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OZVENY
OZVENY
OZVENY
SVETLO ADVENTU
A VIANOC V ROKU
MILOSRDENSTVA...
... sviece na adventnom venci znova začínajú
postupne svietiť. Prvá, druhá a potom ďalšia...
Je tu znova ten čas. Počítame týždne a tiež i dni
pred Vianocami. Prvá, druhá, tretia a nakoniec
štvrtá adventná nedeľa.
Svetlo sviec sprevádza čas Adventu a potom
zažiari na vianočnom stromčeku, ktorý symbolizuje
strom raja. Presnejšie je stromom života – Svetlom
sveta.
Božie milosrdenstvo je pre nás veľkým svetlom,
ktoré zapaľuje milosrdný Ježiš a ktoré nás
osvecuje zvnútra. Tak, ako na obraze milosrdného
Ježiša vyvierajú z jeho srdca lúče milosrdenstva,
nech zapália naše srdcia, aby v nich horelo svetlo
Ježišovej prítomnosti.
Ježišova milosrdná láska nech je v nás
a cez nás nech žiari a horí skutkami telesného
a duchovného milosrdenstva.

úvodník

P

V liturgický čítaniach počas ad
ventných dní je často spomínanou
postavou sv. Ján Krstiteľ. Bol pos
ledným Pánovým predchodcom
a stojí na rozhraní Starého a Nové
ho zákona. Vo svojej dobe bol sv.
Ján Krstiteľ príkladom, napome
nutím, výčitkou. Tento svätec učí
aj nás, aký má byť kresťan: pevný
nie ohybný, človek pravdy, viery,
s pevným charakterom. Je príkla
dom toho, že sa nesmieme riadiť
ľudskými kritériami a netreba brať
ohľad nato, čo povie ten či tamten.
Dôležité je, čo nám chce povedať
Boh. Poslúchnuť a zachovať sa
podľa jeho vôle, nezísť z priamej
cesty vpravo ani vľavo, nie je jed
noduchá záležitosť. Príklad Jána
Krstiteľa nám ukazuje, že sa ne
smieme znepriateliť Bohu, hoci by
sme si znepriatelili aj celý svet. Veľa
kresťanov je ohybnou trstinou, sú
to ľudia bez vlastného myslenia,
bez vlastného presvedčenia, bez
kresťanského životného štýlu. Všet
ko uprednostňujú pred Bohom
a ten je až na konci všetkých záleži
tostí. Ján Krstiteľ nebol hedonista,
jeho pokrmom boli kobylky a lesný
med. Neholdoval móde, stačil mu
odev z ťavej srsti. Ján Krstiteľ bol
pánom seba samého, svojho tela
a jeho žiadostí. Nasledujúc jeho
príklad nemusíme odchádzať na

púšť, nemusíme pripodobniť svoj
jedálny lístok Jánovej prísnej aské
ze a nemusíme ho ani nasledovať
v móde. Aj v dostatku žijúci a pek
ne oblečený človek môže verne
slúžiť Bohu a byť dobrým Božím
dieťaťom, ktoré drží na uzde svoje
telo s jeho žiadosťami a nedoko
nalosťami. Chcem povzbudiť k or
ganizácii a účasti na duchovných
obnovách v dekanátoch a farnos
tiach, ktoré môžu byť súčasťou
osobnej duchovnej prípravy. Dobre
prežitý Advent je jediným správnym
kľúčom k radostným Vianociam.
V druhom čísle Katechetických oz
vien v školskom roku 2015/16 ve
nujeme pozornosť predovšetkým
spomínaným liturgickým obdobiam
Adventu a Vianoc. Rovnako sme
zachytili aj najaktuálnejšie dianie
v Cirkvi, ktoré sa týka 8. decembra
a začiatku Jubilejného Roku milo
srdenstva. Veľmi si želám, aby toto
číslo Katechetických ozvien poslú
žilo ako pomôcka a inšpirácia pre
vašu prácu.
Vyprosujem vám a prajem požeh
nané dni Adventu a Vianoc ako aj
radostný vstup do Roku milosr
denstva, keď budeme môcť bo
hato čerpať z bohatstva Božích
milostí a získať pre seba i druhých
veľa Božieho požehnania.
Viktor Pardeľ
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osledné roky nám ukazujú,
ako sa v našich klimatických
podmienkach postupne vy
trácajú prechodné ročné obdobia
jar a jeseň. Po skončení zimy sa
rýchlo dostaví teplé počasie a po
dobne i leto prechádza oveľa rých
lejšie do zimy. Mnohí odborníci
hovoria o dôsledkoch globálneho
otepľovania.
Liturgický a cirkevný rok si zacho
váva trvalý rytmus sviatkov, slá
vení a liturgických období. Cítime
však, že ako sa vytratili ročné ob
dobia, ktorú sú prípravou na leto
alebo zimu, tak sa vytráca Advent
a ostal už iba v našich kostoloch
a v liturgickom kalendári. Vonkajší
svet reklamy a biznisu nám už od
konca októbra chce vnútiť Viano
ce. Duchovnú prípravu na Vianoce
valcuje obdobie vianočných náku
pov, akcií a výpredajov. Máme čo
robiť, aby sme vnímali toto vzácne
obdobie Adventu, počas ktorého
sa pripravujeme na sviatky na
rodenia Pána. Adventné obdobie
nás pozýva prežiť dobu, keď svet
čakal na Spasiteľa. Keď prahol
a bol hladný po ňom. Cirkev nás
počas štyroch týždňov vedie cez
obdobie túženia. Uvedomujeme si,
aký by bol svet bez Krista prázd
ny a aký by bol prázdny bez Krista
náš život.
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• Dodatky k pracovným zošitom
Na stránke www.pracovnyzosit.sk nájdete ukážky pra
covných zošitov podľa jednotlivých ročníkov. Pre ročníky
5.-9. ZŠ sú k dispozícií tie učebné texty – dodatky, ktoré
sú nevyhnutné pri riešení úloh z pracovného zošita. Prip
ravili ich autori učebníc a pracovných zošitov.

• Seminár na tému: OBRAZY ŽIVOTA –
ŽIVOT V OBRAZOCH
Začiatkom decembra 2015 organizujeme seminár pre
učiteľov náboženstva, animátorov spoločenstiev detí,
vychovávateľov v školských kluboch a rodičov. Semi
nár je zameraný na rozvoj abstraktného myslenia a po
rozumenia symbolom Biblie a kresťanstva. Na seminári
bude možné zakúpiť príručku. Pozvánky na seminár dňa
4. 12. 2015 v Sp. Novej Vsi a 5. 12. 2015 v Dolnom Ku
bíne nájdete na našej webovej stránke.

• Adventné duchovné obnovy
V jednotlivých regiónoch diecézy sa v nastávajúcom ad
ventnom období uskutočnia duchovné obnovy pre učiteľov
náboženstva. Bližšie info nájdete na www.dkuspis.sk.

• Seminár – biblické knihy
k Biblickej olympiáde 2015/16
Dňa 10.11.2015 sa v Poprade uskutočnil seminár „In
terpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizo
val náš DKÚ. Tematicky obsah bol zameraný Prvú kni
hu Samuelovu a Evanjelium podľa Lukáša. Ponúkame
záznam a prezentácie zo seminára, ktoré poskytol lek
tor prof. doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.
Video a prezentácie sú k dispozícii na adrese: http://
nova.dkuspis.sk/clanky/504-Biblicke-knihy-k-Biblickej-olympiade-2015-2016-video-a-prezentacie/
1-Hlavna-stranka/1-Oznamy

• Biblická olympiáda –
ukončenie prihlasovania 30. 11. 2015
Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukončenia prihlaso
vania na Biblickú olympiádu. Prihlášky zaslané po 30. no
vembri 2015 nebudeme akceptovať.

• Biblická olympiáda
V týchto týždňoch sa na školách začínajú realizovať tried
ne a neskôr i školské kolá Biblickej olympiády. K obsahu

Katechetické ozveny

kníh tohtoročnej olympiády bol seminár, ktorý sa usku
točnil 10. novembra 2015 v Poprade. Materiály zo semi
nára nájdete na našej webovej stránke.

• Biblické okienko
V minulom roku ste ocenili pomoc pri príprave úloh na
triedne a školské kolá Biblickej olympiády. Aj v tom
to školskom roku 2015/16 otvárame Biblické okienko.
V ňom budeme zverejňovať rôzne typy úloh spracované
podľa jednotlivých kníh (1 Sam a Lk). Budeme radi, ak sa
podelíte o svoje skúsenosti a námety a poskytnete vy
skúšané a overené materiály. Vytvoríme burzu nápadov
a riešení, vzájomne sa obohatíme a uľahčíme si prácu
s prípravou žiakov na súťaž. Tešíme sa na spoluprácu
a zasielanie konkrétnych úloh.

• Noc čítania Biblie – zmena termínu
KPKC po zvážení pripomienok mnohých učiteľov a kňa
zov, pre väčšie zefektívnenie projektu a po spoločnej do
hode s riaditeľkou KBD a prof. F. Trstenským rozhodli, že
biblický projekt NOC ČÍTANIA BIBLIE sa presúva z me
siaca december na víkend 3. veľkonočnej nedele, ktorá
sa už dlhodobo slávi ako biblická nedeľa. Projekt začne
v piatok podvečer, podobne ako to bolo zaužívane i pri
adventnom termíne.
Vyvrcholenie už VI. ročníka projektu bude v 3. veľkonoč
nú nedeľu 15.4.2016. Jeho motto v Roku milosrdenstva
znie: ,,Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec a bolo mu
ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vyboz
kával ho.“ (Lk 15, 20)
Na projekte spolupracuje KPKC, KBD a rádio Lumen.
Časový harmonogram je v štádiu príprav a bude zverej
nený na stránke KPKC najneskôr do konca decembra
2015.

• Metodické dni v októbri 2015
Ponúkame stručný prierez obsahu metodických dní, ktoré
sa konali začiatkom októbra 2015 v jednotlivých regiónoch
diecézy. V Zákamenskom dekanáte sa metodický deň za
čínal slávením sv. omše, program pokračoval modlitbou
pri hrobe Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka a návš
tevou pamätnej izby. Po uvedenej časti nasledoval pro
gram, ktorý sa týkal školského vyučovania náboženstva.
V úvodnej časti metodických dní na iných miestach diecé
zy zaznela duchovno-formačná prednáška p. riaditeľa
DKÚ na tému: Encyklika pápeža Františka Lumen fidei.
Poukázal v nej na cestu viery v dejinách spásy a hodnotu
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i význam jej odovzdávania v rámci vyučovania nábožens
tva a náboženskej výchovy. Z odborných metodických
usmernení zazneli príspevky metodikov na témy: Inovo
vaný rámcový vzdelávací program, zapracovanie vyučo
vacích štandardov do ŠkVP, tvorba tematického plánu
učiteľa, práca s novými učebnicami a pracovnými zošitmi
v ročníkoch 1.-4. ZŠ, didaktické pomôcky a nástrahy médií.
Ďakujeme za vytvorenie spoločenstiev učiteľov nábožens
tva na jednotlivých miestach konania metodického dňa.
Prezentácie a fotografie z metodických dní sú k dispozí
cii na adrese: http://nova.dkuspis.sk/clanky/489-Prezentacie-z-metodickych-dni-2015-2016/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy

• Pomoc učiteľov pri spracovaní
štatistických údajov
Prosíme všetkých učiteľov náboženstva, aby za jednotli
vé školy zosumarizovali údaje o vyučovaní náboženstva

na jednom tlačive a odovzdali ich na príslušnom farskom
úrade. Je dôležité, aby za jednu školu bol sumár na jed
nom tlačive, i keď v škole vyučujú viacerí učitelia nábo
ženstva. Uvedené údaje je potrebné odovzdať do 15. ja
nuára 2016. Farské úrady zašlú sumár za celú farnosť na
jednom tlačive na DKÚ, ktoré ich zosumarizuje za celú
diecézu.
Tlačivo nájdete na: http://nova.dkuspis.sk/2-Skolskevyucovanie-nabozenstva/5-Tlaciva-na-stiahnutie/
2-Knazi.

