou. Modlitbou aktualizujeme vieru, ktorá sa vyznačuje dynamizmom
obrátenia. Podobne ako Eucharistia
alebo Božie slovo, aj modlitba vedie
človeka k premene a obráteniu.
Keď čítame stránky evanjelia, istotne
nám neunikne skutočnosť, že Božie
slovo v nás hlboko rezonuje. Všetko
v dejinách ľudstva bolo zamerané na
udalosť, ktorou bol príchod Mesiáša,
narodenie toho, ktorý vykoná dielo
vykúpenia. Keď však po dlhom očakávaní prichádza Ježiš, zjavuje sa
len pastierom a mudrcom. Neskôr
žije tridsať rokov skrytým životom,
v samote a nečinnosti – životom
prekvapujúcim na Mesiáša. Keď sa
skončilo toto obdobie, ide znovu do
ústrania na púšť kde sa v modlitbe
stretáva so svojím Otcom. Na inom
mieste evanjelista Marek píše: „Vča-

sráno a na úsvite vstal a vyšiel von.
Utiahol sa na pusté miesto a tam sa
modlil“ (Mk 1,35).
Ježišovo verejné účinkovanie bolo
veľmi úzko spojené s jeho utiahnutím a modlitbou. Ak chceme aby
naša práca bola efektívna, aby naše
kontakty s ľuďmi mohli prinášať ovocie, mali by sme pochopiť dôležitosť
púšte vo svojom živote. Spomeňme
si, ako veľmi potreboval samotu na
púšti Ján Krstiteľ alebo aké dôležité
miesto zohrala v živote sv. Benedikta pustovňa v Subiacu.
Môže sa stať aj to, že sa nebudeme
usilovať odísť do samoty od ľudí na
modlitbu a sústredenie, ale budeme
utekať od ľudí len do svojho vlastného sveta. V tom prípade nás môže
obklopiť niečo iné – náš vlastný
egoizmus.
V návale práce a povinností je veľmi
ťažké nájsť si čas na modlitbu. Ak
sa pozrieme na seba vo svetle viery,
pochopíme, že čím viac sme zavelený prácou, tým viac času by sme
mali venovať modlitbe. Inač budeme
mať dojem že niečo dávame, ale
môže to byť iba ilúzia.
V skutočnosti všetko závisí len od
Pána Boha. On rozhoduje o všetkom
a on môže dať aj silu. Ak nás zapája

do svojej práce, tak nie preto, že by
sme boli nenahraditeľní. Keď si však
myslíme, že všetko závisí od nás a od
našej práce, je to nesprávne.
Vo svetle viery jednou z najdôležitejších činností dňa je modlitba. Ona
by mala zaujať prvé miesto medzi
ostatnou činnosťou. Kontakt s Bohom rozhoduje o hodnote a význame našej práce.
Deťom, ktoré katechizujeme doma
či v škole, sprostredkujeme Boha
natoľko, nakoľko im ho predtým vyprosíme v modlitbe. Vzťah modlitby
a činnosti môžeme vyjadriť nasledovne: všetky skutočné činnosti sa
rodia z modlitby a kontemplácie.
Pretože všetko, čo je na tomto svete
veľké, pochádza od Boha. Všetko
čo je na tomto svete veľké, rodí sa
z modlitby a obety.
Na záver už len vyznanie sv. Terézie
z Avily, ktoré je uvedené aj na obálke YouCat-u modlitieb pre mladých:
„Modlitba pre mňa nie je nič iné, ako
dôverný vzťah priateľstva, častý rozhovor „medzi štyrmi očami“ s tým,
od ktorého vieme, že nás miluje.“
Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:
Tadeusz Dajcer, Úvahy o viere
YOUCAT Modlitby pre mladých

ako aktivizovať
ADVENT ZAČÍNA DOMA
Prežívame Rok viery. Sviatky Vianoc a Veľkej noci predchádzajú liturgické obdobia, ktoré sú zvlášť
zamerané na spoločnú modlitbu a duchovnú prípravu všetkých členov rodiny. Kresťanská rodina by si
mala uvedomiť, že večerný čas možno tráviť aj ináč ako iba pred televíznou obrazovkou. V čase adventu
je zvykom mať v rodinách adventný veniec. Aj ten môže byť výzvou, aby nebol iba dekoráciou našich
príbytkov, ale miestom, kde sa rodina modlí, zjednocuje medzi sebou a s Bohom.

A

by modlitba v rodine nebola
iba individuálnym memorovaním modlitieb, ale radostným prežívaním spoločenstva, ponúkame námety, ktoré možno využiť
v rôznych obmenách.

Dôležité je, aby sme si vytvorili určitý čas na modlitbu, aby to bola
modlitba recitovaná ale i osobná
(prosby, vďaky), aby bol vytvorený priestor (okolo adventného
venca pri zapálenej svieci), aby

sme využili čítanie Svätého písma
alebo Katechizmu katolíckej cirkvi
(či vydania Youcat) a dali priestor
aj vysvetľovaniu liturgických symbolov (formou kladenia otázok,
diskusie, rozhovoru a pod.)
■

POSVÄTENIE ADVENTNÉHO VENCA
Je dobrým zvykom, ak sa vo farnosti v predvečer 1. adventnej nedele
donesú adventné vence do kostola a kňaz ich tam posvätí. Po prinesení
adventného venca domov sa celá rodina stretáva pri ňom.
Ak tento zvyk vo farnostiach nie je, je vhodné, ak otec rodiny požehná tento veniec a toto požehnanie sprevádza krátkou modlitbou, napr.
„Bože, v tomto Roku viery ťa prosíme, sprevádzaj nás svojim požehnaním. Požehnaj aj tento veniec, pri ktorom sa budeme stretávať počas
tohtoročného adventu. Zapáľ naše srdcia láskou k tebe. Amen“.

Úvaha o čase
prežívania adventu

Dnešný večer sa môžeme zamyslieť nad tým, ako sa pripravíme
na tohtoročné vianočné sviatky. Postupne budeme všetko
dôkladne upratovať a čistiť. Začneme aj s duchovnou prípravou.
Poupratujeme vo svojom vnútri,
vo svojej duši. Naše srdcia nech
zahoria láskou k Bohu a k sebe
navzájom. Pohľad na adventný
veniec počas dňa nám pomôže,
aby sme na to nezabúdali a aby
sme sa približovali k Bohu.

Katechetické ozveny 2

Adventný čas využijeme tak, aby
sme každý deň niečo dobré urobili a aby sme sa každý večer
mohli stretnúť pri modlitbe. To
nám pomôže prežívať pokoj v rodine ale aj počas dňa na miestach, kde budeme, či už v škole,
na ulici alebo v práci.

Úvaha o advente

Adventná doba je tu opäť. Vzduch
je chladný, dni kratšie. Naše myšlienky sa začínajú zaoberať vianočnými sviatkami.
Advent je doba, v ktorej by sme

sa mali hlbšie zamyslieť nad tým,
čo príde. Často sa vyhovárame,
že nemáme čas, aby sme sa zahľadeli do svojich sŕdc, či sú pripravené na Ježišov príchod – na
oslávenie Ježišovho narodenia.

Zmysel adventu

Slovo adventus /lat./ znamená
príchod, priblíženie. Adventná

5

ako aktivizovať
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doba nás vracia do doby pred
narodením Krista. Je to doba
očakávania Svetla – Života –
Krista. Z tejto tmy vekov a proroctiev jemný hlas na púšti volá
„prichádzam“. Počas štyroch týždňov tento hlas zosilnieva a naše
očakávanie napĺňa nádejou.
Ak je naša viera živá, sme ochotní
v zjednotení s ním sa vedieť – ak
treba – obetovať, pracovať a vynaložiť všetky svoje sily pre dobro. Potom môžeme očakávať,
že Kristus zaseje svoje semeno
a ono v Cirkvi zakvitne a rozšíri
sa na všetky strany sveta svojím
spásonosným posolstvom. Iba
konzumný spôsob života je prekážkou na ceste viery. Našou
nádejou a silou má byť duchovné
a náboženské prežívanie Adventu
a Vianoc. Myšlienka, že očakávame Emanuela, zbystrí našu pozornosť a nasmeruje nás na kres-

MODLITBA

V Roku viery nezabúdajme na to, aby
sme v rodinách recitovali Verím – apoštolské vyznanie viery, Nicejsko-carihradské vyznanie viery a modlitbu
o. biskupa Štefana za dar viery.

6

ťanské prežívanie a čo je dôležité,
môže nás oslobodiť od toho, čo
zakrýva pravú podstatu Adventu
a Vianoc.

Adventný veniec symbol
Svetlo sviec pripomína Krista – Svetlo sveta. Okrúhly tvar
vyjadruje nekonečnosť Boha.
Zelené ihličie znázorňuje Božiu
nemeniteľnosť. Veniec sa môže
položiť na stôl, alebo zavesiť na
luster. Ako sme ho vyrábali? Okrúhly pevný drôt obtiahneme zelenými /jedľovými, smrekovými/
vetvičkami. Na veniec pripevníme štyri sviečky. Tri fialové – na
znak ľútosti nad našimi hriechmi
a štvrtú ružovú - na znak radosti
z príchodu Ježiša. Tretia adventná nedeľa sa podľa latinskej tradície nazýva Domenica gaudeTrojjediný a milosrdný Bože,
v krste si nás obdaroval veľkonočnou vierou, aby sme ťa poznávali a mohli žiť s tebou v spoločenstve ako deti s Otcom a
medzi sebou ako bratia a sestry.
Naplň nás vďačnosťou za tento
nevýslovný dar tvojej lásky.
Roznecuj v nás zodpovednosť
za vieru, aby sme si vládali zachovať toto vzácne dedičstvo
otcov aj v skúškach života a aby
sa naša viera vždy zhodovala s
vierou Cirkvi.
Posilňuj našu vieru Božím slovom, sviatosťami a modlitbou,
aby sa v nás veľadila a bola vždy
živá a činná v láske.

te, čo by sa v slovenčine mohlo
vyjadriť ako nedeľa radosti. Ale
presnejší preklad znie: nedeľa
v ktorej sa máme radovať! Preto
ružovú sviecu zapálime v tretiu
adventnú nedeľu. Aj kňaz pri sv.
omši má v túto nedeľu ružové
rúcho. Nakoniec, farba sviec nie
je najdôležitejšia. Dôležité je to,
že sme spolu a že sa môžeme
a chceme spolu modliť.