• Aktuálny oznam o priebehu súťaží
V čase uzávierky tohto čísla Katechetických ozvien ešte
prebiehajú dve súťaže a to Poznáš pravdu o biskupovi
Jánovi Vojtaššákovi a Odhaľ krásu zasväteného života.
Ďakujeme učiteľom, ktorí iniciovali žiakov zapojiť sa do
jednotlivých súťaží. Vyhodnotenie súťaží oznámime na
našej webovej stránke.

• Víťazi diecézneho kola 2. ročníka recitačnej súťaže „Piráti krásy“
Do 2. ročníka súťaže sa zapojilo 65 žiakov základných a stredných škôl. V mesiaci október 2015 prebiehali regionálne
kolá v Ružomberku, Námestove a Poprade. http://nova.dkuspis.sk/clanky/500-Vitazi-regionalnych-kol-recitacnej-sutaze-Pirati-krasy-2015/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy
Víťazi týchto kôl postúpili na diecézne kolo, ktoré sa uskutočnilo 19. 11. 2015 v Spišskej Kapitule.
Víťazom úprimne blahoželáme!
Uvádzame umiestnenie recitátorov na diecéznom kole:

Kategória základných škôl
Meno a priezvisko

Škola

Oblasť

Dielo

Miesto

I. A kategória – poézia (Piráti krásy)
Laura Babinská
Viktória Staňová

ZŠ s MŠ Babín
ZŠ Levočská Sp. Nová Ves

Námestovo
Poprad

M. Šprinc: Pieseň o matke
J. Silan: Piesne z Važca

1.
2.

Ivana Krížová

ZŠ s MŠ Zázrivá

Ružomberok

J. Silan: Noví sodáli spievajú
Panne Márii

3.

Poprad
Námestovo

J. Silan: Dom opustenosti
J. Silan: Tvár

1.
2.

I. A. kategória – próza (Piráti krásy)
Jakub Lesný
Michaela Papáková

ZŠ dr. Fischera Kežmarok
ZŠ s MŠ Babín

I. B. kategória – poézia (O biskupovi Vojtaššákovi)
Lucia Jurečková

ZŠ Spišské Podhradie

Poprad

Sára Mária Číčová

ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné

Námestovo

Jozef Dragoš-Alžbetínčan: Za
mojím biskupom J. Vojtaššákom
J. Silan: List

Námestovo
Poprad
Ružomberok

A. Lauček: Anjelom svojim...
A. Lauček: Anjelom svojim...
A. Lauček: Anjelom svojim...

1.
2.

I. B kategória – próza (O biskupovi Vojtaššákovi)
Alžbeta Iglárová
Radka Majerčáková
Tamara Madeňáková
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ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné
ZŠ Vrbov
ZŠ s MŠ Likavka

1.
2.
3.

www.dkuspis.sk
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Kategória stredných škôl
Meno a priezvisko

Škola

Oblasť

Dielo

Miesto

Poprad
Ružomberok
Námestovo

P. U. Oliva: Sestra smrť
P. U. Oliva: Sestra smrť
P. U. Oliva: Madone

1.
2.
3.

Poprad
Námestovo

J. Silan: Ešte sa raz obzrieť mám
P. U. Oliva: Posledné stretnutie

2.
3.

Poprad

K. Strmeň: Metod

1.

Ružomberok

A. Lauček: Anjelom svojim...

3.

II. A kategória – poézia (Piráti krásy)
Matúš Olejník
Eva Mária Kamenská
Dominika Poláčiková

Cirk. gymnázium Š. Mišíka Sp. N. Ves
SZŠ M. T. Schererovej Ružomberok
SOŠ Hattalova Námestovo

II. A. kategória – próza (Piráti krásy)
Katarína Gburíková
Mária Slaničanová

Gymnázium Školská Sp. N. Ves
SOŠ Hattalova Námestovo

II. B. kategória – poézia (O biskupovi Vojtaššákovi)
Michael Blaško

Cirk. gymnázium Š. Mišíka Sp. N. Ves

II. B kategória – próza (O biskupovi Vojtaššákovi)
Radoslava Geisbacherová

SZŠ M. T. Schererovej Ružomberok

• Kristova láska nad podnecuje....
V Roku zasväteného života sme so žiakmi ZŠ sv. Vincen
ta pripravovali duchovné dary pre rehoľné spoločenstvá,
ktoré pôsobia v našej farnosti sv. Ondreja v Ružomberku.
Vo februári to boli sestry z Kongregácie milosrdných se
stier sv. Kríža, v apríli Inštitút Congregácia Jesu, v máji
sa žiaci modlili za sestry z Kongregácie Milosrdných ses
tier sv. Vincenta – Satmárok a v septembri Kongregácia
školských sestier sv. Františka. Tieto komunity sme so
žiakmi aj navštívili a odovzdali sme im svoje dary.
Sr. Belarmína

Katechetické ozveny
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Keď Pán Ježiš v nazaretskej synagóge prečítal slová pro
roka Izaiáša vzťahoval ich na seba. Pomazaný Duchom
Pán má hlásať evanjelium chudobným, oznámiť slepým
videnie, zajatým a utláčaným prepustenie a „ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4,19). Židia poznali slávenie jubi
lejných rokov a ich slávenie popisovala kniha Levitikus
v 25. kapitole. Jubilejný rok začínal trúbením na rohu
v celej krajine. Počas milostivého roka sa vracala pôda,
domy, majetok a ľuďom v otroctve sa vracala sloboda.
Ježiš priniesol oslobodenie od hriechu a preto v plnom
zmysle ohlásil Pánov milostivý rok. Vieme, čo sa dialo
s veľkými hriešnikmi, keď zažili dotyk Ježišovho milosr
denstva. Tí ľudia sa úplne zmenili. Mýtnik Matúš sa stal
apoštolom, Zachej sľúbil nápravu a všetko niekoľkoná
sobne nahradiť, Mária Magdaléna zanechala svoje zlé
a hriešne povolanie, zločinec na kríži prosil Ježiša, aby
si na neho spomenul vo svojom kráľovstve. Ohlasy na
Ježišovu blízkosť ku hriešnikom boli kritické, ale Ježiš od
povedal jasne: lekára potrebujú chorí, nie zdraví. Chorí,
teda hriešni, potrebovali jeho milosrdenstvo.
My všetci potrebujeme Božie milosrdenstvo. Božia tvár je
tvárou milosrdného otca, ktorý je stále trpezlivý. Naše náv
raty do domu otca sú vždy naplnené láskyplným prijatím.
Otec nám vracia stratený šat, dáva prsteň na ruku, vystrojí
hostinu. Prameň Božieho milosrdenstva je nevyčerpateľný
a aj preto často Svätý Otec František pripomína, aby sme
pamätali, že Boh sa nikdy nevyčerpá v odpúšťaní, ale skôr
sa my vyčerpáme, unavíme, znechutíme, rezignujeme....
v uchádzaní sa o Božie odpustenie. Rok milosrdenstva
dá celému Božiemu ľudu, všetkým členom Kristovej cirkvi
veľa príležitostí nato, aby náš vzťah a naše precítenie pot
reby Božieho milosrdenstva boli živé.
Svätý Otec František počnúc 8. decembrom postupne
otvorí brány milosrdenstva na 4 hlavných rímskych bazi
likách. V tieto dni odporúča biskupom otvárať brány ka
tedrál a konkatedrál. V našej diecéze bude svätá brána
otvorená 13.12.2015 na Tretiu adventnú nedeľu. Diecéz
ny biskup Mons. Štefan Sečka zároveň určil aj kostoly
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diecézy, v ktorých má byť takisto otvorená brána milo
srdenstva (pozri: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20151107007).
Prežívanie Svätého roka v našej diecéze bude prebiehať
na 4 úrovniach: diecéza, dekanát, farnosť, rodina. Mož
nosť získať odpustky bude aj v každom farskom kosto
le, bude na to určená jedna nedeľa v mesiaci. Pre našu
diecézu bude zvlášť blízkou Svätyňa Božieho milosrden
stva vo farnosti Smižany a takisto Sanktuárium Božieho
milosrdenstva v Krakove, ktoré je vzdialenostne taktiež
celkom dostupné.
Sme si vedomí toho, že potrebujeme Božie milosrdenstvo
a zároveň svet potrebuje naše milosrdenstvo. Svätý rok
bude duchovnou obnovou trvajúcou 12 mesiacov, ktorá
môže pozdvihnúť osobnú modlitbu, úctu k Božiemu mi
losrdenstvu a k Božskému Srdcu. Počas Svätého roka
by sme mali hlbšie prežiť sviatosť zmierenia, horlivejšie sa
modliť posvätný ruženec, korunku Božieho milosrdenstva,
zúčastňovať sa na verejných pobožnostiach zameraných
na tajomstvo Božieho milosrdenstva. Naše milosrdenstvo
sa má navonok prejaviť konaním skutkov duchovného a te
lesného milosrdenstva. Cenným prameňom pre rozjímanie
a meditáciu, vnímanie a prežívanie Božej lásky k človekovi
je Sväté písmo (podobenstvá v Lukášovom evanjeliu). Veľa
impulzov nám ponúkajú aj diela svätých a ich svedectvá
vnímania a prežívania Božej lásky k hriešnikovi.
Všetci, ktorí pracujeme v katechéze a vo vyučovaní máme úlohu a poslanie zohľadniť vo svojej práci
ohlasovania aktuálne dianie v Cirkvi a Jubilejný rok
bude nato dôležitou príležitosťou. Učme a svedčme
o Božej milosrdnej láske, ktorá sa prejavuje prúdom
Božej milosti, ktorá očisťuje od hriechu a dáva silu žiť
a rásť v spojení s Bohom.
Prijmime pozvanie Svätého Otca Františka a často
prechádzajme bránou milosrdenstva v nadchádzajúcom Svätom roku, ktorý bude priaznivým časom na
zmenu života.
Spracoval: Viktor Pardeľ
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MODLITBA A JEJ MIESTO
VO VYUČOVACEJ HODINE NÁBOŽENSTVA
Učiteľ prichádza do triedy k žiakom predovšetkým ako
pedagóg a vychovávateľ. Učiteľ náboženstva však
prichádza do triedy aj ako katechéta, ako svedok vie
ry. Zamyslime sa, ako pomôcť v rámci hodiny výchove
k modlitbe. Uvedomujeme si, že modlitba je najosobnejší
prejav vzťahu k Bohu. Najľahšie je naučiť deti formulám.
Modlitba však poníma obracať sa s dôverou k Bohu,
počúvať ho a odpovedať mu. Táto oblasť vyžaduje pre
dovšetkým vnímavosť učiteľa-katechétu, ktorý má sám
skúsenosť modlitby ako vzťahu s Bohom. Modlitba má
v každom ročníku svoje miesto. Je súčasťou rozvíjania
rozmeru spoločenstva, ktoré je jedným z troch rozmerov
v štruktúre osnov každého ročníka.
Čo učiteľ môže veľmi dôsledne urobiť na vyučovacej
hodine je dať správny priestor modlitbe a nájsť správny
spôsob, ako do nej žiakov uviesť. Modlitbe na začiatku
hodiny má predchádzať vzájomné prijatie učiteľa a žia
kov, „zasadenie“ vyučovacej hodiny do konkrétneho te
matického celku, liturgického obdobia, konkrétneho času
a priestoru a navodenie vnútorného postoja vďačnosti
alebo prosby.
Modlitba na začiatku hodiny. Autor Didaktiky v služ
bách katechézy A. Kostelanský hovorí, že modlitba na
začiatku vyučovania náboženstva upozorňuje, že každú
činnosť, prácu, my kresťania, začíname s Bohom. Učitelia
náboženstva využívajú predovšetkým recitovanú modlit
bu. Zaujímavým spôsobom modlitby je doma pripravená
modlitba žiakov, ktorú vedie jeden alebo dvaja žiaci. Žiaci
vyslovia úmysel, prednesú prosby a vďaky, ktoré vnímali
vo svojej triede, rodine, blízkom okolí počas týždňa. Po
tom uvedú i recitovanú modlitbu, napr. Otče náš. Je úlo
hou učiteľov náboženstva - katechétov, aby viedli žiakov
pri príprave modlitby. Nech sú to i modlitby za Cirkev,
modlitba žalmu, liturgických textov – Sláva Bohu na vý
sostiach, Božieho slova a v čase Adventu i modlitba Anjel
Pána. Uvedený spôsob modlitby má veľký význam pri
formovaní vzťahu k Pánu Bohu. Výchova k modlitbe však
predpokladá i pripraviť prostredie k modlitbe. Je tiež úlo
hou učiteľa náboženstva, aby pomohol vytvoriť dôstojné
prostredie pre modlitbu, ku ktorému patrí kríž, prípadne
obraz, Sväté písmo, svieca, kvety a pod. Zameranie na
uvedený náboženský predmet mení prostredie triedy.

Katechetické ozveny

Centrom pozornosti nie sú tí žiaci, ktorí vedú modlitbu,
nie je ani učiteľ, ale Ježiš a jeho prítomnosť medzi nami.
Modlitba na konci hodiny. Stáva sa, že modlitba na konci
vyučovacej hodiny je improvizovaná. Keďže ju učiteľ ne
chce vynechať, sám vlastnými slovami vloží do modlitby
poďakovanie. Je vhodné, aby túto modlitbu formulovali
hlavne žiaci, aby nadväzovala na obsah, kerygmu a po
solstvo, ktoré si žiaci z hodiny odnášajú. Bolo by vhodné
viac sa zamyslieť nad touto skutočnosťou a dať modlitbe
na záver hodiny hlbší význam, čo neznamená, že modlitba
bude dlhá. Má skončiť skôr, ako zazvoní. Modlitba nie je
spätnou väzbou. Môže však byť pre nás reflexiou, že ak
žiaci nevedia vložiť do modlitby obsah témy, že ich for
mulácie sú prázdne a chudobné, pravdepodobne i nami
pripravený obsah témy bol prázdny a chudobný.

Modlitba ako slávenie počas hodiny. Modlitba môže
mať niekedy i podobu paraliturgického slávenia. Pri nej je
dôležité zažiť spoločenstvo. Slávenie predpokladá spo
ločnú prípravu. Žiaci si rozdelia úlohy, napr. výber tex
tov zo Svätého písma, výber modlitieb (v Advente Anjel
Pána), výber obrázkov, výber piesní (môžu sa iba recito
vať slová piesne z JKS, v Advente napr. pieseň Roste ne
besia s výsosti alebo Príde Kristus, Spasiteľ náš), nesenie
určených predmetov na určené miesto (adventný veniec,
štyri sviece, obraz Božieho milosrdenstva, ruženec, Svä
té písmo) a pod.
Spracovala: Klára Soľanová

7

odborný poradca

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

ZARADENIE LITURGICKÉHO OBDOBIA „ADVENT A VIANOCE“
DO TEMATICKÉHO PLÁNU UČITEĽA (TPU)
Ročníková téma, symbol a cieľ nám ponúkajú možnosť
prežívať jednotlivé liturgické obdobia z pohľadu konkrét
nej témy alebo symbolu. Učiteľ náboženstva má veľké
možnosti, ako liturgické témy v jednotlivých ročníkoch
aktualizovať, zrozumiteľne a zaujímavo dotvárať vzhľa
dom na ročníkovú tému.
Pred nami je opäť liturgické obdobie Adventu a Vianoc. Na
1. stupni ZŠ máme túto tému zapracovanú v jednotlivých
ročníkoch okrem tretieho. V 3. ročníku by bolo vhodné,
ak by učiteľ náboženstva tému Adventu a Vianoc zaradil
v rámci tretieho tematického celku Ježiš nám odpúšťa.
Kľúčovými pojmami konkrétnej vyučovacej hodiny sú:
viera, strom, odpúšťanie, sviatosť zmierenia. Súčasťou

hodiny môže byť i počúvanie časti audiopríbehu alebo
dramatizovaného čítania pod názvom: Aj pre Zacheja pri
šli Vianoce. Príbeh Zacheja a príbeh márnotratného syna
predchádzajú uvedenú liturgickú tému. (audio http://link.
tvm.cz/titul.php?id=566)
Na 2. stupni ZŠ môžeme tému Adventu a Vianoc rozvinúť
v 8. ročníku v téme Mária - nádherná žena. V ostatných
ročníkoch je vhodné, aby sme vyučovaciu hodinu vložili
za tému, ktorá je uvedená v prehľadnej tabuľke. Kľúčo
vými pojmami konkrétnej vyučovacej hodiny budú pojmy
ročníkovej témy, symbolu, tematického celku, prípadne
prebratej témy, ku ktorej sa môžeme vrátiť z pohľadu
očakávania narodenia Ježiša Krista.

Zaradenie témy Advent a Vianoce v korelácii ročníkových tém v ZŠ
Roč.

Prehĺbiť v téme * Vložiť za tému °

Ročníková téma – symbol

1

3. DAR LÁSKY *
Zvestovanie – návšteva Alžbety; Ježiš Kristus – dar pre svet;
Pastieri a mudrci; Zem, v ktorej žil Ježiš

CESTA LÁSKY
- srdce

2

3. DÔVERA V RODINE *
Očakávame príchod svetla – Advent;
Lucia priniesla do rodiny svetlo

CESTA DÔVERY
- svetlo

3

3. JEŽIŠ NÁM ODPÚŠŤA
Ježiš mi odpúšťa – sviatosť zmierenia °

CESTA VIERY
- strom

4

2. BIBLIA – SLOVO O NÁDEJI *
Očakávame Mesiáša; Advent – čas očakávania;
Príchod Mesiáša; Ján Krstiteľ ohlasuje príchod Mesiáša

POZNÁVANIE NÁDEJE
- loď

5

2. DIALÓG BOHA A ČLOVEKA
Druhy modlitby °

POZNÁVANIE CEZ DIALÓG
- dom

6

3. HĽADANIE PRAVDY O SEBE
Človek, najmilší Boží zámer °

POZNÁVANIE PRAVDY
- kameň

7

3. BOH OSLOBODZUJE ČLOVEKA °

SLOBODA ČLOVEKA
- holubica

8

2. KTO JE ČLOVEK? *
Mária – nádherná žena

DÔSTOJNOSŤ ČLOVEKA
- šaty

9

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA SVOJU VIERU
Komu vlastne verím? Kto si, Bože? °

ZODPOVEDNOSŤ ČLOVEKA
- kvet

Zaradenie témy Advent a Vianoce v korelácii ročníkových tém v gymnáziách a SOŠ
Roč.

Prehĺbiť v téme * Vložiť za tému °

Ročníková téma – symbol

1

2. BOH V ĽUDSKOM SVETE – KEĎ JEŽIŠ TWEETUJE
Boh čaká na ľudské „áno“ °

VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ
- cesta

2

3. ŠÍRENIE KRESŤANSKÝCH HODNÔT V EURÓPE *
Dejiny a legenda

HODNOTY A ROZHODNUTIA
- ruky

ako aktivizovať
PREHLBENIE ÚCTY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU NIE IBA NA ADVENT
V druhom týždni tohtoročného Adventného obdobia,
presnejšie 8. decembra na slávnosť Nepoškvrneného
počatia Panny Márie začne mimoriadny Svätý rok milo
srdenstva, ktorý Bulou Misericordiae vultus vyhlásil Svätý
Otec František. Podľa neho „má byť pre Cirkev blahodar
ným časom, aby sa svedectvo veriacich stalo mocnejším
a účinnejším“.
Jubilejným rokom milosrdenstva pápež František kladie
do stredu pozornosti milosrdného Boha, ktorý pozý
va všetkých, aby sa vrátili k nemu. Milosrdenstvo je vo
Svätom písme kľúčovým slovom, ktoré označuje konanie
Boha voči nám. „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec!“ (Lk 6, 36). Je to životný program, ktorý je veľmi
náročný, no aj plný radosti a pokoja. Ako je on milosrdný,
tak sme aj my povolaní byť jedni voči druhým milosrdní.
Túto úlohu - byť milosrdní, môžeme začať realizovať už
v nadchádzajúcom Advente. Počas neho je potrebné
lepšie si uvedomiť, čo Boh od nás žiada (Mt 9,13 „Milosr
denstvo chcem a nie obetu.“) a uskutočňovať to vo svo
jom živote. Obdobie Adventu môžeme využiť na lepšie
spoznanie a prehĺbenie úcty k Božiemu milosrdenstvu.
O Božom milosrdenstve sme sa viac dozvedeli od
sv. sestry Faustíny Kowalskej z Kongregácie sestier
našej Panej Milosrdenstva. V tridsiatich rokoch dostala
od Boha milosť a posolstvo, aby rozšírila vieru a úctu
k Božie
mu milosrdenstvu. Vo svojom Denníčku píše
o týchto podmienkach:

Dôvera
„Milosti z môjho milosrdenstva“ - hovorí Pán Ježiš sv.
Faustíne - „načerpávajú sa z jednej nádoby, a tou je
dôvera.“
Žiakov povzbudíme, aby sa učili dôverovať Bohu, že
dôvera je predpokladom Božích milostí.
Úloha pre žiakov
1. Na ozdobný papier pekne prepísať tento citát a dať
ho na viditeľné miesto v izbe. Zapamätať si tento citát.
2. Počas dňa a zvlášť vtedy, keď prežívam niečo, čomu
nerozumiem alebo keď mám urobiť niečo, čo sa mi
prieči, uvedomiť si, že v dôvere v Božie milosrdenstvo
to dokážem.

Katechetické ozveny

3. Počas dňa sa pomodlím strelnú modlitbu: Ježišu
dôverujem ti.

Obraz milosrdenstva
“Dávam ľuďom nádobu, s ktorou
majú prichádzať k prameňu milosrdenstva pre milosti. Tou nádobou je
tento obraz s nápisom: Ježišu, dôverujem ti!
Prvou formou úcty k Božiemu milo
srdenstvu, ktorú nám odovzdala sv.
Faustína, je uctievanie obrazu Božie
ho milosrdenstva.
Ježiš vyjadril želanie, aby bol obraz Božieho milosrden
stva verejne vystavený počas Druhej veľkonočnej nedele.
Podľa Ježiša, obraz má byť „nástrojom“ na čerpanie mi
lostí z prameňov milosrdenstva.
Úloha pre žiakov
1. Prepísať pekne citát, zapamätať si ho.
2. Zabezpečiť si obrázok Božieho milosrdenstva, ktorý
budem mať pri sebe (v taške, peračníku a pod.)
3. Počas dňa sa pomodliť strelnú modlitbu: Ježišu dôve
rujem ti.
4. Poprosiť rodičov, aby kúpili obraz Božieho milosrden
stva, pri ktorom sa bude rodina stretávať počas celé
ho roka pri modlitbe.

Sviatok Božieho milosrdenstva
“Túžim, aby bol ustanovený
sviatok milosrdenstva. Chcem“ –
hovorí Pán Ježiš - „aby obraz ...
bol slávnostne posvätený
v prvú nedeľu po Veľkej noci.
Táto nedeľa nech je Sviatkom
milosrdenstva.“
„Túžim, aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom a útočiskom pre všetky duše, zvlášť
pre úbohých hriešnikov. V tento deň je otvorené vnútro
môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k sv. spovedi
a k sv. prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a tres-
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tov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez
ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna
duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“
Úloha pre žiakov
1. Prepísať hrubo vyznačený citát a zapamätať si ho.
2. Zapamätať si, že sviatok Božieho milosrdenstva si
prial sám Ježiš.
3. Sviatok Božieho milosrdenstva slávime na Druhú
veľkonočnú nedeľu.
4. Na sviatok Božieho milosrdenstva zúčastniť sa svätej
omše, ak je to možné, aj v chráme Božieho milosr
denstva (celodiecézna svätyňa Božieho milosrdenstva
v Sp. Novej Vsi, sídlisko Západ)