Adventná téma
V každej rodine sa v nejakom
stupni
prejavuje
sebeckosť,
chamtivosť, lakomstvo, malichernosť. Tieto nedostatky zvyknú
ničiť jednotu rodiny a brzdiť jej
rast. Počas adventu sa usilujeme
tieto vlastnosti zanechať. Advent
je doba na tiché, hlboké úvahy,
súkromné i spoločné s členmi rodiny.
■
Daj, aby naša viera bola vytrvalou poslušnosťou tvojim prikázaniam, a tak prinášala ovocie
nábožnosti a ľudskosti.
Pomáhaj nám ju každý deň vyznávať slovom, ale najmä skutkami viery.
Vzbudzuj v nás ustavične radosť
z viery a urob nás jej šíriteľmi a
svedkami medzi ľuďmi v našej
spoločnosti.
Prosíme ťa o to na príhovor
Panny Márie, ktorá je blahoslavená, lebo uverila, i svätého
Cyrila a Metoda, našich vierozvestov.
Amen.

■
www.dkuspis.sk

ako aktivizovať
Nasledujúce modlitby ponúkame
ako návrh modlitieb na každý deň
Úvodná modlitba otca
alebo matky
Otče a Pane náš, ktorý si poslal svojho Syna Ježiša
Krista na svet, pomôž nám pripraviť sa na tieto sviatky. Uštedri nám svoj pokoj, pravú radosť, daj nám
silu, aby sme pocítili, že si s nami a že sa o nás staráš. Prenikni nás túžbou kráčať stále s tebou.
Daj, aby sme si znova uvedomili, že Ježiš Kristus
k nám prichádza nenápadne, ako malé dieťa a chce
nás premieňať na lepších a štedrejších.

Záverečná modlitba na každý
deň počas rodinnej pobožnosti

1.

1. týždeň – očakávanie (vedieť čakať – učiť sa
trpezlivosti a prežívaniu prítomnej chvíle)

Nedeľa
Ďakujeme Ti Kriste, že môžeme prežiť túto adventnú
dobu v blízkosti Panny Márie. Vzbuď v nás veľkú túžbu a lásku vkladať Ježišovi do jasličiek malé a skryté
skutky lásky prostredníctvom Panny Márie.

Pondelok
Drahý Otče, pomôž nám priznať sa k vine, keď sme
niekomu ublížili. Ale tiež nám pomôž povedať: „Nič
sa nestalo“, keď nám niekto ublížil. Pomôž nám
povedať: „Mám ťa rád“, aj keď viem, že ma niekto
nemá rád a dá mi to aj pocítiť. S tvojou pomocou
sme to aj dokázali.

Utorok
Nebeský Otče, ty si poslal svojho Syna – jasné svetlo – aby osvietil všetkých bratov a sestry. Prosím Ťa,
pomôž nám statočne splniť všetko, čo od nás žiadaš, aby sme náležite privítali Ježiša počas nastávajúcich vianočných sviatkov.

Katechetické ozveny 2

Streda
Čo ti dnes, Otče, môžeme dať? Všetko je tvoje. Čo
od nás očakávaš? Dávame ti seba samých. Svoje
srdcia, myseľ, svoje duše. Prijmi ich, Pane.

Štvrtok
Pane a Otče náš, dnes ti odovzdávame svoje správanie k druhým ľuďom. Ďakujeme za to, že nám pomáhaš. Prosíme ťa o silu statočne sa správať k druhým. Nech nikoho neraníme ostrou poznámkou.
Pomôž nám nerozprávať o druhých zle. Daj nám vieru, aby sme ti viac dôverovali. Daruj nám milosť, aby
sme pokojne bojovali proti strachu. Drž nás pevne
vo svojich rukách a pomôž veriť, že si stále s nami.

Piatok
Dnes ti, Pane, ďakujeme za krásny svet, ktorý si
nám daroval. Za prežitý deň i tento večer, za oblohu
so slnkom, mesiacom a hviezdami, za zem so všetkými stromami, rastlinami, kvetmi, za vodu s rôznymi rybami, za všetky druhy živočíchov. Ďakujeme za
všetky ročné obdobia – každé so svojou osobitnou
krásou, za ľudí, ktorých si nám poslal do svojej blízkosti, aby sme sa mali radi. Nadovšetko ti ďakujeme,
že si stvoril nás, aby sme ťa poznali a milovali. Pane,
buď s nami vo všetkých okolnostiach života, aby
sme ti ostali verní a raz prišli k tebe.

Sobota
Pane, prežili sme prvý týždeň prípravy na Vianoce.
Chceme ti poďakovať za všetko, čo sme sa dozvedeli, čím si k nám prehovoril.
(rozhovor v rodine o všetkom, čo bolo obsahom
stretnutí počas predchádzajúceho týždňa - Vieme,
že advent má štyri týždne. Trvá do Štedrého večera. Preto sú štyri sviečky na našom venci. Vieme, že
symbolizujú Ježiša – Svetlo sveta. On je tiež svet7
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2.

lom nášho života. Náš veniec je ozdobený zelenými vetvičkami, ktoré ostávajú stále zelené. Ani Božia
láska k nám sa nikdy nemení. Zelená farba nám pripomína život a vzrast. Prosíme Boha, aby nás pritúlil
k sebe a pomohol žiť a rásť stále vo viere a láske.
Uvedomujeme si, že fialová farba na sviečkach znamená našu ľútosť nad pokleskami, hriechmi, ktorých
sme sa dopustili. Vieme, že Boh Otec nás miluje
a odpustí nám, ak úprimne ľutujeme. Vieme, že Ježiš prichádza zbaviť nás zlého a chce nám darovať
miesto v nebi, ak budeme žiť tak, ako si to želá.
Ďakovali sme mu za krásny svet, ktorý nám daroval,
za prírodu, stromy, kvety, sneh, za slniečko i za veci,
ktoré užívame pre svoje dobro. Aby boli na jeho česť
a slávu.
Prosili sme ho, aby sme vedeli so všetkým pekne
zaobchádzať a nikdy druhým neublížiť. Prosili sme
o pomoc milovať aj tých, ktorí nás nemajú radi, aby
sme boli prívetiví a správali sa tak, ako to očakávame
o druhých, aby nás Pán ochraňoval.)
Na konci tohto týždňa znovu ti to Pane obetujeme.
Veríme, že si stále s nami.
2. týždeň – radosť (učiť sa vnímať radosť i v jednoduchých veciach)

Nedeľa
Otče ďakujeme ti za dnešný deň. Ďakujeme za všetkých, ktorí sú okolo nás. Ďakujeme za radosť (môžeme vymenovať radostné situácie dnešného dňa).
Pomôž nám naďalej byť dobrými, a ochráň nás od
mrzutosti a zlého správania. Nedovoľ, aby sme si
ubližovali a spôsobovali si smútok.

Pondelok
Otče, ďakujeme ti za mamičku, otecka, sestričku,
bračekov i za priateľov. Pousilujeme sa tento týždeň
viac ako inokedy, aby sme si navzájom robili radosť.

Utorok
Otče, dnešný deň ťa chceme odprosiť za to, že sme
sa nedokázali premôcť, že sme boli náklonní k hnevu, trucu, lenivosti. Daj nám silu premáhať akékoľvek
pokušenie.
8

Streda
Pane, pomáhal si nám prežiť deň s tebou. Dnes i zajtra si budeme brať za príklad tvoju pomoc, ako si ty
prežíval radosť a s akou radosťou si pomáhal svojej
matke Márii a svätému Jozefovi. Prosíme ťa, pomáhaj nám byť poslušnými, radostnými, skromnými
a štedrými voči tým, ktorí to potrebujú.

Štvrtok
Pane, vzbuď v nás záujem o našu vieru, daj, aby sme
sa o tebe radi rozprávali a ešte radšej sa rozprávali
s tebou – pri modlitbe. Ty nám pomôžeš pochopiť
a lepšie porozumieť tomu, že prečo od nás požadujú rodičia to, čo my práve nechceme (tu sa možno
s deťmi o tom porozprávať).
Chceme ťa viac poznávať a milovať. Buď stále s nami
a pomôž nám pochopiť to, čo nás trápi. Ďakujeme ti
za tých ľudí, ktorí chcú iba naše dobro.

Piatok
Nebeský Otče, ďakujeme za všetky dary, ktoré sme
dostali a ktoré dostaneme. Ďakujeme za dar nášho
domova, za dar otecka, ktorý sa láskavo o nás stará, za dar mamičky, ktorá sa pre nás obetuje a svojou každodennou prácou robí náš domov šťastným.
Tiež ti ďakujeme za dar súrodencov, ktorí nás obveseľujú a potešujú svojou prítomnosťou a milým
úsmevom. Ďakujeme za dar priateľov, ktorí sú k nám
veľmi dobrí, za starých rodičov, ktorí pre nás vykonali
veľa dobrého. Ďakujeme za našich kňazov, učiteľov
a katechétov, ktorí nás učia viac ťa spoznávať.
Najviac ti ďakujeme za to, že ty sám si prišiel medzi
nás ako Boží Syn.

Sobota
(rozhovor v rodine o všetkom, čo bolo obsahom
stretnutí počas predchádzajúceho týždňa) Ďakujeme Pane, že sme mohli pochopiť, čo je pravá radosť.
Radosť je dostávať, ale radosť je aj dávať a vidieť, že
iných to poteší. Nie všetko sa dá kúpiť. Ďakujeme
ti, že sme sa naučili rozlišovať, čo robí iným radosť
a čím ich môžeme kedykoľvek obdarovať, dokonca
aj vtedy, keď nemáme peniaze. Ďakujeme ti, Pane.

www.dkuspis.sk
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3.

3. týždeň – nádej (učiť sa žiť s nádejou a v nádeji neustálej Ježišovej prítomnosti)

Nedeľa
Otče, ďakujeme ti za tento požehnaný adventný čas,
keď očakávame Ježišove narodeniny. Pomôž nám
podobať sa mu vo všetkom, aby ľudia, s ktorými sa
stretneme, spoznali cez nás krásu jeho lásky a dobroty.

Pondelok
I dnes ťa prosíme, pomôž nám lepšie ťa spoznať, viac
ťa milovať a dokonalejšie ťa nasledovať. Keď sa rozsvietia svetlá na stromčeku pripomeň nám, že ty si
pravé svetlo a že si s nami, aby si nás viedol na ceste.

Utorok
Otče náš, sme zaujatí vianočnou dekoráciou, nakupovaním a očakávaním, čo asi dostaneme na Vianoce, že sme si na teba počas dňa len málo spomenuli.
Zabúdame, že to všetko je tu vlastne kvôli Ježišovi.
Ďakujeme ti za dar Ježiša, ktorého si poslal na túto
zem z lásky k nám. Nedovoľ, aby sme v predvianočnom zhone na to zabudli.

Streda
Otče, pred príchodom tvojho Syna ľudstvo bolo stratené, osamotené. Ježišov príchod je prejavom tvojej
lásky k nám. Poslal si ho, aby nás svojim životom,
umučením a smrťou vykúpil z moci hriechu. Pane
daj, nech šírime tvoje meno a zvestujeme tvoju lásku
iným ľuďom. Nech je náš život príkladom a povzbudením pre iných. Urob nás nástrojom svojej lásky.

Štvrtok
Ďakujeme ti, Pane, za radosť. Uvedomujeme si, že si
medzi nami. Daj nám silu, aby sme sa delili o pravú radosť so všetkými ľuďmi, ktorých stretávame počas dňa.

Piatok
Drahý Ježišu, vieme, že dostávame mimoriadnu silu,
keď sa vyznávame zo svojich hriechov, keď ich ľutu-

Katechetické ozveny 2

jeme, keď ťa prijímame v Eucharistii i keď sa modlíme. Tak ako potrebuje naše telo pokrm, aby rástlo,
vyvíjalo sa a bolo zdravé, tak potrebuje naša duša
pokrm z neba, živý chlieb – Eucharistiu. Tým sa naša
duša učí žiť v milosti, prijíma milosť, odoláva pokušeniam a hriechu. Pane, nauč nás žiť z tejto milosti.

Sobota
(rozhovor v rodine o všetkom, čo bolo obsahom
stretnutí počas predchádzajúceho týždňa) Ďakujeme ti, Pane, že sme tento týždeň prežili v nádeji
a s nádejou. V nádeji, lebo vieme, že ty, Pane, si plný
milosti, že si ochotný nám vždy odpustiť, aj keď si to
nezaslúžime. S nádejou, že k nám prídeš a budeš
stále s nami. Sme šťastní, že môžeme osláviť pamiatku Ježišovho narodenia s čistým srdcom.
4. týždeň – prijatie (učiť sa žiť v prijímaní životných situácií a vedieť uprednostniť dôležitejšie
od menej dôležitého)

Nedeľa
Ďakujeme ti, Pane, za našich kňazov, ktorí nás poučujú a vedú k tebe. Pomôž nám byť pozornými
a plnými záujmu. Chceme ísť po ceste za Ježišom.
Chceme žiť tak, ako si nám to ukázal svojim životom.

Pondelok
Vianoce sú predo dvermi. Darujeme ti svoje srdcia zabalené do milosti a lásky. Zviazané stuhou
ochoty vždy konať dobre. Pomôž nám, Pane, prežiť
dnešný deň a celý týždeň bez zhonu, kriku, plaču,
škriepok a napätia. Nech naše správanie vyjadruje
našu lásku k tebe. Toto vkladáme do jasličiek ako
svoj vianočný dar.

Utorok
Panna Mária, dnes prosíme teba o tvoj príhovor.
Prosíme za tých rodičov, ktorí nemajú čas ani záujem pripraviť svoje domovy na Ježišov príchod. Nebeská Matka, pomáhaj im vzbudiť si túžbu po hlbokom duchovnom živote a pravých kresťanských
hodnotách.
9
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Panna Mária, pomôž nám pochopiť, že Vianoce sú
i príležitosťou všimnúť si tých, ktorí nikoho nemajú.
Pomôž nám nájsť spôsob, ako prijať tvojho Syna
v núdznych, opustených, ako im preukázať lásku
azvestovať im posolstvo Vianoc.

-

Ježišu, prameň života – veríme v teba.
Ježišu, pokoj našich sŕdc – veríme v teba.
Ježišu, nádej utrápených – veríme v teba.
Ježišu, láska milujúcich – veríme v teba.

Nebo sa sklonilo k zemi

Štvrtok

D G9 D G9 D fis h A

Duchu Svätý, dnes ti zverujeme kňazov. Daj im dary,
ktoré najviac potrebujú. Pomôž im, aby boli schopní
slúžiť veriacim v láske tvojho Syna, ktorého príchod
očakávame.

Ááá…

Piatok
Pane Ježišu, posilni svojim Duchom kňazov, katechétov a vychovávateľov. Odmeň ich úsilie byť pre
iných príkladom a povzbudením. Ďakujeme ti za ich
obetavý prístup a službu, ktorú nám preukazujú.

Sobota
(rozhovor v rodine o všetkom, čo bolo obsahom
stretnutí počas predchádzajúceho týždňa) Dnešný
deň je jedinečný v celom kalendárnom a liturgickom
roku. Je to Štedrý deň. Nebeský Otče, ďakujeme
za štedrosť, že si nám poslal svojho Syna. Ježišu,
Vykupiteľ náš, prichádzaš k nám, aby si nás svojim
životom a smrťou priviedol k svojmu Otcovi.
Ďakujeme ti za tvoje milosrdenstvo, za tvoju veľkú
lásku. Ďakujeme za to, že ti na nás záleží. Do jasiel
vkladáme všetko naše úsilie, našu adventnú prípravu. Ježišu, príď do nášho srdca, buď s nami dnes
a navždy. Amen.

Pri prinesení betlehemského svetla do rodiny
Pane Ježišu, dávaš nám príležitosť, aby sme prostredníctvom plamienka z Betlehema vytvorili žiarivé
spojenie s ostatnými krajinami Európy i sveta. Ježišu,
Svetlo sveta, prichádzaš ku každému a osvetľuješ
srdcia mnohých. Pomôž nám cez tieto vianočné
sviatky byť svetlom pre iných. Daj nám silu budovať
jednotu a pokoj v našich životoch a v našom okolí.
Spoločné prosby:
- Ježišu, svetlo sveta – veríme v teba.

10
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1. Nebo sa sklonilo k zemi,
D
G9
dotklo sa človeka,
e
h
prichádza Boh s odpustením, áá
G
A
lásku si oblieka.
D
G9
2. Anjeli kolíšu dieťa,
D
G9
plamienok v záveji,
e
h
zem je dnes nádherne svätá, áá
G
A
a plná nádejí.
D G9 D G9 D fis h A
Ááá…
D
G
3. Boh prišiel tak ako sľúbil,
D
G
tíško spí na slame,
e
h
má lásku, ktorá vždy ľúbi, áá
G
A
a ktorá nesklame.
E
A
4. /: Aj keď sa všetko raz zmení
E
A
láska je odveká,
fis
cis
nebo sa sklonilo k zemi, áá
A
H
dotklo sa človeka. :/
E A9 E A9 E gis cis H E
Ááá…

http://www.youtube.com/watch?v=iwRCsB--SuY&feature=related
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Streda

www.dkuspis.sk

katechéza
RODINNÁ KATECHÉZA
I. Bohoslužba slova
téma: tma a svetlo
Úvod
Variant A - Na stole, okolo ktorého si sadne celá
rodina postavíme svietnik so sviecou. Keď všetci sedia, jeden z dospelých zhasne svetlo. Po skúsenosti s tmou môže hneď zapáliť sviecu na stole. Otec
rozpráva, že Ježiš prišiel na zem a ukázal nám, ako
máme žiť a ako sa máme milovať. Otvoril nám bránu
neba. Vieme, že náš život nekončí smrťou, ale bude
pokračovať vo večnosti. Tým je náš život šťastnejší
a radostnejší. Ježiš je Svetlo sveta. Je stále s nami aj
keď ho nevidíme. Prichádza k nám prostredníctvom
ľudí, prichádza k nám vo sviatostiach, oslovuje nás,
keď čítame Božie slovo. Modlíme sa, aby sme boli
stále pripravení prijať ho.
Variant B - Uvažujeme, aké to je, ak sa niekto stratí
v lese a za chvíľu sa zotmie. V tej chvíli by si želal
jedinú vec – aby bol deň a aby bolo svetlo. Prečo pri
najmenšom záblesku svetla sa cítime lepšie? Spomeňme si ako všetci v Starom zákone čakali na Bohom prisľúbeného Vykupiteľa. Túžili po ňom. Hovorili
o ňom proroci. Ježiš prišiel aby bol Svetlom. A povedal: „Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme.“
Môžeme zaspievať pieseň:
Svetlo viery
E
cis
R: Svetlo viery, rozsvieť sa,
A
H7
naplň zem i nebesá,
E
gis
cis
svetlo viery rozsvieť sa,
A
H7 E
naplň zem i nebesá.

E
gis
1. Veriť, Pane, v Tvoje slovo,
A
H7
znamená žiť v svetle novom.
A H
E
gis
/: Celý vesmír k Tebe ide,
cis A
H7
E
Božej sláve na úsvite.:/ R:
Otec môže pri tom zobrať sviecu do rúk, postaví sa
a vyzve všetkých členov rodiny, aby kráčali za ním.
Spoločne kráčajú miestnosťou, vrátia sa na svoje
miesta a dospievajú pieseň. Potom môže otec volať
každého po mene a ten si vezme pripravenú malú
(čajovú) sviecu, zapáli ju od jeho sviece a pritom hovorí slová: Ježiš hovorí: „Ja som Svetlo sveta, kto
mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme.“ Ostatní odpovedajú: „Ježišu, Svetlo sveta, príď medzi nás“.
Čítanie z Prvého listu apoštola Pavla Solúnčanom
(1 Sol 6, 1-11 Očakávať Pánov príchod
O časoch a chvíľach vám netreba, bratia, písať,
lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde
ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj
a istota,“ vtedy znenazdania príde na nich záhuba
ako bolesti na rodičku a neuniknú. Ale vy bratia, nie
ste vo tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej.
Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako ostatní,
ale bdejme a buďme triezvi!
Tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. My
však, čo patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si
pancier viery a lásky a prilbu nádeje na spásu.
Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali
spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý za nás
zomrel, aby sme žili spolu s ním, či už bdieme, alebo spíme. Preto sa navzájom potešujte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

Myšlienky na zamyslenie
-
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V texte sa objavili slová tma a svetlo, deň a noc.
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- Ježiš prišiel na túto zem v tichu betlehemskej noci.
- Nie sme vo tme – my sme vo svetle. Čo to znamená?
- Bdejme a oblečme si pancier viery a lásky a prilbu
nádeje na spásu.
- Kristus zomrel za nás, aby sme žili s ním, či už
bdieme, alebo spíme.
- Vo svetle chodíme – ak zachovávame prikázania.
Môžeme si o tom prečítať.
Čítanie z Prvého listu sv. apoštola Jána
(1 Jn 2,3-11 Zachovávať prikázania)
Podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí: „Poznám ho,“ a
nezachováva jeho prikázania, je luhár a niet v ňom
pravdy. Kto však zachováva jeho slovo, v tom je
Božia láska naozaj dokonalá. A podľa toho vieme, že
sme v ňom. Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám
žiť, ako žil on.
Milovaní, nepíšem vám nové prikázanie, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od začiatku: staré prikázanie
je slovo, ktoré ste počuli. A predsa vám píšem nové
prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo
tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte
stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo
svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí
svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam
ide, lebo mu zaslepila oči.