Ruženec k Božiemu milosrdenstvu
(KORUNKA)
Pán Ježiš sv. Faustíne pove
dal: „Povzbudzuj duše, aby sa
modlili korunku, ktorú som ti
odovzdal. Keď sa budú modliť
túto korunku, rád im dám
všetko, o čo budú prosiť, ak to
bude zhodné s mojou vôľou.“
Počas zjavenia sv. Faustíne 13. a 14. septembra 1935
Ježiš obohacuje kult k Božiemu milosrdenstvu o nový,
veľmi dôležitý prvok, o korunku k Božiemu milosrden
stvu. Je určená na utíšenie Božieho hnevu. Má hodnotu
pre všetkých a je určená všetkým.
Úloha pre žiakov
1. Naučiť sa modliť Korunku Božieho milosrdenstva.
Korunka sa modlí na obyčajnom ruženci: Na začiatku
Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha. Na veľkých
zrnkách: Večný Otče, obetujem ti telo a krv, dušu
i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša
Krista, na odčinenie našich hriechov i hriechov celého
sveta (1-krát). Na malých zrnkách: Pre jeho bolestné
umučenie, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
(10-krát). Na zakončenie: Svätý Bože, Svätý Mocný,
Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým sve
tom (3-krát).
2. Povzbudíme žiakov, aby aj v Advente využívali túto
formu modlitby doma v rodine, aby pozvali ostatných
členov rodiny a modlili sa ju spolu.
3. Na vyučovaní sa môžeme korunku pomodliť spolu
so žiakmi a tak prepojiť prípravu na Narodenie Pána
s Rokom milosrdenstva.
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Hodina milosrdenstva
Pán Ježiš odporučil uctiť
si hodinu svojej smrti:
„Vždy, keď budeš počuť,
že hodiny odbíjajú tretiu,
ponor sa celá do môjho
milosrdenstva, zvelebuj
a oslavuj ho, vzývaj jeho všemohúcnosť pre celý svet
a zvlášť pre úbohých hriešnikov, lebo v tej chvíli bolo otvorené dokorán pre každú dušu.“
Žiakom vysvetlíme, že kvôli tejto hodine (smrti) Ježiš
prišiel, narodil sa v Betleheme, aby nás vykúpil na kríži
a daroval nám život. Môžeme prepojiť symbol drevo kríža
a drevo jaslí.
Úloha pre žiakov
1. Prepísať si a zapamätať si citát.
2. Uvedomiť si, že tretia hodina popoludní je hodinou
smrti Pána Ježiša.
3. Počas Adventu sa môžeme všetci duchovne spo
jiť práve o tretej hodine: poďakovať Ježišovi za jeho
obetu kríža a krátko sa pomodliť jeden za druhého.
Môžeme to uskutočniť v rámci rodiny, alebo aj v spo
ločenstve spolužiakov.

Konanie skutkov milosrdenstva
Pán Ježiš povedal sv. Faustí
ne: „Žiadam skutky milosrdenstva, ktoré majú vyplývať
z lásky ku mne. Milosrdenstvo máš preukazovať vždy
a všade, nemôžeš sa tomu
vyhýbať ani vyhovárať. Podávam tri spôsoby uskutočňovania milosrdenstva blížnym: prvý - skutok; druhý - slovo; tretí - modlitba. V týchto troch stupňoch je obsiahnutá plnosť milosrdenstva.“
Žiakom poukážeme na to, že požiadavky mimoriadneho
Svätého roka milosrdenstva sú v zhode s tým, čo
žiadal Ježiš od sestry Faustíny a cez ňu aj od nás
dnes. Sú to nasledujúce požiadavky: dôverovať Bohu
a milosrdenstvo prejaviť slovom, skutkom a modlitbou
tým, ktorí to potrebujú.
Úloha pre žiakov
1. Prepísať si a zapamätať citát.
2. V adventnom období všímať si chorých a trpiacich
v našom okolí podľa vzoru Ježiša, ktorý sa ujímal naj
biednejších. Zaujímať sa viac o spolužiakov, ktorí sú
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slabší, chudobnejší, chorí, ktorým sa nedarí v škole,
pomôcť im, pomodliť sa za nich a byť im priateľmi.
3. Vykonať s láskou konkrétny skutok milosrdenstva.
4. V rôznych „skutkovníkoch“, ktoré mladší žiaci v čase
Adventu radi vytvárajú a zaznačujú dobré skutky,
orientujme ich pozornosť tak, aby dali prednosť ko
naniu skutkov telesného a duchovného milosrden
stva a modlitbe korunky.

Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu

„Duše, ktoré šíria úctu k môjmu milosrdenstvu, budem
ochraňovať po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem sudcom, ale milosrdným Spasiteľom.“
Úloha pre žiakov
1. Zapísať si a zapamätať citát Pána Ježiša.
2. Lepšie spoznať život sv. Faustíny, apoštolky Božieho
milosrdenstva.
3. Využiť aspoň jednu príležitosť porozprávať niekomu
(kamarátovi, spolužiakovi, chorému) o Božom milo
srdenstve.

4.

Nájsť si čas prečítať si niektoré svedectvá o Božom
milosrdenstve vyjadrené v časopise Apoštol Božieho
milosrdenstva.

Dňa 23. marca 1993 poľskí biskupi poslali pápežovi Jánovi
Pavlovi II. prosbu o ustanovenie sviatku Božieho milosrden
stva. Korunou úsilia o zavedenie sviatku Božieho milosrden
stva v celej Cirkvi, ktoré trvalo niekoľko desaťročí, bola ka
nonizácia sestry Faustíny, apoštolky Božieho Milosrdenstva.
Pápež v homílii povedal: „Skrze tento akt túžim dnes odo
vzdať posolstvo milosrdenstva novému tisícročiu. Je dôle
žitou vecou, aby sme úplne prijali posolstvo, ktoré vyplýva
z Božieho Slova Druhej veľkonočnej nedele, ktorá sa od dnes
v celej Cirkvi bude volať Nedeľou Božieho Milosrdenstva.
Pomôžme žiakov objaviť milosrdného Boha, že milosrden
stvo je Božou vlastnosťou ale i samou podstatou. Nech
spoznajú, že je nám nablízku a stará sa o nás. Vyjadru
je to i žalm 103, v ktorom vzývame Boha, ktorý odpúšťa
všetky neprávosti, lieči všetky naše neduhy, vykupuje náš
život zo záhuby, väzňov vykupuje, otvára oči slepým, dví
ha skľúčených, ujíma sa siroty a vdovy, obväzuje ich rany,
miluje spravodlivých, ochraňuje cudzincov.
Spracovala: Božena Nemčíková

ADVENT V ROKU MILOSRDENSTVA
Aktivita spojená s katechézou pre mladších žiakov
Cieľ
• vytvárať pravdivý obraz Boha ako Otca
• spoločne objavovať význam prosieb modlitby „Otče
náš“ a myšlienku Božieho milosrdenstva
• naučiť jeden liturgický nápev „Otče náš“

Pomôcky
• hviezda s nákresom jednotlivých prosieb modlitby
Otče náš (príloha č. 1)
• na pevnom papieri skopírovaný iluminát modlitby
„Otče náš“ napr. v latinčine (vzor http://www.goldgryph.com/images/illumination/general/pater.jpg)
• modlitba „Otče náš“ v slovenčine
• šatka na vyčlenenie priestoru pre zameranie sa na stred

Úvod
Pozveme deti, aby sa posadili do kruhu. V strede máme
šatku, na ktorú umiestnime iluminát modlitby „Otče náš“.

Katechetické ozveny

Deti sa snažia prečítať. Vysvetlime im, že tento jazyk je
pre nás nezrozumiteľný, že je to latinčina. V tomto jazyku
sa dodnes slávi sv. omša v Ríme.
Máme pripravený i slovenský text napísaný napr. kaligra
ficky. Otče náš pomaly prečítame. Potom ho môžu pre
čítať deti tak, že prečítajú jednu časť a podajú ďalšiemu
spolužiakovi.

Kladenie otázok
Učiteľ kladie otázky:
• Ktoré slová je nezrozumiteľné? – postupne vysvetlí
• Ktoré slovo je z vášho pohľadu veľmi dôležité? – deti
hovoria, môžu dane slovo i napísať na pripravený pa
pier a položia ho na šatku vedľa iluminátu latinského
textu modlitby. Deti môžu mať aj iné otázky, na ktoré
im vhodne odpovieme.
Po ukončení činnosti učiteľ zhrnie to, čo bolo povedané.
Potom pokračuje výkladom.
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Výklad
Predstavte si, že podobné otázky kládli učeníci Pánu Je
žišovi. Pýtali sa ho na všeličo. On im rozprával o Nebes
kom Otcovi, o Božom kráľovstve, ale naučil ich aj jednu
modlitbu. Nepovedal im, že sa musia naučiť modlitbu.
Bolo to opačne. Apoštoli videli, že Pán Ježiš často od
chádzal do ústrania a hovoril s Bohom. Oni zatúžili hovo
riť s Bohom tiež. Preto mu sami od seba povedali: „Pane,
nauč nás modliť sa!“ (otvárame Sväté písmo Mt 6,9-10
a čítame):
„Vy sa modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi.“

Práca s obrazom hviezdy
Učiteľ prinesie adventný veniec, ktorý položí tiež do stre
du a vysvetlí, že začína nové liturgické obdobie. Vysvet
lí to, čo je potrebné v konkrétnom ročníku na základe
obsahových a výkonových štandardov. Pri vysvetľovaní
môže vychádzať z ročníkového symbolu (srdce, svetlo
-svieca, strom), ktorý vhodne prepojí na Advent.
Potom ukáže deťom veľkú zloženú hviezdu. Je dôležité
deti zaujať a nechať ich premýšľať, čo to môže byť, čo
môže byť vo vnútri a pod.
Hviezdu položí do stredu a deti postupne prichádzajú
a otvárajú jej jednotlivé cípy. Môžu povedať, čo vidia a čo
im to pripomína.
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Vysvetli im, že jednotlivé kresby znázorňujú jednotlivé
časti modlitby Otče náš.
Poukáže na to, že v čase Adventu má hviezda svoje
miesto. Ukazovala cestu do Betlehema, kde sa narodil
Pán Ježiš. Pre nás bude hviezda znamením, že si spo
menieme na príbeh ako apoštoli zatúžili modliť sa a Pán
Ježiš ich to naučil.
Ako hviezda ukazovala cestu za Ježišom do Betlehema,
tak naša hviezda bude ukazovať cestu za Ježišom a jeho
Nebeským Otcom. (rozdáme deťom pracovný list, ktorý
si vystrihnú).
Budeme si túto modlitbu nosiť na vyučovanie nábožen
stva. Ak cípy hviezdy ohneme dovnútra, bude vyzerať
ako zatvorený kvet. Keď sa budeme modliť, kvet sa nám
bude akoby postupne otvárať a po ukončení modlitby sa
z neho stane žiariaca hviezda.

Aplikácia
Nie iba kvet sa bude otvárať, ale predovšetkým sa bude
otvárať naše srdce.
Naša modlitba bude prejav vďaky ale i prosby za nás, za
rodičov, za..... (pápeža, biskupov, zomrelých atď.)
Je to veľká vec, keď sa vieme modliť za potreby iných ľudí.
Modlitbu Otče náš však dokonca spievame pri každej
svätej omši.
Zaspievame ju i teraz a počas spevu budeme otvárať cípy
hviezdy.
Spracovala: Klára Soľanová

www.dkuspis.sk
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ADVENT V ROKU MILOSRDENSTVA
Aktivita spojená s katechézou pre starších žiakov

Advent nám pripomína dobu, v ktorej starozákonný ľud očakával príchod Spasiteľa. Pre starozákonný ľud to bol
čas nádeje, dôvery, ale zároveň kajúcnosti. My kresťania sa každý rok v čase Adventu znovu uvedomujeme, že
čas očakávanie pre starozákonný ľud sa naplnil príchodom Mesiáša. Naše očakávanie príchodu Mesiáša však
trvá a očakávame slávny príchod Krista na konci vekov. Zároveň v kolobehu liturgického roka nanovo prežívame
a spájame to, čo bolo, s tým, čo bude. Žijeme to, čo je teraz. Očakávame Narodenie Pána.
Tak to bude i počas tohtoročného Adventu, kedy začne
aj mimoriadny Rok milosrdenstva. Budeme mať príleži
tosť ešte viac ako doteraz uvedomiť si, aký dobrý a mi
losrdný je náš Boh: Jeho milosrdenstvo trvá od chvíle,
keď po prvom hriechu našich prarodičov sľubuje ľuďom
Záchrancu. Rok milosrdenstva a Advent majú k sebe
blízko. Prejaviť skutky milosrdenstva druhým a robiť
dobro nám pomáha lepšie sa pripraviť na slávenie Na
rodenia Pána. Zameriame sa zvlášť na jeden skutok
duchovného milosrdenstva a to je modlitba za živých
i mŕtvych. Môžeme to robiť rôzne, no najkrajšou mod
litbou, ktorú nás naučil Pán Ježiš je modlitba Otče náš.
Dáme si záležať na tom, ako sa túto modlitbu pomodli
me. Nepôjde o počet odriekaných modlitieb. Pôjde o to,
aby sme pri modlitbe predovšetkým srdcom a mysľou
predstúpili pred Pána a dôverovali mu, že nás počuje
a vypočuje.
Koľko rôznych predsavzatí, plánov a sľubov sme si mož
no dali v minulých rokoch na začiatku Adventu a potom
sme zistili, že mnohé z nich sme nesplnili a na mnohé
ďalšie sme zabudli.
Učme sa od sv. Terezky Ježiškovej. Jej pravidlom bolo,
aby všetko, čo povie Bohu, bolo pravdivé. Ak sa v nie
čom previnila voči Bohu alebo ľuďom okolo seba, cítila
ľútosť a odprosila tak Pána Boha ako i blížnych. Neroz
mýšľala tak, ako možno niektorí ľudia dnes, že keď ma
nevidia ľudia, asi ani Pán Boh ma nevidí. Keď sa niekedy
nachádzala v takom stave, že sa jej nič nechcelo a ne
vedela, čo by mohla povedať Pánu Bohu, urobila veľmi
zaujímavú vec, ktorú sa budeme učiť v tomto Advente
od nej. Sama hovorí: „Veľmi pomaly sa modlím jeden
„Otčenáš“ a potom „Zdravas, Mária“. Tieto modlitby –
keď sa ich modlím pomaly – ma uchvacujú, živia moju
dušu oveľa viac, než keby som ich stokrát odrapotala...“
Nech aj naša modlitba je tak hlboká a pravdivá. Šty
ri týždne Adventu máme príležitosť si to viac uvedomiť
a učiť sa pravdivo stáť pred Pánom.