Spoločná modlitba
(Odpovedáme: Príď, Pane Ježišu.)
- Ježišu daj, aby sme zanechali tmu a kráčali vo svetle.
- Pomôž nám vidieť ťa, keď sa číta Sväté písmo.
- Príď Pane Ježišu, aby si bol Svetlom pre tých,
ktorí ťa ešte doteraz neprijali.
- Príď Pane Ježišu, nauč nás žiť v láske a porozumení.

Záver
Bože a Otče náš. Čakáme na príchod tvojho Syna.
Pomôž nám vidieť ho ako Svetlo, ktoré svieti na ceste, ktorou kráčame za tebou.
Amen.
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II. Bohoslužba
téma: zvestovanie
Panne Márii
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša
(Lk 1, 26 – 38)
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do
galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne
zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej
a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“
Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo
znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj
sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš
syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa
volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho
otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým
rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“
Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja
muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý
zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto
aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj
Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už
je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala:
„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.
Potom nasleduje chvíľka ticha alebo rozhovor o prečítanom úryvku.

Prosby
Nakoniec jeden člen rodiny vyzve k osobným prosbám. Môžu byť však prosby i vopred pripravené
a napísané na kartičkách.
Na prosby odpovedáme: Príď aj do našich sŕdc,
Pane Ježišu.
- Prosíme ťa, daj aby sme rástli v láske k Nebeskému
Otcovi.
- Prosíme ťa, pomôž nám, aby sme ťa nasledovali
v poslušnosti.

www.dkuspis.sk
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Prosíme ťa, daj, aby sme milovali tých, ktorí sú
okolo nás.

Záver
Mária, ty si bola prvá, ktorá prijala Ježiša. Pros za
nás, aby sme boli pripravení počúvať Božie slovo
a prijať ho do svojich sŕdc tak, ako si to vedela ty.
Amen.

III. Bohoslužba
téma: Ježiš sa narodil
Čítanie z Evanjelia podľa Lukáša
(Lk 2,1-19)
V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa
konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať
sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef
z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem lebo pochádzal
z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v po žehnanom
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta
v hostinci.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale
anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú
radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa
vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus
Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko
zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa
k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov,
zvelebovali Boha a hovorili:
„Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali:
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„Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli,
vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati.
A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im
pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto
slová vo svojom srdci a premýšľala o nich.

Spoločná modlitba
(Odpovedáme: Ježišu , zostaň s nami.)

Pieseň
Tichá noc

Osobné spytovanie svedomia
Do obdobia prípravy na Vianoce patrí aj sviatosť zmierenia, ktorej predchádza i príprava. Je preto vhodné, aby sme do večernej modlitby zapojili i spytovanie svedomia. Otázky môže jeden člen rodiny čítať
a nechať vždy chvíľu na zamyslenie.
-

Ktorá chvíľa dňa je pre mňa najlepšie?
Ktorá chvíľa dňa je pre mňa najhoršia?
Chcel by som byť sám so sebou vo svojej najhoršej chvíli?
Som štedrý? Som ochotný s vecami, ktoré vlastním podeliť sa (iba s najbližšími, alebo som ochotný podeliť sa i s tými, ktorí to potrebujú)?
Viem venovať čas tým, ktorí to potrebujú?
Vraciam sa z práce nedočkavo domov? Áno, nie,
prečo?
Ako vítam členov rodiny, keď prichádzajú?
Cítia, že ich znova rád vidím?
Kedy naposledy som objal členov svojej rodiny
z ozajstnej lásky?
Ako sa cítim, keď ma niekto z rodiny úprimne pochváli?
Aký mám názor na spoločnú rodinnú modlitbu?
Kedy naposledy mi niekto z našich pomohol bez
toho, že bol vyzvaný?
Kedy naposledy som pomohol ja bez požiadania?
Čo by som mal urobiť osobne ja, aby sa zlepšili
vzťahy v našej rodine?
13
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Odprosujúca
pobožnosť
posledný deň v roku

Modlitba – Žalm 32, 1-7
Blažený, komu sa odpustila neprávosť
a je oslobodený od hriechu.
Blažený človek, ktorému Pán vinu nepripočíta
a v ktorého mysli niet podvodu.
Pretože som mlčal, chradli mi kosti
a celý deň som nariekal.
Veď vo dne i v noci doliehala na mňa tvoja ruka
a ako v letných páľavách vysychala mi sila.
Vyznal som sa ti zo svojho hriechu
a nezatajil som svoj priestupok.
Povedal som si: „Vyznám Pánovi svoju neprávosť.“
A ty si mi odpustil zlobu môjho hriechu.
Preto každý nábožný bude sa modliť k tebe v čase
tiesne.
A záplavy veľkých vôd
sa k nemu nepriblížia.
Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením
zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Modlíme sa: Milovaný Otče, poslal si svojho jednorodeného Syna, aby svojou smrťou na kríži a svojím
vzkriesením obnovil nám život. Prijmi našu úprimnú
ľútosť nad hriechmi a prijmi nás opäť k sebe. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna a Ducha Svätého, ktorý
žije a kraľuje naveky. Amen.
Odprosenia:
- za chvíle, keď sme sa škriepili – Pane odpusť
nám a zmiluj sa nad nami.
- za chvíle, keď sme nevychádzali v láske – Pane
odpusť nám a zmiluj sa nad nami.
- za chvíle, keď sme boli k sebe ľahostajní – Pane
odpusť nám a zmiluj sa nad nami.
- za chvíle, keď sme sa urážali, zraňovali – Pane
odpusť nám a zmiluj sa nad nami.
- za chvíle, keď sme zlyhali v zodpovednej práci –
Pane odpusť nám a zmiluj sa nad nami.
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Nakoniec sa pomodlíme Žalm 28, 6-9
Nech je velebený Pán,
že vyslyšal moju úpenlivú prosbu;
Pán je moja pomoc a môj ochranca.
V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc;
zaplesalo moje srdce
a za to mu spevom ďakujem.
Pán je sila svojho ľudu
a útočište spásy pre svojho pomazaného.
Spas svoj ľud a požehnaj svojich dedičov
a spravuj ich a dvíhaj ich až naveky.
Modlitba:
Otče, odpusť nám, že sme tak často ranili jeden
druhého. Pomôž nám pochopiť význam odpustenia.
Veľmi dobre poznáme chyby jeden druhého. Ale teraz sľubujeme pred Tebou a pred sebou, že chceme
v našej rodine rásť v láske. Daj nám odvahu a silu ku
vzájomnej láske, lebo ona je našou oporou vo vzájomnom pochopení a porozumení. Amen.

VIANOČNÉ AKTIVITY
Prázdne jasličky
Tento zvyk pochádza pravdepodobne z Francúzska.
Pomáha deťom uvedomiť si svoje dobré skutky a dávať ich v podobe slamy, alebo sena do prázdnych
jasličiek, aby pripravili Ježiškovi postieľku. Prázdne
jasličky sa položia na viditeľné miesto v domácnosti.
Každé dieťa aj rodičia kladú stebielko slamky za každý dobrý skutok, ktorý vykonali. Na Štedrý večer do
jasličiek vložia Jezuliatko.

Utajený priateľ
Advent je čas, kedy sa ochotnejšie a viac obetujem
pre druhého. V predvečer adventu napíšeme na lístky mená všetkých členov rodiny. Lístky vložíme do
misy a každý si vytiahne jeden – je to utajený priateľ.
Jeho meno treba uchovať v tajnosti až do Vianoc.
Počas adventu mu preukazujeme pozornosť, vykonávame dobré skutky, modlime sa za neho. Všetko
tajne, nenápadne, hoci sa niekedy prezradíme svojim skutkom. Na Vianoce mu pripravíme špeciálnu
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pohľadnicu s Vianočným želaním a podpíšeme sa.
Takto sa na dozvieme, kto sa za koho modlil.

Groš pre chudobných
Misie možno podporiť rôzne. Ak učíme deti odriekaniu sa toho, čo má aj finančnú hodnotu, napr. cukríkov, čokolády, možno uvedenú finančnú čiastku
použiť pre chudobnejších ako sme my. Uvedenú činnosť možno robiť iba v rámci rodiny alebo sa môže
zapojiť celá farnosť. U nás je veľmi rozšírená misijná
zbierka Dobrá novina. Je vhodné pozvať koledníkov
Dobrej noviny a darovať finančnú hodnotu, za ktorou
je odriekanie počas adventnej doby.
Spracoval: Božena Nemčíková a Klára Soľanová

LECTIO DIVINA
Viera a obrátenie
Lk 3, 1-6

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy na Rok viery vám ponúkame
katechézu s prvkami Lectio divina.
Téma: Obrátenie (zmena zmýšľania)
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Ciele katechézy
Kognitívny cieľ: Charakterizovať činnosť Jána Krstiteľa. Charakterizovať formu pokánia podľa biblického textu (Lk 3, 1-6)
Afektívny: Oceniť dôležitosť pokánia a obnovy duchovného života prostredníctvom vnútorného obrátenia a následnej sviatosti zmierenia.
Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Jána Krstiteľa

Úvod

1. Čítanie
Čítanie evanjeliového textu Lk 3,1-6.
Každý účastník má pred sebou text, najprv si ho
prečítajú potichu a potom ich vyzve, že budú čítať
tak, že každý účastník prečíta iba jedno slovo a takto
postupne prečítajú text. Touto metódou si uvedený
text viac uvedomia.
V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom
v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za
veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží
hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka
Izaiáša:
„Hlas volajúceho na púšti:
»Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!
Každá dolina sa vyplní
a každý vrch a kopec zníži.
Čo je krivé, bude priame,
a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.
A každé telo uvidí Božiu spásu.«"
Vysvetlenie textov metódou: Kde, Kedy? Kto? Ako?
KDE? Na mape ukáže Judeu, Galileu.
KEDY? Vysvetlí kalendár a zaznamenávanie rokov,
na časovej priamke tento rok (15-ty rok vlády porovná s terajším kalendárom)
KTO? Účastníkom zadá úlohu, aby vpísali všetky
mená, ktoré sú v texte a to, čím boli jednotlivé postavy. Zároveň vysvetlí jednotlivé úlohy postáv a vysvetlí, kto bol veľňaz.
KTO JE HLAVNOU POSTAVOU?
Akú úlohu vyznačil Boh Jánovi?
Čo je to obrátenie?
Čo mal na mysli Ján, keď hovoril slovami proroka
Izaiáša?
Ako ľudia Starého zákona odprosovali Boha za svoje
hriechy?

Privítanie, krátka modlitba.
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2. Meditácia

3. Aplikácia

Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá
zásadné myšlienky celého biblického textu formou
meditácie.

Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text,
nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má
hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe.
Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou pokánia – obrátenia srdca
k Bohu v ich živote.

Ján Krstiteľ bol mimoriadnou osobnosťou. Nosil
čudný odev, konzumoval zvláštnu stravu a kázal
nezvyčajné posolstvo ľudom v Judsku, ktorí za nim
chodili do púšte. Centrom jeho záujmu bolo počúvať
Boha. Evanjelista Lukáš hovorí, že Ján bol na púšti, keď k nemu prišlo Božie slovo. Bol pripravený
a čakal. Vedel, že má v tomto svete zvláštne poslanie – oznámiť príchod Spasiteľa a pripraviť ľudí na
Ježišov príchod. V období, keď žil Ján Krstiteľ bolo
zvykom, že kým kráľ podnikol nejakú cestu, prišli poslovia k tým, ktorých sa chystal navštíviť, a prikázali
im pripraviť cestu pre kráľa. Podobne aj Ján Krstiteľ
vyzýval svojich poslucháčov na zmeny v ich životoch, aby k nim mohol prísť Ježiš Kristus.
Sme na začiatku adventného obdobia. Adventus
v latinčine znamená príchod, obdobie radostného
očakávania narodenia Božieho Syna – Záchrancu
a teda duchovnej prípravy na Vianoce. Prijmime aj
my ponuku na zanechanie života bez Boha (života
bez lásky – len pre seba, egoistický, sebecký, zameraný na „mať“ a nie „byť“). Ján Krstiteľ ponúka
zmenu aj pre nás. Jeho výzva na obrátenie a pokánie
sa nevzťahuje predovšetkým na vonkajšie skutky,
na „vrece a popol“, na pôsty a umŕtvovania, ale na
obrátenie srdca k Bohu, na vnútorné pokánie. Bez
zmeny nášho srdca a zmýšľania naše skutky môžu
zostať neplodné a falošné. A naopak, naše vnútorné
obrátenie nás pobáda k tomu, aby sa tento postoj
prejavil vo viditeľných znakoch, v úkonoch a konkrétnych skutkoch lásky.
Obrátenie je základným rozmerom viery. Ono spôsobuje, že naša viera nie je statická, ale že môže
podliehať neustálemu prehlbovaniu sa – môže rásť.
V procese obrátenia dochádza k odvráteniu sa od
zla a súčasne k obráteniu sa k Bohu. Odvrátiť sa
od zla neznamená odvrátiť sa od len od samotných
hriechov, ale aj od prameňov zla, ktorým je naša nezriadená samoľúbosť. (láska k sebe)
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Bol istý muž, ktorý si ustavične robil plány do
budúcnosti. Ako študent si hovoril: "Až budem na
univerzite...", keď tam bol, potešoval sa: "Až urobím
doktorát..." Keď bol doktorom, staral sa: "Len aby
som sa dostal do úradu..." Keď mal výhodné miesto,
hovoril: "Až budem riaditeľom tam a tam..." Ale nestal sa. Stala sa mu nehoda. Vyronila sa mu maličká
kvapka krvi do mozgu a dostal sa tam, na čo si nikdy
v živote nepomyslel - do ústavu pre ťažko chorých.
Ako často i my počúvame, rozprávame slová "až
keď". Staráme sa o to čo si oblečieme, čo budeme
jesť, kde zoženieme peniaze na nový mobil... Staráme sa však takto aj o svoju dušu?
Prežívame čas adventu. Pripravujeme sa na príchod
Božieho Syna, ktorý nás vykúpil z hriechu a povolal do slobody Božích detí. Božia láska nám daroval
všetko. Našou odpoveďou na Božiu lásku by malo
byť obrátenie nášho srdca k Bohu. Toto naše vnútorné pokánie sa môže prejavovať veľmi rozmanitým
spôsobom. Sväté písmo a duchovní otcovia zdôrazňujú najmä tri formy: pôst, modlitbu a almužnu, ktoré
vyjadrujú obrátenie vo vzťahu k sebe samému, vo
vzťahu k Bohu a vo vzťahu k blížnym.
Vnútorné pokánie by malo byť jasným preorientovaním celého nášho života, návrat - obrátenie sa
k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, odvrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým skutkom,
ktorých sme sa dopustili. Zároveň zahŕňa v sebe
túžbu a rozhodnutie zmeniť život s nádejou na Božie
milosrdenstvo a s dôverou v pomoc Božej milosti.
Kresťania, ktorí sa usilujeme o naozajstné nasledovanie Krista, túžime po radosti, ktorá vyviera z nového radikálneho začiatku s Bohom. Je známe, že
aj samotní svätci pravidelne pristupovali k sviatosti
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zmierenia, kedykoľvek mali na to príležitosť. K rastu v
láske a pokore potrebovali, aby ich až do posledného zákutia duše prežiarilo Božie uzdravujúce svetlo.
Aktivita
(môže ju predchádzať motivácia, napr. pieseň alebo video: návrh video sv. Augustína pred obrátením,
poukázať na jeho starý – nesprávny spôsob života
–
http://www.youtube.com/watch?v=70p3MF8gc3M&feature=relmfu)
Katechéta rozdá účastníkom papier. Na pripravený
papier napíšu tri veci, čo považujú vo svojom
živote za potrebné zmeniť: vo vzťahu k sebe,
k Bohu a k blížnym.
Ak je veková kategória účastníkov vyššia, môžu
napísať vlastný kajúci žalm ako modlitbu podľa
vzoru žalmu 51.
Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba.
Na záver aktivity by mal katechéta zdôrazniť dôležitosť pokánia – zanechania hriešneho života ako odpovede na Božiu lásku.
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre
umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky
text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. obraz
Božieho Milosrdenstva).

Záver
Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných
k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova,
k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých,
ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.
Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, KKC, Biblia
s aplikáciami pre život, YOUCAT – katechizmus
Katolíckej cirkvi pre mladých

4. Modlitba
V úvode modlitby môžu poskladané papiere priniesť k zapálenej sviečke. Môže byť vytvorený priestor
pre spoločnú modlitbu a pomodliť sa žalm 51. Je
vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova.
Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu
a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh
k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme.
Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: zmierenie, obrátenie, odpustenie, Božia milosť, uzdravenie,
nový život, večný život, poďakovanie za dar viery...

5. Kontemplácia
Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou.
Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu
(posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na
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Červené čižmičky
DRAMATIZÁCIA

Pieseň: Svet sníval
1. dejstvo
Farár vychádza zo sakristie spolu s Jakubom a v
rukách nesie škatuľu s vianočnými ozdobami, ktoré
urobili deti počas adventu. Vedú po ceste krátky rozhovor a trochu ozdobia stromček, uprostred scény,
pri stole, na ktorom potom bude Hans pripravovať
večeru, v tom pribehnú ďalšie dve deti, ktoré sa po
scéne naháňajú a volajú Jakuba, aby šiel s nimi. Deti
behom zájdu do sakristie a farár dokončí ozdobovanie stromčeka, nie veľmi dlho, skôr symbolicky a
odchádza počas rozhovoru Adelaidy a starostu do
sakristie.
Jakub: Pán farár, čo idete robiť s tou škatuľou?
Farár: Idem zdobiť stromček, chceš mi pomôcť?
Jakub: Áno, a môžem?
Farár: Pravdaže.
Jakub: Odkiaľ máte toľko pekných ozdôb?
Farár: Urobili ich deti, ktoré chodievali počas adventu na detské sväté omše.
2 deti: Kiš-kiš, mala myš, nechytíš ma.
Jakub, poď sa s nami naháňať (naháňajú sa, smiech)
Jakub: Môžem ísť pán farár?
Farár: Len choď, ja to už dokončím. (usmeje sa,
kým to dokončí zaznie kratšia pieseň)

Pieseň: Veni Domine (prelúdium)
2. dejstvo
Prichádza starosta s dcérou.
Adelaida: ťahá otca za kabát (správa sa namyslene,
je rozmaznaná, chodí kade-tade po javisku a ukazuje na
čiapku, ktorú v zlosti hodí, taktiež ukazuje na topánky)
„Ooociiii, musíš mi kúpiť čiapku, táto sa mi už nepáči
a chcem novú, modernú.“
Starosta: „Ale Adelaida, veď je ešte dobrá a mne
sa páči.“
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Adelaida: „Ale mne nie, je strašná a už nemoderná.
Chcem inú a aj tie topánky sú škaredé, ty si predsa
starosta a ja nemôžem mať také obyčajné veci ako
majú ostatné deti.“ (dupne, vykrúca sa, ukazuje na
čiapku a topánky)
Starosta: „Och Adelaida, nemôžeš mať všetko
a hneď naraz.“
Adelaida: „Ale ja chcem a chcem a chcem.“ (kričí,
dupne, premazuje sa, finguje plač)
Starosta: (nervóznejšie s povzdychom) „Už ma bolí
z teba hlava. No tak dobre, dobre, poď.“ Idú smerom ku sakristii a odchádzajú zo scény.		