Katechetické ozveny

Modlitba Otče náš
V modlitbe Otče náš nám Ježiš – Boží Syn zjavil Otca. On
sám nás ju naučil. Modlitba Otče náš to nie sú iba slová,
ale i náš dôverný postoj a odovzdanosť. Slová to iba po
tvrdzujú. Hoci z hodín náboženstva vieme, že modlitba
Otče náš obsahuje 7 prosieb, my si ju rozdelíme na štyri
časti, aby sme počas štyroch týždňov pokročili v dôvere
Bohu a tiež, aby sme sa naučili nájsť si každý deň čas na
modlitbu ráno, počas dňa a večer.
Boh, ktorý je na nebesiach, je našim Otcom. Môžeme
vzývať Boha ako Otca, pretože nám to zjavil jeho Syn,
ktorý sa stal človekom, a pretože nám ho dáva poznávať
jeho Duch“ (KKC 2780). Božie kráľovstvo je už prítomné
medzi nami: „Priblížilo sa vo vtelenom Slove, je ohlasova
né evanjeliom, prišlo skrze smrť a vzkriesenie Krista. Od
Poslednej večere prichádza Božie kráľovstvo v Eucharis
tii; je medzi nami. Božie kráľovstvo príde v sláve, keď
ju Kristus odovzdá svojmu Otcovi“ (KKC 2816). Čakáme
teda na druhý príchod Mesiáša a žijeme v nádeji na jeho
príchod v sláve.

Metodická príprava
Adventnú prípravu možno robiť spoločne v triede ale
i každý žiak doma počas týždňa. V triede máme k dispo
zícii adventný veniec, pre každého žiaka máme pracovný
list s adventným vencom (príloha č. 1).
Stretnutie má nasledovné časti:
1. Čítanie príbehu k modlitbe Otče náš
2. Úvaha nad časťou modlitby prepojená s vnímaním
obrazu
3. Spoločné prosby
4. Maľovanie časti Otče náš
5. Výber tweetu Svätého Otca Františka – buď každý člen rodiny vyberie jeden na celý týždeň, alebo každý žiak si vyberá každý deň nový, prípadne

13

ako aktivizovať

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

v triede je pripravených toľko textov, aby si každý
žiak mohol vytiahnuť, pričom niektorí môžu mať
rovnaké texty.
Sviece v adventných vencoch budeme každý týždeň
ozdobovať jedným obrazom, ktorý predstavuje časť
modlitby Otče náš. Učiteľ môže uviesť prácu nasle
dovne:
Do jednotlivých sviec budeme každý týždeň vlepovať
malý obrázok a do väčšej „stuhy“ dopíšeme alebo do
konca domaľujeme časť modlitby Otče náš. Okrem
návrhu tzv. stuhy, môžeme využiť aj iné tvary, napr.
začíname písať od stredu a pokračujeme v smere špi
rály, písať môžeme v tvare plných písmen alfa a ome
ga, a pod. Žiakom môžeme ukázať rôzne námety. Je
vzácne, ak si žiaci vymyslia originálny návrh písania.
Žiaci môžu písať uvedenú časť modlitby v rôznych ja
zykoch. Preklad modlitby do rôznych jazykov nájdu na
internete. Túto prácu nemôžeme robiť štyri týždne po
sebe v škole. Písanie textu môžeme použiť na začiatku
Adventu, v prvý adventný týždeň. Ostatné časti mod
litby píšu doma a pozývajú k modlitbe aj iných členov
rodiny.
Žiakov vyzveme, aby to nerobili bezmyšlienkovite –
mechanicky, ale uvedomili si, čo práve prežívame.
Náš život je pestrý. Prežívame rôzne situácie. Pánu
Bohu však máme vedieť odovzdať to, čím žijeme. Je
pre nás vzácny čas, kedy vieme Bohu ďakovať, kedy
ho vieme prosiť. Najkrajšie je, ak tieto situácie vieme
vložiť do našej modlitby. Ak si zalistujeme YOUCAT,
nájdeme v štvrtej časti štyri druhy modlitieb: prosebná,
modlitba orodovania, vzdávania vďaky alebo chvály. Aj
tieto naše modlitby môžeme postupne dopisovať na
náš osobný adventný plagát. Zároveň sa počas našich
modlitieb máme zamýšľať i nad tým, či sa naše modlit
by môžu páčiť Bohu. Učíme sa skúmať, ako nám Pán
Boh ukazuje, čo je pre náš život to najlepšie.
Učiteľ vyzve žiakov, aby v ďalších týždňoch v sobotu
večer pri zapaľovaní novej sviece na adventnom venci
pripravili podobnú slávnosť doma, prečítali si nedeľné
evanjelium, namaľovali ďalšiu časť modlitby Otče náš
a pridali ju do adventného venca. Ak to robia v rodine
alebo spoločenstve, je dobré, keď sa o tom, čo bolo
pre nich dôležité, porozprávajú.
Modlitbu Otče náš môžu pridávať i do pracovného lis
tu, ktorý je pomocníkom na ceste tohtoročného Ad
ventu.
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PRVÝ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje

1. Čítanie príbehu k modlitbe Otče náš
Istý príbeh hovorí o tom, ako je niekedy ťažké pocho
piť, že pri modlitbe nehovoríme iba my, ale hovorí k nám
Nebeský Otec. Aj tento príbeh si môžeme rozdeliť do
jednotlivých týždňov a premýšľať nad tým, či sa nepo
dobáme človeku, ktorý nechce počúvať iba sám hovoriť.
- Otče náš, ktorý si na nebesiach…
- Voláš má?
- Neprerušuj ma, prosím ťa, modlím sa!
- Ale veď si ma práve oslovil.
- Ja? Ani by mi nenapadlo. Ja sa len tak modlím. Tak, ako
nás to učili. Obyčajný Otče náš, ktorý si na nebesiach!
- Ale veď si ma znova oslovil. Chceš sa začať so mnou
rozprávať? Tak dobre. Čo máš na srdci?
- Posväť sa meno tvoje...
- Myslíš to vážne?
- Čo mám vážne myslieť?
- Či moje meno chceš ozaj považovať za sväté? Čo tým
chceš povedať?
- Čo tým chcem povedať. Tým chcem povedať, že... že,
že,... Ako to mám vlastne presne vedieť, čo tým chcem
povedať?
- To znamená, že si ma chceš uctiť, že som pre teba
dôležitý, a že ti je moje meno sväté.
- To máš veru pravdu. Teraz začínam chápať.
2. Úvaha nad prvou časťou modlitby prepojená
s vnímaním obrazu
Otče náš, ty si pôvodcom sveta. Ty si stvoril človeka. Na
obraze prvej sviece vidíme Adama a Evu v raji. Aké šťastie
pre nich, vidieť svet neporušený hriechom. V strede raja
je strom života. Ježiš je stromom života. Na jeho príchod
čakáme a jeho narodenie každý rok na Vianoce znova
prežívame. Ježiš nás naučil, že ťa máme volať Abba –
otecko, Otče náš.

www.dkuspis.sk

ako aktivizovať
My ťa dennodenne oslovujeme. Každé ráno sa prebúdza
me do nového dňa, uvedomujeme si, čo všetko si nám
pripravil. Vidíme, že slnko, obloha, zem, oblaky, voda,
deň a noc, rastliny a zvieratá, to všetko je tu pre nás.
Každý nový deň je pre nás nová príležitosť uvedomiť si
tvoju veľkosť, svätosť a blízkosť. Plní vďačnosti za tvoju
dobrotu môžeme opäť a opäť zvolať: Otče náš, ktorý si
na nebesiach, posväť sa meno tvoje.
3. Spoločné modlitby
Otče náš, ktorý si na nebesiach, daj, aby sme sa počas
Adventu dobre pripravili na slávenie narodenia Ježiša.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, ďakujeme ti, že si nám
poslal svojho Syna, aby nás vykúpil.
Otče náš, nech je posvätené tvoje meno.
Otče náš, tvoje meno je Svetlo.
Otče náš, tvoje meno je: Ja som tu.
Otče náš, tvoje meno je Spasiteľ.
Otče náš, tvoje meno je Láska a Milosrdenstvo.
Otče náš, tvoje meno je Vernosť.
4. Originálne písanie časti Otče náš
Podľa pokynov v metodickej príprave.
5. Výber tweetu Svätého Otca Františka
Počas prvého adventného týždňa si môžeme každý deň
vytiahnuť jeden tweet pápeža Františka a zamyslieť sa
nad jeho obsahom a v spoločenstve povedať, ako súvisí
s konkrétnou časťou modlitby Otče náš. Myšlienku mô
žeme poslať formou SMS svojim priateľom.
Advent je cestou do Betlehema. Nechajme sa
pritiahnuť svetlom Boha, ktorý sa stal človekom.
(Tweet pápeža Františka z 21. decembra 2013).
Advent nám dáva šancu vydať sa novou cestou.
Nechajme sa viesť Máriou, našou Matkou. (Tweet
pápeža Františka zo 6. decembra 2014)
Nedeľa je Pánov deň: nájdime si čas, aby sme boli
s ním. (Tweet pápeža Františka z 10. januára 2015)
Čítajme každý deň kúsok z evanjelia. Tak sa naučíme žiť to, čo je najdôležitejšie: lásku a milosrdenstvo. (Tweet pápeža Františka z 13. mája 2014)
Byť Božími priateľmi znamená modliť sa s jednoduchosťou, s akou sa dieťa obracia na rodičov.
(Tweet pápeža Františka z 28. júna 2014)
Prajem každej rodine, aby nanovo objavila spoločnú modlitbu v domácnosti. Toto napomáha aj
vzájomnému porozumeniu a odpúšťaniu. (Tweet
pápeža Františka z 31. júla 2014)

Katechetické ozveny

DRUHÝ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi,
tak i na zemi.