Pieseň: Zvony sa nám rozjasali z veží
3. dejstvo
Hans: (šomre, rozpráva sa sám so sebou, prichádza
z boku a sadá si na stoličku, dáva si dokopy veci,
pracuje) „Vianoce, Vianoce, na Vianoce ľudia akurát
tak ukazujú svoje lakomstvo, ja s tým nechcem mať
nič spoločné.“
Starenka: (prichádza smerom od mixu, zaklope, prípadne volá ho po mene) „Hans, Hans, si tu? Nesiem
ti jedny roztrhané topánky.“
Hans: „Áno, áno, som tu, veď kde by som asi tak
bol?“ (zašomre popri práci, akoby ho to ani nezaujímalo, kto prišiel)
Starenka: „Mohol by si mi opraviť tieto topánky? Sú
pre moju vnučku Elsu. Sú už deravé a je v nich zima.
Bol by to pre ňu vianočný darček. (usmeje sa) Nemám ti však čím zaplatiť, mám len toto polienko.“
(hovorí smutne)
Hans: „A čo som ja kúzelník? (rozhorčene) Tie topánky sú zrelé akurát tak na smetisko . . . a a na tom
polene si ani večeru neuvarím. Len sa všetci ženiete
za vianočnými darčekmi.“ (rozhorčene hovorí, rozhadzuje rukami a vytláča ju smerom preč – ku sakristi)
Starenka: „Ale Hans, (smutne až vzlykavo) vianočné darčeky nám len majú pripomínať aký dar sme
dostali od Boha, keď nám dal svojho Syna za Spasiteľa.“ (odchádza)
Hans: (nerozumie, krúti hlavou) „A čo som ja farár?,
choďte si za ním, mňa tu neotravujte s takými rečami.“ (nazlostene hovorí)
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Pieseň: Vianoce z lásky (1. sloha)
4.dejstvo
Hans sa vracia na miesto a ďalej pracuje, zíva, pretiera si oči, v tom pristúpi anjel		
Anjel: „Hans, Hans.“		
Hans: (strhne sa a nechápavo pozerá na anjela) „Kto
si?“
Anjel: „Som anjel, boží posol z neba.“
Hans: „A na čo si prišiel, čo odo mňa chceš?“
Anjel: „Prinášam ti radostnú zvesť. Prišiel som ti
oznámiť, že na Vianoce dostaneš dar od Boha.“
Hans: „Ja? Dar od Boha? Aký dar?“ (čuduje sa, komunikuje s ľuďmi a anjelom)
-Anjel odíde, Hans sa k nemu otočí a hľadá ho.
Hans: „Počkaj, kam si zmizol? Čo za dar? Aký dar?
Hm?“ (húta, krúti hlavou a ďalej hovorí)
„Ak mi Boh chce priniesť nejaký dar, tak ho musím
predsa obdarovať aj ja. Ale, hm, čo mu dať? Musí
to byť dar, ktorý nebude mať páru, nech je najkrajší
široko ďaleko.“ (chodí hore dole a premýšľa počas
rozprávania)
„Aaaaaaaa, už viem! Budú to červené čižmičky.“
(rezkejšie hovorí, až skríkne, že už vie čo a dá sa do
práce, začne si spievať, prípadne hmkať nejakú pieseň, ale v tom zároveň začne hrať predohru klavír,
a nastúpi zbor, pieseň začne spievať zbor a Hans
usilovne pracuje)

Pieseň: Zvelebujte Pána národy sveta
- je dlhšia, počas ktorej Hans dokončí čižmičky a vystaví ich do výkladu (na lavicu) a odíde do sakristie,
kým pieseň skončí
5. dejstvo
Hans: Po skončení piesne prichádza zo sakristie,
s umelými taniermi, obrusom, príbormi a kladie to na
obetný stôl, ktorý pripravuje na štedrý večer, pozrie
sa na hodinky a hovorí:
„O chvíľu bude Štedrý večer. A ja čakám vzácneho
hosťa. Príde Boh a prinesie mi dar a možno ostane
aj na večeru. Pripravím aj preňho, nemôžem predsa
odmietnuť takéhoto vzácneho hosťa.“ (rozpráva sa
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sám so sebou, húta, rozmýšľa a pripravuje stôl)
- do toho ako skončí rozprávanie počuť ako spievajú koledníci, niektorí zo zboru prídu ku schodíkom
a zaspievajú krátku koledu, jednu slohu a vrátia sa,
Hans zoberie zo stola košík s jabĺčkami a perníkmi
a ide ponúknuť koledníkov, keď dospievajú, nastupuje krátky dialóg.
Hans: „Nože, ponúknite sa, za ten krásny spev.“
Koledníci: „Ďakujeme Hans. Prajeme ti požehnané
sviatky.“
Hans sa vracia a ďalej upratuje, čo pred tým nestihol, upratuje topánky, dáva ďalej stoličku, pre lepší priestor, netrpezlivo čaká, kontroluje, či je všetko
pripravené.
Hans: „No kde si?, ja tu už netrpezlivo čakám Pána
Boha. Všetko som pripravil, ale nedostal som od
neho žiadny darček.“ (vyčítavo hovorí)
Anjel: „Hans, ja ti to vysvetlím. Rozdávanie darčekov
na Vianoce je pekný zvyk. Podstata tohto zvyku je
v tom, aby sme si pripomenuli, aký veľký dar dal Boh
ľudstvu.“ (anjel to hovorí pokojne, smerom k Hansovi
i k ľuďom)
Hans: „Darčeky ako pripomienka daru, ktorý nám
dal Boh. Hm. Ale veď ja som žiaden dar od Boha
nedostal.“ (húta, rozpráva nechápavo hovorí k anjelovi)
Anjel: „Hans, ten dar dostali všetci ľudia.“ 			
Anjel odchádza na bok a Hans pristúpi bližšie k obecenstvu, sadne si na stoličku a premýšľa.

Pieseň: Vianoce z lásky (2. sloha)
6. dejstvo
Kým Hans rozmýšľa a zbor spieva, prichádza starenka s Elsou, sadnú si na schody a obzerajú topánky a dáva si do nich starý papier/noviny.
Hans: (keď skončí pieseň príde k starenke) „Aký dar,
by ste dali Pánu Bohu na Vianoce vy?“
Starenka: „Dala by som mu to, čo mu dávam každý
deň – moje hriechy za jeho odpustenie, moju slabosť
za jeho silu, moje starosti za jeho radosť.“
Hans: Zoberie čižmičky a dáva ich Else: „Nech sa ti
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páči, aby ti už nebola zima.“ (usmeje sa)
Elsa: „To, to je pre mňa? Ďakujem. Sú krásne, to
je úžasný darček, už ma nebudú oziabať nohy a
budem sa môcť hrať aj vonku s deťmi.“ (radostne s
úsmevom)		
Hans: „Už som aj pomaly zabudol, aké to je len tak
niekoho obdarovať.“ (hovorí s úsmevom)
- prichádza Adelaida so starostom a tá začne vyvádzať ako to uvidí
Adelaida: „Tie som chcela ja! Tie mali byť moje.“
(dupne a kričí)
Starosta: „Ticho Adelaida, nemôžeš mať všetko,
a na Vianoce to tak má byť. Nemáme zabúdať na
svojich blízkych, ale obdarúvať jeden druhého . . .
Potom máme z toho radosť aj my, lebo aj nám dal
Boh najväčší dar – svojho Syna.“
Adelaida: zahanbí sa a prisadne si k Else, dá si dole
čiapku a podáva ju Else: „Prepáč, zober si aj čiapku,
aby ti nebola zima, ja mám doma ďalšiu.“
Elsa: „Ďakujem, ale ja ti nemám čo dať, no môžeme
byť kamarátky a spolu sa hrať ak chceš.“
Adelaida: „To bude super.“ (s úsmevom)
Anjel: „Častokrát sa zháňame za mnohými darčekmi, len aby ten náš bol najlepší, najmodernejší,
najdrahší, no zabúdame, že to najpodstatnejšie je
práve to malé dieťa – Ježiš, ktoré prišlo na svet pre
nás, aby nám pripomenulo najväčšiu lásku, ktorou
nás Boh všetkých miluje. V jednej piesni sa spieva –
Každý deň budú vraj Vianoce – aj my môžeme mať
vianoce každý deň po celý rok, zabudnime na svoje sebectvo, pýchu, závisť a otvorme Bohu i ľuďom
svoje srdcia.“
Zaznie Tichá noc, všetci herci sa postavia a spoločne ju zaspievajú so zborom, po nej môže byť požehnanie, prípadne určený človek zaželá krásne požehnané sviatky, herci sa poklonia a odchádzajú do
sakristie a zbor môže ešte zaspievať niekoľko kolied,
ku ktorým sa pridajú aj diváci.

Pieseň: Búvaj dieťa krásne, Dobrý pastier, Šťastie
zdravie, pokoj svätý
Na motív rozprávky Červené čižmičky
spracovala Martina Ziburová, učiteľka NV
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Vianočná koleda
DRAMATIZÁCIA
1. dejstvo
Skrúg sedí za stolom, kde sú papiere a účtovné knihy. Na boku tabuľa s názvom firmy – Skrúg a Marlej.
Jeho jediný zamestnanec Bob, pisár, na nižšom stole pri sviečke s málom svetla, pri ktorej sa ohrieva.
Pristúpi rozprávač, ktorý uvedie začiatok deja, kým je
scéna za oponou. Keď dorozpráva opona sa otvorí.
Rozprávač: Emil Skrúg je obchodník, ktorý vlastní
firmu. Keď jeho spoločník Marlej zomrel, Skrúg sa
neunúval ani len vymazať spoločníkovo meno z firemnej tabule. Skrúg je chamtivec, nenásytný vydriduch, šetrí všade, kde sa dá. Je tvrdý a ostrý ako
kremeň, stará sa len o seba, je uzavretý ako v ulite.
Má jedného zamestnanca – pisára Boba, ktorému
dáva malý plat, i keď má peňazí dostatok. Ešte aj
na Štedrý deň pracuje vo firme. V kancelárii je zima,
lebo Skrúg nerád míňa peniaze a tak nekúri v peci.
Jeho zamestnanec Bob sa musí ohrievať pri jednej
sviečke, ktorá mu zároveň slúži ako zdroj svetla.
Opona sa otvorí, Bob si zohrieva ruky pri sviečke
a dýcha na ne. Prichádza Skrúgov synovec, zaklope.
Synovec Fred: Veselé Vianoce strýčko. A hojné
Božie požehnanie.
Skrúg: Pche, hlúposť. (odsekne)
Synovec Fred: Vianoce, že sú ti hlúposť? Strýčko,
to nemyslíš vážne?!
Skrúg: Ba hej. Veselé Vianoce. Dočerta s veselými
Vianocami. Čo sú pre teba Vianoce? Čas, keď ti treba zaplatiť účty a nemáš čím, čas, ktorý ti pripomenie, že si zase o rok starší, ale ani o hodinu bohatší.
Podľa mňa by mali každého človeka, čo omieľa svoje „Veselé Vianoce“ uvariť vo vriacom kotly.
Synovec Fred: Vždy sa teším na príchod tých
krásnych sviatkov, odhliadnuc od ich pôvodu, ktorý im prináleží, a ktorý nemožno od nich oddeliť beriem ich ako nádherný čas porozumenia a lásky
k blížnemu.
V tom pisár Bob spontánne zatlieska, ale v tom sa
zháči a začne ďalej pracovať.
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Skrúg: (otočí sa na pisára) Nech to viac nepočujem,
lebo oslávite svoje Vianoce na ulici.
Synovec Fred: Už sa toľko nehnevaj, strýčko, a príď
k nám zajtra na obed, dobre?
Skrúg: Vianoce, to je obyčajný podvod a už sa prac
preč. Choď si po svojom.
Synovec Fred: Srdce ma bolí pre tvoju neoblomnosť. Tak teda, veselé Vianoce, strýčko. (povzdychne si, odchádza, pri odchode popraje veselé Vianoce pisárovi a ten to opätuje)
Prichádzajú ľudia, ktorí vyberajú príspevky pre chudobných.
Ľudia: Dobrý deň pán Skrúg, požehnané Vianoce.
Prišli sme vás poprosiť o príspevok pre chudobných.
Skrúg: Žiadne Vianoce, žiadny príspevok, nič vám
nedám, vypadnite, choďte iných okrádať o peniaze.
Nazlostený kričí a vyhadzuje ich. Prichádza chlapec.
Chlapec: (začína spievať koledu, ale Skrúg ho vyhadzuje a odchádza - spieva – Dobrý pastier sa narodil.)
Skrúg: Choď preč, nespievaj, aj tak ti nič nedám, von.
Skrúg si vezme kabát a chystá sa na odchod, ale
ešte hovorí pokyny Bobovi, kým si oblieka kabát.
Skrúg: Bob, zajtra neprídem, chcem mať voľno,
takže zajtra máš voľno aj ty.
Bob: Ako poviete Pán Skúg a pekné Vianoce.
Skrúg: Jasné, jasné. (utrúsi pri odchode do sakristie)
Opona sa zatiahne.

2. dejstvo – Mesto spí
Skrúg sedí u seba doma v kresle, je v župane
a podriemkava. Počuje niečo šramotiť. Zjavuje sa
mu duch jeho spoločníka Marleja, ktorý prichádza
obmotaný reťazami. Za sebou vláči truhlicu s účtovnými knihami a papiermi.
Skrúg: (pomaly sa preberá) Čo sa to deje? Kto si?
(preľakne sa)
Marlej: Nespoznávaš ma? Som tvoj priateľ Marlej.
Skrúg: Marlej?, môj priateľ a spoločník, ktorý je
už sedem rokov mŕtvy? Prečo si prišiel? A prečo si
spútaný tou reťazou? (čuduje sa)
Marlej: Túto reťaz som si ukul za života. Kúsok po
kúsku, článok po článku som si ju skladal.
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Skrúg: Ale prečo?
Marlej: Prečo? Lebo som sa nestaral o ľudí, len o obchodné záležitosti. Mal som sa starať o blaho všetkých. Láska k blížnemu, súcit, zhovievavosť a dobrota
– tým som mal napĺňať svoj život. A najväčšmi trpím
v tomto období. Prečo som chodil medzi zástupmi
svojich blížnych s očami upretými do zeme, a prečo
som ich nikdy nezdvihol k tej požehnanej hniezde,
ktorá priviedla troch kráľov k biednej maštali? Vari nebolo dosť chudobných domov, ku ktorým ma mohlo priviesť jej svetlo? (lamentuje) Skrúg, pozri sa na
mňa. Takto som dopadol, za život, aký som viedol.
Nechcem, aby si skončil ako ja - nespokojný duch.
Máš ešte šancu to zmeniť. Postupne prídu k tebe traja duchovia, nezahoď túto príležitosť, ktorú si dostal.
(ťahá truhlicu, odchádza preč)
Skrúg: (vydýchne si, rozhliadne sa) To bol asi len sen.
(opäť si ľahne do kresla, prikryje sa dekou a zaspáva)
Bijú hodiny a Skúg sa akoby preberá.
1. duch: (prichádza ku Skrúgovi)
Skrúg: (preberá sa) Čo je? Kto si?
1. duch: Som duch minulých Vianoc.
Skrúg: Na čo si prišiel?
1. duch: Aby si sa napravil. Vstaň a poď so mnou,
niečo ti ukážem.
Skrúg: A ak nepôjdem?
1. duch: Len poď, poď. (Skrúg chtiac – nechtiac
vstáva a odchádzajú do sakristie)

3. dejstvo – opona sa zatiahne a popri tom
hovorí rozprávač
Rozprávač: Duch minulých Vianoc zobral Skrúga
nahliadnuť do jeho minulosti. Na miesto jeho rodiska. Šli cestou, ktorú Skúg poznal aj poslepiačky
a predsa si toľké roky na ňu nespomenul. Prešli okolo školy, do ktorej chodieval. Zastavili pred dverami
obchodu, ktoré Skúg hneď spoznal, tam pracoval
ako učeň a vošli dnu.
Zmení sa scéna. Dielňa, kde dvaja kamaráti, z ktorých
je jeden Skrúg a druhý jeho priateľ Wilkins sa spolu
tešia a veselia, šantia, naháňajú sa s vianočnými ozdobami a potom vbehnú do sakristie.
Skrúg ml.: (sedí za stolom a čosi píše, príde k nemu
Wilkins s krabicou vianočných ozdôb)
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Wilkins: Pozri sa čo všetko som našiel, poďme to tu
vyzdobiť a prekvapme majstra.
Skrúg: Ten sa iste poteší. (začne vyberať z krabice
a omotáva sa, postaví sa na stoličku) Pozri sa Wilkins, som ako vianočný stromček. (smiech)
Wilkins: (pribehne k nemu a vezme mu nejakú ozdobu a začínajú sa naháňať) Kiš-kiš, mala myš, nechytíš ma.
Skrúg ml.: A čo by nie, chytím. (smejú sa, skočí zo
stoličky a beží za ním do sakristie)
Skrúg: To bol môj najlepší priateľ, koľko sme sa spolu nasmiali. (zaspomína si) A náš majster bol skvelý
človek, práca nám šla od ruky, vždy nám ju uľahčil
nejakým žartom. (usmeje sa)
1. duch: Pamätáš sa aj na svoju starú lásku, svoju
snúbenicu? Bolo to pekné dievča z chudobnej rodiny.
Skrúg: Áno, opustila ma. (neutrálne poznamená)
1. duch: Opustila ťa pre tvoju, čím ďalej skazenejšiu
povahu. Ovládla ťa vášeň – túžba po zisku. Začínal
si mať radšej peniaze ako ju. Ak by ste sa vzali, mali
by ste plno detí a bol by si šťastný.
Skrúg: (zosmutnie) Už ma viac netráp.
- duch pomaly odchádza preč a Skrúg sadá do
svojho kresla, zíva a zaspáva
- opäť bijú hodiny, ale Skúg ďalej spí
2. duch: (prichádza ku Skrúgovi, budí ho a berie
preč) Zobuď sa, nastal čas, vstávaj.
Skrúg: A ty si zas kto? (zaspatý sa pýta)
2. duch: Som duch súčasných Vianoc, ukážem ti,
ako ľudia prežívajú dnešné Vianoce.
- Skrúg vstáva a odchádza s duchom napravo za
lavicu
- zatiahne sa opona