1. Čítanie príbehu k modlitbe Otče náš
- …Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak
i na zemi…
- To je všetko pekné, ale čo preto robíš ty?
- Aby sa stala tvoja vôľa? Samozrejme každú nedeľu chodím do kostola. Prispievam na misie a na charitu.
- Myslím tým niečo iné. Chcel by som, aby bol tvoj život v
poriadku. Aby si sa zbavil návykov, s ktorými ideš iným na
nervy, aby si vedel poslúžiť tam, kde ťa o to žiadajú, aby
som mal vplyv na tvoj život…
- Prečo mi to vlastne vyčítaš? Veď som iný ako tí, ktorí
v nedeľu prídu do kostola a iba si odsedia sv. omšu.
- Prepáč! Myslel som si, že sa úprimne modlíš o to, aby
prišlo moje kráľovstvo a stala sa moja vôľa. A to začína
práve u toho, kto sa o to modlí.
- Áno, to sa mi trochu vyjasnilo, ale mohol by som sa
domodliť?
2. Úvaha nad druhou časťou modlitby spojená
s vnímaním obrazu
Keď chceme odkrývať tajomstvo Adventu, znovu nano
vo potrebujeme prosiť teba, Nebeský Otec: „Príď tvoje
kráľovstvo.“ Ty si nám poslal svojho Syna, ktorý povedal,
že Božie kráľovstvo je medzi nami.
My si to na tomto svete niekedy ani neuvedomujeme.
Božie kráľovstvo hľadáme ďaleko od nás. Ježiš a jeho
kráľovstvo je však tu a chce, aby jeho kráľovstvo na tom
to svete rástlo aj prostredníctvom nášho dobrého života.
Tak môžeme plní vďačnosti za to všetko znova a znova
zvolať: „Príď tvoja láska, príď tvoja dobrota, príď tvoje
kráľovstvo a nech je vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3. Spoločné modlitby
Otče náš, príď tvoje kráľovstvo do našej rodiny.
Otče náš, príď tvoje kráľovstvo k biednym a chorým ľu
ďom.
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Otče náš, príď tvoje kráľovstvo k bohatým ľuďom.
Otče náš, príď tvoje kráľovstvo k väzneným a utrápeným
ľuďom.
Otče náš, príď tvoje kráľovstvo k deťom celého sveta.
Otče náš, buď vôľa tvoja, keď prosíme sebecky.
Otče náš, buď vôľa tvoja, keď nevieme, čo si počať.
Otče náš, buď vôľa tvoja, keď prosíme o nerozumné veci.
Otče náš, buď vôľa tvoja, keď začíname deň a odovzdá
vame ti všetko, čo bude.
Otče náš, buď vôľa tvoje, lebo je dobrá a svätá.
Otče náš, nech tvoju vôľu prijmú aj chorí a trpiaci.
4. Originálne písanie časti Otče náš
Podľa zvolenej metódy.
5. Výber tweetu Svätého Otca Františka
Učme sa od Panny Márie s väčšou odvahou konať v poslušnosti Božiemu slovu. (Tweet pápeža
Františka z 8. decembra 2014)
Ako Mária uchovávajme v sebe svetlo zažaté na
Vianoce, prinášajme ho všade do každodenného
života. (Tweet pápeža Františka z 23. januára 2014).
Kto pozorne načúva Božiemu slovu a naozaj sa
modlí, vždy sa Pána pýta: Čo je tvoja vôľa pre
mňa? (Tweet pápeža Františka z 19. mája 2014)
Máriin život ukazuje, že Boh koná veľké veci prostredníctvom tých najpokornejších. (Tweet pápeža
Františka z 15. augusta 2015)
Božia láska je zadarmo. On nežiada nič na oplátku, žiada len prijať ju. (Tweet pápeža Františka z 23.
júna 2015)
Aby sme zmenili svet, je potrebné konať dobro
tým, ktorí nám to nedokážu odplatiť. (Tweet pápeža
Františka z 18. októbra 2014)

TRETÍ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.

1. Čítanie príbehu k modlitbe Otče náš
- Chlieb náš každodenný daj nám dnes…
- Prepáč, že ťa zase prerušujem. Až budeš mať chvíľku
času, popremýšľaj, o čo ma vlastne prosíš. Myslím, že je
ti jasné, že nejde o chlieb, ktorý kupuješ ráno v obchode.
- Akože?
- Porozmýšľaj, veď chlebom pre tvoj život sú aj iné hodnoty. Vezmi si Sväté písmo a tam sa dozvieš, že chlebom
je i moje slovo a dokonca i to, čo ti teraz hovorím.
2. Úvaha nad treťou časťou modlitby prepojená
s vnímaním obrazu
Chlieb, to je všetko, čo k životu potrebujeme: potrava,
domov, radosť, láska a dôvera v Boha. Pre nás – väčši
nou sýtych, je dôležité prosiť o to, aby sme sa dokázali
deliť o všetko, čo máme.
Nepýtame ho na zajtra, pretože zajtra budeme znova
Boha prosiť, Otče, daj nám chlieb dnes. „Dnes“ je veľmi
vzácne, ono je tu a teraz. Táto prosba nás učí nevyhová
rať sa, že sme sa už predsa modlili včera, predvčerom,
keď sme boli deti.
Dnešný deň a táto chvíľa je pre nás najdôležitejšia. Dnes
môžeme niečo dobré urobiť, dnes môžeme poslúžiť,
dnes sa môžeme podeliť o to, čo máme, môžeme preja
viť lásku a dobro tým, ktorí to potrebujú. Dnes môžeme
prijať chlieb večného života a tým je Ježiš v Eucharistii.
Aké je krásne, keď svetlo viery je chlebom a napĺňa celú
rodinu. Je v srdci otca, matky a dieťaťa. Rodina je ohnis
kom lásky. Rodina je živým Betlehemom – domom chleba.
3. Spoločné modlitby:
Otče náš, daj nám dnes chlieb.
Otče náš, daj nám dnes to, čo k životu s tebou potrebujeme.
Otče náš, daj nám dnes svoje požehnanie.
Otče náš, daj nám dnes pokoj.
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Otče náš, daj nám dnes pevnú vieru.
Otče náš, daj nám dnes to, čo potrebujeme pre dobrý život.
Otče náš, daj nám dnes pokoru srdca.
Otče náš, daj nám dnes silu pracovať.
Otče náš, daj nám dnes čas pre druhých ľudí.
Otče náš, daj nám dnes radosť, ktorú budeme rozdávať iným.
4. Originálne písanie časti Otče náš
Podľa zvolenej metódy.
5. Výber tweetu Svätého Otca Františka
Viera nie je súkromným darom. O vieru sa treba s radosťou deliť. (Tweet pápeža Františka
z 3. októbra 2015)
Božia láska sa nedá odmerať. Je bez miery! (Tweet
pápeža Františka 26. augusta 2014)
Niekedy sa uzatvárame sami do seba... Pane,
pomôž nám vyjsť smerom k iným, slúžiť tým najslabším. (Tweet pápeža Františka z 2. júna 2014)
Každé stretnutie s Ježišom mení náš život.“ (Tweet
pápeža Františka z 15. apríla 2014)
Drahí mladí, neupadnite do priemernosti. Kresťanský život je tu pre veľké ideály. (Tweet Svätého
Otca Františka z 15. júla 2014)
Dovoľme, aby nás Boh naplnil svojou dobrotou
a milosrdenstvom. (Tweet pápeža Františka zo 17.
marca 2015)

ŠTVRTÝ ADVENTNÝ TÝŽDEŇ
A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame
svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.

1. Čítanie príbehu k modlitbe Otče náš
- A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom…
- A čo tvoj kamarát Peťo?

Katechetické ozveny

- Peťo, hm… už zase s tým začínaš? Vieš predsa, že to, čo
mi urobil, to sa odpustiť nedá. Ale snáď na to príde a odprosí ma. Ako mu dám najavo, že mi to ľudia povedali, ako
ma ohováral?
- Viem. Ale ako si sa vlastne modlil ?
- Áno, nemôžem to zabudnúť. Keby som ja začal na neho
rozprávať, čo o ňom viem, to by pozeral. Môže byť rád, že ja
som ticho, ale neručím za seba.
- Ach, koľko máš v sebe zatrpknutosti. Ja ťa chcem uzdraviť. Odpusť Petrovi a ja odpustím tebe. Budeš mať pokoj
v srdci a nebudeš rozmýšľať nad tým, čo všetko by si ty
mohol povedať na Petra.
- Hm, neviem, či sa k tomu prekonám.
- Nemaj strach, pomôžem ti.
- A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.
- Ja si ťa chránim a preto chcem od teba iba jedno, aby si sa
vystríhal všetkých ľudí a situácií, ktoré ťa vedú do pokušenia.
- Ako to myslíš?
- Poznáš predsa svoje slabosti, svoju nespoľahlivosť, ne
ochotu, pohodlnosť, svoje zaobchádzanie s peniazmi, čistotou a hlavne rečami o druhých. Nedávaj týmto pokušeniam
šancu.
- Dobre. Ďakujem. Od tejto chvíle viem, že sa mám modliť
pomaly a pri modlitbe počúvať teba. Amen.
2. Úvaha nad štvrtou časťou modlitby:
Ľudia môžu prosiť o odpustenie vín a pritom sa cítiť
tak osamelí a pomaly sa vzďaľovať od ostatných a od
Boha. K odpusteniu je potrebná pokora z našej strany
a prosba o odpustenie. Prosiť o odpustenie vín znamená
i uvedomiť si, že ja tiež odpúšťam. Naše viny sú konkrétne
i ľudia sú konkrétni, ktorým ublížime. Odpustiť znamená
teda až objať konkrétneho človeka, ktorý nám ublížil.
Učme sa objímať – odpúšťať a znova začínať s Bohom
a ľuďmi, pretože Boh nás čaká, podáva nám ruku,
odpúšťa a berie nás do svojho náručia. On nám pomáha.
3. Spoločné modlitby
Otče náš, vezmi z nášho srdca horkosť a sklamanie.
Otče náš, daj nám milosť, aby sme podali ruku na zmie
renie ako prvý.
Otče náš, odním od nás predsudky.
Otče náš, veď nás správnou cestou života.
Otče náš, nedovoľ, aby sme zlo odplácali zlom.
Otče náš, pomôž nám, aby sme mali nádej i v ťažkých
chvíľach.
4. Originálne písanie časti Otče náš
Podľa zvolenej metódy.

17

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

ako aktivizovať

5. Výber tweetu Svätého Otca Františka
Nestačí hovoriť o sebe, že sme kresťanmi, treba žiť vieru nielen slovami, ale skutkami. (Tweet
pápeža Františka 20. januára 2014)
Učme sa od Ježiša ako sa modliť, ako odpúšťať,
zasievať pokoj a byť blízko tým, ktorí sú v núdzi.
(Tweet pápeža Františka 18. februára 2014)
Ježiš nikdy nie je ďaleko od nás hriešnikov. Chce
na nás bez miery vyliať svoje milosrdenstvo.
(Tweet pápeža Františka z 24. marca 2014)

Spoveď je sviatosťou nežnosti Boha, jeho spôsobom, ako nás objať. (Tweet pápeža Františka z 31.
marca 2015)
Pán nám vždy odpúšťa a vždy nás sprevádza.
Je na nás, aby sme si nechali odpustiť a nechali sa ním sprevádzať. (Tweet pápeža Františka z 30.
augusta 2014)
Aká silná je modlitba! Nikdy nestraťme odvahu povedať: Pane, daruj nám svoj pokoj. (Tweet
pápeža Františka zo 17. januára 2014).
Spracovala: Klára Soľanová
Použité obrázky: Otče náš, katolícky časopis Duha,
č. 13, šk. r. 1995/96
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Môj Advent v Roku milosrdenstva 2015
Pozn. obrázky na prácu budú pripravené na samostatnom hárku na www.dkuspis.sk

Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje.

Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa
tvoja ako v nebi tak i na zemi.

Chlieb náš každodenný,
daj nám dnes.

Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim
vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Amen.
Katechetické ozveny
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SVETLO HVIEZDY
Príbeh pre menšie deti (1. ročník ZŠ)

V tú noc, keď sa narodil Ježiš, stalo niečo veľmi zvláštne: Všetky hviezdy na nebi zrazu svietili veľmi-veľmi jasno
a spievali spolu so všetkými anjelmi .. „ Gloria in excelsis Deo! Sláva Bohu na výsostiach, a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle! Kristus sa nám narodil v Betleheme! „

Všetkým hviezdam bolo jasné: «Chceme, aby o tejto dobrej správe
vedeli všetci ľudia a všetky stvorenia, teda aj zvieratá!“ Hviezdy žiari
li, osvetľovali celú zem a anjeli spievali: „Gloria in excelsis Deo.“

Na lúke boli ovečky. Jedna ovca začula, ako veľká hviezda spieva
dobré správy.
Ako vo sne začala nasledovať veľkú hviezdu.
Nevšimla si, že na oblohe je aj tisíce ďalších hviezd a je tam i jedna
maličká hviezda, a i ona spieva dobrú správu o Ježišovom narode
ní.