4. dejstvo – Vianoce z lásky (1. sloha)
Rozprávač: Druhý duch, duch súčasných Vianoc
ukazuje Skrúgovi ulicu, kde ľudia robia vianočné
nákupy, ako si všetci prajú „šťastné a veselé“, taký
ideálny obraz Vianoc. Duch mu ukázal aj Vianoce u
jeho synovca Freda, ako sa úprimne smeje. Vypočul
si, aj ako ho obhajoval, že Skrúg i napriek všetkému je dobrý človek. Zaviedol ho aj do rodiny jeho
zamestnanca Boba, ktorý ma viacej detí a i napriek
skromnosti, sú šťastní.
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Z boku prichádza Skrúg s duchom. Prichádza Bob
a na rukách má malého Tima, privíta ho manželka,
Bob položí Tima na zem k stolu, kde si sadajú aj
ostatní. Deti sa tešia, že majú voňavý chlieb a vianočný puding.
Bob: Veselé Vianoce želám všetkým.
Rodina: (zopakuje želanie)
Dieťa: Hm, ten chlieb, ale vonia.
Dieťa: Máme aj vianočný puding, hurá.
Všetci sa radujú a smejú, podávajú si chlieb, obsluhujú sa, kým prebieha rozhovor ducha a Skrúga.
2. duch: Pozri sa. Tvoj zamestnanec má malého
chlapca chodiaceho o barlách. Ak rodina nebude
mať viac peňazí, ich malý Tim sa ďalších Vianoc už
pravdepodobne nedožije. Pamätáš ako si povedal,
„a čo na tom? Ak má zomrieť, nech sa to stane, aspoň sa zníži nadbytok obyvateľstva.“ (na tieto slová
Skrúg ovesí hlavu a duch pokračuje)
Pozemský tvor, ak si ešte človekom vo svojom srdci
a nie kameňom, druhý raz nevynášaj také neľudské
súdy. Ty chceš rozhodovať, kto má umrieť a kto má
zostať nažive? Možno podľa nebies si práve ty bezvýznamný tvor a menej si zaslúžiš život než milióny
takých, ako je dieťa tohto chudáka.
Bob: (postaví sa a prednesie prípitok) Pripíjam na Vianoce, na našu rodinu a aj na môjho zamestnávateľa
pána Skrúga, ktorému vďačíme za túto hostinu.
Manželka: (hovorí rozhorčene) Akurát tak jemu vďačíme, tomu lakomcovi.
Bob: (hovorí pokojne, prosebne) Ale drahá, sú tu
deti a je Štedrý večer.
Manželka: (trochu sa ukľudní) No tak dobre, je
Štedrý večer, ale len kvôli tebe mu pripijem.
- všetci si pripijú a ostávajú sedieť, kým sa nezatiahne opona
2. duch: Pozri sa, myslí aj na teba, i keď mu dávaš
iba pár eur týždenne.
Skrúg: Som dojatý. Netušil som, že Bob, i keď je
chudobný, je taký šťastný. (utrie si oči) Aj môj synovec, ktorého som vyhodil, má ma skutočne rád.
Duch sa stráca a Skrúg si opäť sadá do kresla a prikrýva sa, no už to neberie len tak ľahko, a premýšľa,
ani nezatvorí oči.
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katechéza
Skrúg: Malý Tim nesmie zomrieť, dúfam, že sa to
nestane.
- do toho prichádza tretí duch
3. duch: Poď Skrúg, som posledný duch, duch
budúcich Vianoc. Prišiel som ti ukázať tvoju
budúcnosť, aká bude, ak sa nezmeníš.
Skrúg bez slova vstáva a nasleduje ducha. Zatiahne
sa opona.

5. dejstvo
Rozprávač: Duch budúcich Vianoc ukázal Skrúgovi
obraz Bobovej rodiny, kde všetci boli smutní a plakali, lebo umrel malý Tim. Boba to veľmi zranilo. Potom ho duch zobral do jedného obchodu, kde upratovačka, práčka a pohrebák, chceli predať veci po
mŕtvom, neznámom mužovi, ktorého okradli.
Na zemi leží mŕtvy (Skrúg) a pri ňom nič, prázdno, je
prikrytý tmavými látkami, a pri ňom náhrobný kameň
– Emil Skrúg. Prichádza duch so Skrúgom. Duch
a Skrúg pomaly kráčajú, kým Skrúg rozpráva.
Skrúg: Chudák Bob, jeho syn bol taký malý, on nemal zomrieť. (hovorí smutne a utiera si oči) Prečo?
Prečo? Povedz mi duch, prečo musel zomrieť taký
mladý? A tí darmožráči sa ani nehanbia okradnúť
mŕtveho. (rozhnevá sa) Ešte ho ani nepochovali a už
mu upratovačka stiahla posteľné závesy, kým ten
mŕtvy ležal na posteli. Ani sa mu nik nechystal na
pohreb. Kto to vlastne bol? (dopytuje sa, ale duch
mlčí) No tak povedz mi, kto bol ten úbožiak, ktorý
zomrel takto sám?
3. duch: (duch mu ukáže mŕtveho) Pozri sa, tu leží.
Nik mu neprišiel na pohreb, ani kvety mu nemá kto
doniesť na hrob. Bol chamtivý a zomrel úplne sám.
Skrúg: Kto je to? (čuduje sa)
3. duch: Prečítaj si meno na náhrobku. (po tomto
duch odchádza)
Skrúg: (pristúpi k náhrobku a nahlas prečíta svoje
meno a v tom zmeravie) Emil Skrúg, čože?, ja?
Opona sa zatiahne.

6. dejstvo – bijú zvony
Scéna: Skrúg sa preberá zo svojho sna v kresle. Vyskočí z neho a pýta sa aký je deň.

Katechetické ozveny 2

Skrúg: Aký je deň? Aký je dnes deň? (hlasnejšie sa
opýta)
Zbor: (nie príliš nahlas, ale tak aby bolo počuť odpovedajú) 1. sviatok vianočný.
Skrúg: (hovorí nadšene) Tak to je skvelé. Nič som
nezmeškal. To mám ešte čas všetko napraviť. Hneď
idem do firmy a Bobovi zvýšim plat, potom pôjdem
do obchodu a kúpim tú najväčšiu morku pre Boba
a jeho rodinu. Zájdem aj na návštevu k svojmu synovcovi. Veľmi zle som sa k nemu správal. (povzdychne
si) Tak rýchlo, aby som to všetko stihol. (celý natešený uteká do sakristie, kde si oblečie kabát)
Počas toho ako rozprávač vystúpi a bude čítať,
Skrúg vyjde zo sakristie, celý usmievavý, aj ostatní
herci budú vychádzať zo všadiaľ a so všetkými sa
bude zdraviť, podávať si ruky, kývať si budú a pôjde s deťmi za ruky doprostred, kde sa zhromaždia
všetci herci.
Rozprávač: Tak ako Skrúg povedal, to aj uskutočnil. Jeho synovec Fred sa veľmi potešil, keď ho videl
vo dverách. Skrúg ho hneď objal a poprosil o odpustenie. Bobovi skutočne zvýšil plat a malému Timovi sa stal akoby druhým otcom. Dobrovoľníkom,
ktorý zbierali na charitu daroval veľkú sumu peňazí.
Na ulici každého zdravil a prial veselé Vianoce. Bol
veľmi milý a úctivý. Už nikdy nestretol troch duchov.
Odvtedy sa stal dobrým priateľom, človekom aj zamestnávateľom...
- všetci pristúpia dopredu a rozprávač dorozpráva
Rozprávač: O Skrúgovi sa začalo rozprávať, že ak
vie niekto osláviť Vianoce, tak je to práve on. Kiežby
sa tak rozprávalo aj o nás. Posolstvom Vianočnej koledy je, ako by mali vyzerať pravé Vianoce – šťastné,
veselé, v kruhu ľudí, ktorých máme radi. Myslím si,
že aj dnes by mnohí potrebovali lekcie od troch duchov, aby sa na svet pozerali s láskou a radosťou.
A preto, ako povedal malý Tim ...
Všetci spoločne zvolajú: „Božie požehnanie všetkým vospolok.“ Na záver Tichá noc a po nej požehnanie.
Pieseň – Vianoce z lásky, Do tmy na svet, Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony
Na motív príbehu Ch. Dieckensa: Vianočna koleda
spracovala Martina Ziburová, učiteľka NV
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ponúkame

YOUCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých
Preložený Katechizmus Katolíckej cirkvi
do jazyka mladých. Je rozdelený na štyri
časti – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Zaujímavé spracovanie vzniklo pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna.
Cena: 6,00 €

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

Martin Michalíček a kol.: Na birmovku s YOUCAT-om – príručka
pre animátorov
Príručka vznikla z príležitosti prípravy
k sviatosti birmovania ako jej súčasť. Je
jednou z dvoch hlavných častí prípravy. Obsah YouCat-u je rozdelený do 12 celkom tém – nepočítajúc stretnutia venované opakovaniu, keďže táto časť prípravy
má prevažne náučný, poznávací charakter. Jednotlivé
témy predstavujeme birmovancom prostredníctvom
power-pointových prezentácií. Tie sú k dispozícii na
stiahnutie z webovej stránky http://www.youcat.orga/
sk/citaj.html. Materiál je možné použiť pri katechizácii
vo farnosti ale i v škole.
Cena: 6,00 €

Martin Michalíček a kol.: Na birmovku s YOUCAT-om – úlohy
pre birmovancov
Predkladaná príloha k príručke s komentárom k power-pointovým prezentáciam
obsahuje domáce úlohy pre každé stretnutie. Ich zmysel spočíva okrem iného aj v tom, aby
boli birmovanci motivovaní otvoriť doma YouCat, pretože tam nájdu odpovede.
Cena: 6,00 €

BÚ, Sp. Kapitula: V ÚSTRETY JUBILEU 2013
Obsahom publikácie sú povzbudenia, výzvy, úvahy
a modlitby cez dvojročie duchovnej prípravy na Jubi-

lejný 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 €

Mieczysław Maliński: Aby neomdlievali na ceste
Autor predkladaných krátkych rozjímaní sa k nám približuje a vykladá Písmo,
rámcované textom evanjelistov a to nezvyčajným postupom. Svoje krátke úvahy zväčša uvádza jedným slovom alebo
krátkou vetou, vyňatou z príslušného úseku Písma a vovádza nás zaujímavým spôsobom do tajomstiev viery.
Cena: 3,00 €

HRDINOVIA BIBLIE – Zábavno-vedomostná biblická hra
Nová biblická spoločenská hra pre deti
aj dospelých, pri ktorej určite zabudnete na nudu a
navyše originálnym spsobom dôkladnejšie spoznáte
veľkých hrdinov Svätého písma a ich príbehy.
Skvelá zábavná forma poznávania Svätého písma
pre každé rodinné a kresťanské spoločenstvo, ako
aj pre tých, ktorí ešte Bibliu nepoznajú.

Cena: 10,00 €

Rosemarie Portmannová:
HRY PRO TVOŘIVÉ MYŠLENÍ
Kniha je súborom 107 hier a cvičení pre
rozvoj tvorivého myslenia. Učí pružne
reagovať na najrôznejšie situácie a riešenie problémov. Popis činností je stručný
a jasný, ich realizácia je väčšinou nenáročná na pomôcky. Určená je vedúcim skupín detí od 10 rokov. Je
možné ju využiť i pre prácu s dospelými.
Cena: 7,07 €

Dagmar Sitná : METÓDY AKTIVNÍHO VYUČOVÁNÍ
Obsahový štandard je záväzný. Výkonový štandard je rozvíjanie kompetencií
znamená využiť i vhodné spôsoby a formy predkladania učiva. Príkladom vhodných metód,
orientovaných na žiaka, sú metódy aktívneho učenia
formou spolupráce žiakov v skupinách. Kniha je určená učiteľom všetkých typov škôl a študentom pedagogiky.
Cena: 9,90 €