Na radostný spev anjelov a žiaru hviezd sa zobudil i kohút.
Zbadal veľkú žiariacu hviezdu.
Išiel za hviezdou a tiež si pospevoval:
„Kristus sa narodil. Kikirikí!“
A ani kohút si nevšimol malú hviezdu.

Obrovský býk s veľkými zahnutými rohami
tiež začul dobrú správu od nádhernej hviezdy.
Bol zvedavý a tiež sa pobral za hviezdou bez toho,
aby zbadal žiaru maličkej hviezdy.
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Aj somárik počul spev anjelov a zbadal jasnú hviezdu.
Spievala o dobrej správe.
On sa pridal a k spevu „Kristus sa narodil“, pridal: „I..a..i..a“,
a plný radosti ju nasledoval.
Ale ani on nevidel malú hviezdu.

Tak putovali ovca, kohút, býk a oslík
za jasného svetla žiariacej hviezdy a tisícov malých hviezd.
Prišli až k maštaľke, kde sa narodilo Dieťa – Ježiš Kristus.
Malá hviezda bola smutná, pretože chcela, aby zvieratá nasledovali
práve ju, no zvieratká si ju vôbec nevšimli. Ona chcela byť rovnako
dôležitá ako veľká hviezda. Chcela ukazovať cestu ku Kristovi rov
nako ako ostatné hviezdy....

Zrazu... malá hviezda začula tichý hlások. Malá kvetinka,
rovnaká ako všetky kvety, ktorá sa nemohla pohnúť, lebo mala
korienky v zemi povedala hviezdičke: „Prosím ťa, drahá hviezda,
vezmi si moju vôňu a môj lesk a choď ju zaniesť novonarodenému
Ježiškovi!“ Hviezdička sa naplnila leskom a vôňou kvetu a bola
veľmi šťastná.

Letela ako sa len dalo, aby priniesla
Ježiškovi lesk a vôňu malého kvetu...

Katechetické ozveny
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V maštali už boli všetky zvieratá:
ovca, kohút, býk i somárik.
Pozerali sa na novonarodeného Ježiška, poklonili sa mu a tešili sa.
Nemali však žiadne dary.

Ale keď malá hviezda prišla do maštaľke
a priniesla lesk a vôňu malej kvetiny,
ktorá sa naraz rozšírila po celej maštaľke, Ježiško sa usmial.
A úsmev malého Ježiška bol stále jasnejší
a jas Ježiša prežiaril maštaľku a celý svet.

Malá hviezda a malá kvetina boli tiež veľmi šťastní. Boží anjel jej
dal meno. Malá hviezda sa odteraz bude volať „vianočná hviezda“
a malý kvet „vianočná ruža“. Šťastné boli i ostatné zvieratá. Šťastná
bola celá Svätá rodina – sv. Jozef a Panna Mária. Možno si nevšimli
šťastie a radosť zvierat, ale ich šťastie a radosť spočívalo v tajom
stve, že sa narodil Ježiš Kristus, ktorý nám priniesol spásu.

Spracovala: Klára Soľanová,
voľne preložené podľa http://www.gnadenkirche-gl.de/
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SKÔR, NEŽ SA NARODÍ
Súťažná a zábavná adventná aktivita
Prinášame aktivitu, realizáciou ktorej môžeme lepšie spo
znať biblické udalosti a prehĺbiť svoje vedomosti spojené
a adventným liturgickým obdobím.
Potrebujeme: Nižšie uvedené otázky rozpísané na rovna
kých kartičkách, ktoré stočíme do rolky, previažeme stuž
kou a vložíme do košíčka, ktorý môže byť položený upro
stred adventného venca.

7.

Návod 1: V rodine
Vhodné pre deti a rodičov v rodine a je príjemným spest
rením spoločného stretnutia pri adventom venci. Členo
via rodiny súťažia jednotlivo, striedavo si vyberajú rolky
a do 30 sekúnd musia odpovedať. Víťazi ten, kto má naj
viac správnych odpovedí. Víťaz, alebo aj všetci súťažia
ci, podľa rozhodnutia rodičov, môžu byť odmenení slad
kosťou. Jednotlivé rolky, previazané vianočnou stužkou
môžu poslúžiť ako ozdoba na vianočnom stromčeku.

11.

Návod 2: V škole
Túto aktivitu môžeme využiť aj v školskej katechéze. Pri
príprave roliek môžu poslúžiť starší žiaci mladším. Žiakov
v triede rozdelíme do 2 – 3 skupín podľa počtu žiakov.
Rolky s otázkami máme v košíčku, členovia skupín si
postupne vyberajú vždy iba jednu rolku. Do 30 sekúnd
musia odpovedať. Ak nevedia odpovedať, má možnosť
odpovedať ďalšia skupina. Zvíťazí tá skupina, ktorá od
povedala správne na viac otázok. Jeden žiak zapisuje
správne odpovede jednotlivým skupinám na tabuľu. Ví
ťaznú skupinu môžeme podľa uváženia tiež odmeniť. Na
nasledujúcej hodine môžeme venovať pár minút a dať
všetkým krátky test, aby sme si overili ako si žiaci zapa
mätali jednotlivé odpovede.
Nie je dôležité kto vyhrá, ale aby všetci doma aj v škole
spoznali správne odpovede a zažili pekné spoločenstvo.

Otázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čo znamená Advent?
Čo symbolizujú sviečky na adventnom venci a koľko
ich je?
Z ktorej knihy Starého zákona najviac počujeme v
čítaniach pri adventných omšiach?
Ktorý mariánsky sviatok slávime počas Adventu?
Ktorý deň slávime sviatok Nepoškvrneného počatia
Panny Márie?
Akú liturgickú farbu má adventné obdobie a prečo?

Katechetické ozveny

8.
9.
10.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ktorú adventnú nedeľu má kňaz ružové rúcho a pre
čo?
Ktoré sviatky v cirkevnom (liturgickom) roku sú naj
väčšie?
Akú adventnú pieseň poznáš? (Môžeme si ju za
spievať.)
Čo rozumieš pod pojmami: príchod Krista a druhý
príchod Krista?
Sviatok ktorého biskupa slávime v Advente (deti ho
majú veľmi radi)?
V ktorom meste bol sv. Mikuláš biskupom?
Na ktorý deň pripadá sviatok biskupa Mikuláša?
Prečo pred sviatkami ideme na sv. spoveď?
Ako pozdravil anjel Máriu pri zvestovaní?
Ktorý anjel priniesol Márii Božie posolstvo?
Kto povedal: „Požehnaná si medzi ženami a požeh
naný je plod života tvojho, Ježiš“?
Prečo modlitba Anjel Pána je zvlášť vhodná v Advente?
Ako odpovedala Panna Mária na anjelov pozdrav?
Kto bol posledným prorokom Starého zákona, „kto
rý mal pripraviť cestu Pánovi“?
K čomu vyzýval prorok Ján Krstiteľ?
Prečo posledného proroka Starého zákona voláme
Krstiteľ?
Kde krstil ľudí Ján Krstiteľ?
Komu pripravoval cestu Ján Krstiteľ?
Izraeliti čakali na príchod Mesiáša, na koho príchod
sa pripravujeme my dnes?
Na ktoré sviatky sa pripravujeme v Advente?
Kedy slávime sviatok narodenia Ježiša?
Ktoré ďalšie sviatky Pána Ježiša poznáš?
Akú úlohu má Panna Mária v dejinách spásy?
Akú úlohu mal Jozef vo vzťahu k Ježišovi?

Správne odpovede:
1. príchod Pána
2. 4 adventné nedele – 4 sviečky
3. Kniha proroka Izaiáša
4. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
5. sviatok je 8. decembra
6. fialová, ktorá je farbou pokánia
7. v 3. adventnú nedeľu, je to nedeľa „radosti“ – Gaudete
8. Veľkonočné sviatky
9. Anjel z neba v ruchu jasnom...
10. Príchod Krista – Ježiš sa narodil v Betleheme, ako dieťa
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Druhý príchod Krista – príchod na konci sveta, keď
príde ako Sudca
sv. Mikuláša
v Myre (Malá Ázia)
Mikuláš - 6. 12.
aby sme sa dobre pripravili na Vianoce a do čistého
srdca prijali Ježiša
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou
anjel Gabriel
Alžbeta – príbuzná Márie
Anjel Pána je modlitba o prísľube Mesiáša
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane, podľa tvojho slova

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ján Krstiteľ
k pokániu, hlásal blízkosť Božieho kráľovstva
lebo krstil ľudí krstom pokánia
v rieke Jordán
pripravoval ľudí na príchod Ježiša Krista
na druhý príchod Krista
na Vianoce
Narodenie Pána – 25.12.
Veľkú Noc, Najsvätejšieho Tela a Krvi, Zjavenie Pána
Mária je matkou Pána Ježiša – Božieho Syna
Jozef bol pestúnom a vychovávateľom Božieho Syna
Spracovala: Božena Nemčíková

O BOŽOM MILOSRDENSTVE V RODINE SV. FAUSTÍNY
Svedectvo
Ponúkame niekoľko motivačných príbehov (svedectiev) o prežívaní Božieho milosrdenstva v rodine sv. Faustíny
Kowalskej a pápeža Jána Pavla II.
Božie milosrdenstvo malo nezastupiteľné miesto v živo
te Svätého Otca Jána Pavla II. Keď prišiel mladý Karol
Wojtyla, 18-ročný študent (tajný seminarista) a robot
ník do Krakova, cestou z práce sa zastavoval v kostole
v Lagievnikach na modlitbu. Netušil, že za múrmi kláš
tora Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva,
ktoré susedilo s kostolom, Ježiš zveruje celému svetu
podrobnosti posolstva o Božom milosrdenstve mladej
rehoľnici, sestre Faustíne. Veľké veci sa rodia v tichu
a nenápadne. Tak to bolo aj počas betlehemskej noci pri
narodení Božieho Syna.
Karol Wojtyla sa veľmi rád zúčastňoval svätých omší.
Uvedomoval si, že jednou z „ponúk“ Božieho milosrden
stva, kedy môžeme v plnej miere prežívať veľkosť Božej
lásky, je práve svätá omša. Je veľkým zdrojom duchovnej
sily pre každého človeka, pre rodiny, pre spoločnosť, pre
svet.
Pre povzbudenie je dobré si priblížiť postoj sv. Faustí
ny k najsvätejšej obeti i obetavý život jej rodičov,
jednoduchých roľníkov. Deväť rokov prosili Pána o dar
dieťaťa. Najskôr sa narodila s veľkými ťažkosťami dcéra
Jozefa (1901), rovnako náročný pôrod bol aj druhej dcéry
Genovévy (1903) a preto s veľkými obavami očakávali
pôrod tretieho dieťaťa. Dňa 25.8.1905 sa narodila bez
väčších ťažkostí dcéra Helena (Faustína) a po nej ešte
sedem detí. Pri pohľade na úprimnú vieru a dôveru rodi
čov sv. Faustíny je potrebné si všimnúť ich otvorenosť na
prijatie života.
Faustína už ako malé dieťa veľmi rada chodievala na
svätú omšu, hoci bolo treba prejsť dva kilometre peši.
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Keď jej hrozilo, že nemohla byť na svätej omši, lebo bolo
potrebné napr. napásť kravy, vstala veľmi zavčasu, vykĺzla
von cez okno, zaviedla kravy na medzu pri obilí. Ráno
postrehol otec otvorené dvere ohrady a zľakol sa, že im
niekto ukradol kravy. Zároveň však začul, ako Faustína
spieva ranné hodinky k Panne Márii. Keď sa pozrel von,
prekvapilo ho, že Faustína dokázala udržať pohromade
tri kravy a to bez toho, aby urobili škodu na obilí. Potom
poprosila otca, či môže ísť na svätú omšu. Na budúce
už nikoho neprekvapilo ani neľakalo, keď videli zavčas
rána otvorenú ohradu bez kráv, už bola s nimi na paši.
Faustína si už v mladom veku uvedomovala nezastupi
teľnú hodnotu svätej omše.
Veľký príklad nábožnosti videla Faustína u svojich
rodičov, hlavne u svojho otca. Otec každé ráno spieval
horlivo „hodinky o Nepoškvrnenom Počatí“ a v pôste
„lamentácie“. Nikdy nevynechal bezdôvodne alebo
ľahkovážne svätú omšu. Keď nemohol ísť pre chorobu
alebo z inej vážnej príčiny na svätú omšu, v čase trvania
najsvätejšej obety v Božom chráme sa doma sústredene
modlil. Keď Faustína už z kláštora prišla domov za veľmi
chorou matkou, vtedy ešte raz uvidela svojho modliaceho
sa otca. Aj túto skúsenosť zaznamenala v Denníčku:
„Keď som videla, ako sa otec modlil, veľmi som sa zahanbila, že ja som sa po toľkých rokoch v reholi nevedela
tak nábožne a vrúcne modliť. Neustále ďakujem Bohu za
takých rodičov“.
Použitá literatúra:
Denník sestry Faustíny, 398.
Ján Pavol II. Dives in misericordia, 1980
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POZVANIE NA HOSTINU –
Lectio divina Lk 14, 16-24

V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a ro
dinnej katechézy vám ponúkame katechézu s prvkami
Lectio divina.
Téma: Božie milosrdenstvo
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Ciele katechézy:
Kognitívny cieľ: Oboznámiť sa s posolstvom biblického
textu (Lk 14, 16-24) o Božom milosrdenstve v živote ve
riaceho človeka.
Afektívny: Živou vierou a skutkami lásky byť svedkami
Božieho milosrdenstva vo svete.
Obsahová línia: kerygmatická
Metódy: Lectio divina, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Ježiša – Božie
ho milosrdenstva
Úvod
Privítanie, krátka modlitba.
1. Čítanie – čítanie evanjeliového textu (môže
sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho)
Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Lk 14, 1624 (podobenstvo o veľkej večeri)
Ježiš povedal: „Istý človek pripravil veľkú večeru a po
zval mnoho ľudí. Keď nadišla hodina večere, poslal
svojho sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, už je
všetko pripravené. A naraz sa začali všetci vyhovárať.
Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím si ho ísť po
zrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma! Druhý povedal: Kúpil
som päť záprahov volov a idem ich vyskúšať. Prosím
ťa, ospravedlň ma! A ďalší povedal: Oženil som sa,
a preto nemôžem prísť. Sluha sa vrátil a oznámil to
svojmu pánovi. Vtedy sa hospodár rozhneval a pove
dal svojmu sluhovi: Vyjdi rýchle na námestia a do ulíc
mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých
a chromých! A sluha hlásil: Pane, stalo sa, ako si roz
kázal, a ešte je miesto. Tu pán povedal sluhovi: Vyjdi
na cesty a k ohradám a donúť vojsť všetkých, aby sa
mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tam
tých mužov, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.“

Katechetické ozveny

Práca s textom:
Všetci si sadneme do kruhu. Katechéta položí do stredu
kartičky s kľúčovými slovami z textu (hostina, pozvaní,
ospravedlnenie - odmietnutie, hnev, chudobní, mrzáci,
slepí, chromí..) tak, že text je otočený smerom dole a ne
vidieť ho. Kartičky sú poukladané v myšlienkovom slede
podľa biblického textu. Katechéta môže vyzvať prvého,
ktorý otočí kartičku, položí ju viditeľnou stranou na zem
a na uvedené kľúčové slovo vymyslí vetu. Vyzve ďalšieho
žiaka a ten na druhé slovo vymyslí ďalšiu vetu. Jednotlivé
vety majú vytvárať myšlienkový a chronologický kontext.
V závere prečítajú vytvorené rozprávanie a porovnajú
ho s pôvodným biblickým textom, zdôvodnia odchýlky
a vysvetlia pochopenie kľúčových slov.
2. Meditácia
Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné
myšlienky celého biblického textu formou meditácie.
Pravidlá slušného správania hovoria, že sa nepat
rí odmiet
nuť pozvanie priateľov. V prečítanom úryvku
Božieho slova nám Pán Ježiš tlmočí pozvanie svojho
Otca. Hostiteľ - Boh pripravil pre svojich hostí vynikajúce
jedlo. No v deň oslavy sa jeden po druhom vyhovára
li, že neprídu. Nahnevaný hostiteľ sa rozhodol, že im dá
ponaučenie a nahradí ich ľuďmi, ktorí boli v spoločnosti
najmenej vítaní. Pôvodní pozvaní sa začali ospravedlňo
vať. Hostiteľ preto urobil niečo nečakané. Začal pozývať
chudobných! Rozšíril svoj okruh až na okraj spoločnosti
a pozval mnohých, ktorí potrebovali dobré slovo, vrelý
úsmev, teplé jedlo, pozornosť... (skutky telesného a du
chovného milosrdenstva – príloha)
Hostiteľova reakcia v nás môže vyvolať rozpaky, no i údiv
nad jeho štedrosťou. Veď mohol zrušiť hostinu alebo po
karhať každého, kto odmietol pozvanie. No on namiesto
toho začal robiť skutky milosrdenstva.
3. Aplikácia
Čo bráni tomu, aby sme prijali Božie milosrdenstvo?
Dnešné Božie slovo nám ponúka pohľad na milosrden
stvo Boha k svojmu ľudu. Keď ho zraňuje nevera, ne
odpláca sa pomstou, ale láskou. Rozhadzuje svoje siete
ešte hlbšie a ďalej, aby našiel ľudí, ktorí si všimnú jeho
štedrosť a prijmú ju s horlivým a vďačným srdcom.
Je pravdou, že Božie milosrdenstvo si nezaslúžime.
Častokrát sme neverní, ako tí pozvaní na hostinu, mno
hokrát sa vyhovárame a nemáme čas pre Boha. Keď si
to uvedomujeme, sme na dobrej ceste. Boh nám chce
odpustiť všetky naše hriechy, všedné i ťažké. Neustále

25

katechetické námety

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

k nám vystiera svoje ruky a ponúka nám svoje milosrden
stvo. S istotou vieme, že dokiaľ žijeme, Boh nám neustále
dáva možnosť zmeniť svoj život. Odpovedzme teda na
jeho pozvanie. Práve na to slúži sviatosť zmierenia.
Nebeský Otec od nás nikdy nechce, aby sme sa vzdali
niečoho dobrého, pokiaľ nemá v úmysle nahradiť to oveľa
lepším. Všetci sme pozvaní na nebeskú hostinu, ktorej
predobrazom tu na zemi je svätá omša - Eucharistia.

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

Skupinová práca: Evanjelizačný plagát – Božie milosrdenstvo
Katechéta rozdelí prítomných do dvoch skupín. Ich úlo
hou je vytvoriť evanjelizačný plagát, ktorý bude apelovať
na Božie milosrdenstvo – milosrdné srdce nebeského
Otca. Môže byť i formou reklamného plagátu v novinách,
na nástenke, a pod. Cieľom je aplikovať plagát na horeu
vedený afektívny cieľ katechézy. Prácu žiakov ukončíme
predstavením jednotlivých plagátov.
Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba. Na
záver aktivity by mal katechéta zdôrazniť dôležitosť byť
otvorený pre Božie milosrdenstvo, Božiu lásku, odpuste
nie... lebo Boh - Otec je ten, ktorý nás miloval ako prvý.
Taktiež katechéta zdôrazní dôležitosť byť živým svedkom
milosrdného Boha vo svete (v mojom okolí). „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7).
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

Záver
Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k svi
atostnému životu - častému prijímaniu sviatosti zmierania
(sv. spovede), sviatosti Oltárnej - Eucharistie, vzývania
Ducha Svätého o dar pokánia, obnovy, nábožnosti...
K prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej
modlitby v rodine, k pravidelnému čítaniu Božieho slova,
k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lás
ky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.

4. Modlitba
Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je
vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Mod
litba 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: Božia láska, milosrdenstvo,
Božia prítomnosť, Duch Svätý, skutky lásky, večný život,
poďakovanie za... (Súčasťou modlitby môže byť aj prečí
taný úryvok Ž 138).
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
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Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC
Biblia s aplikáciami pre život

Príloha: Skutky milosrdenstva
Skutky telesného milosrdenstva
•
•
•
•
•
•
•

hladných kŕmiť
smädných napájať
nahých odievať
pocestných sa ujať
väzňov vykupovať
chorých navštevovať
mŕtvych pochovávať

Skutky duchovného milosrdenstva
•
•
•
•
•
•
•

hriešnikov napomínať
nevedomých vyučovať
pochybujúcim dobre radiť
zarmútených tešiť
krivdu trpezlivo znášať
ubližujúcim odpúšťať
za živých a mŕtvych sa modliť
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AJ PRE ZACHEJA PRIŠLI
VIANOCE
Dramatizované čítanie

Text scénky môžeme využiť ako dramatizované čítanie
pre žiakov 3. ročníka. Učiteľ môže zostručniť monológy
rozprávačov a dialógy jednotlivých postáv rozdeliť na
menšie časti. Každý účinkujúci žiak dostane text, v kto
rom si zvýrazni text postavy, ktorú bude čítať. Čítanie
možno opakovať i dvakrát, pričom uvedenú postavu
bude čítať iný žiak. Do činnosti môžeme zapojiť i všet
kých žiakov tak, že pomocou jednoduchých perkusií
(prsty, pero, zvuky) znázorňujú mestský ruch, šum, ale
zároveň na pokyn učiteľa i úplne ticho.
Po ukončení dramatizovaného čítania nasleduje rozhovor
na pripravené otázky:
• Kedy by pre Zacheja neboli prišli Vianoce?
• Čo slávime na Vianoce?
• Kedy boli prvé Vianoce?
• Ako mohol Zachej prežívať Vianoce, keď Ježiš už bol veľký?
• Kto potrebuje, aby pre neho prišli Vianoce?
• Kedy príde Ježiš aj do nášho domu?
Úvod
Rozprávač A: Kresťanské Vianoce nie sú rok po roku
opakujúcim sa nostalgickým pohľadom do minulosti, ale
sú pokusom zažiť súčasne s tým čo bolo to, čo sa usta
vične uskutočňuje - vstup Krista do konkrétneho života
človeka. V ktoromkoľvek srdci človeka sa toto odohrá,
môže hovoriť o Vianociach.

Katechetické ozveny

Vianočná koleda: Čo ti dáme…?
Rozprávač A: Pri cestovaní v predvianočnom čase som
počula tento rozhovor: „Mamička, čo sú to Vianoce?“
„Vianoce sú vtedy, keď máme doma stromček, plnú misu
koláčov a v televízii vysielajú pekné rozprávky.
Rozprávač B: Pred obchodným domom stojí dlhý zástup
ľudí nervóznych od dlhého čakania. Medzi nimi je starší
pán, ktorý by tu chcel splniť priania svojej náročnej rodiny.
Jeho nervozita sa však stupňovala a navonok sa prejavila
týmto monológom: „To je hrozné s tými židovskými sviat
kami, neviem, kto to vymyslel. Ja by som najradšej kúpil
kladivo a vytĺkol každému z hlavy tie nezmyselné Vianoce.
Rozprávač A: Dáte mi iste za pravdu, keď poviem, že
títo ľudia nemali tohto roku Vianoce. Áno, mali doma
stromček, rozdali aj dostali darčeky, na Štedrý večer mali
plný stôl, mali všetko, no Vianoce nemali. Strávili snáď
príchod zimy, ale nie príchod Krista. Pripúšťajú, že sa
Kristus kedysi dávno narodil, ale teraz si Vianoce vedia
urobiť aj bez neho.
Rozprávač A: Smutný je pohľad na Vianoce bez Krista.
Bolestivé je pozorovanie stratených Kristových oviec,
ktoré sa dali zlákať reklamou pestrých vianočných výkla
dov a zabudli na pravého oslávenca Vianoc.
Vianočná koleda: Zázrak lásky…
Rozprávač C: Pozrime sa na prvé Vianoce, ktoré prežil
Zachej a ktorého príbeh poznáme zo Svätého písma.
Rozprávač A: Ježiš z Nazareta po tieto dni putuje do Jeru
zalema. Letí o tom zvesť z dediny do dediny, z jedného vr
chu na druhý, bude prechádzať aj cez Jericho. Všetko je tu
na nohách a to sa stáva veľmi zriedkavo. Obyvatelia Jericha
stoja po oboch stranách cesty kadiaľ má prechádzať Ježiš.
Rozprávač B: Ježiš bol ešte ďaleko, no ľudia čakajú ne
trpezlivo. Rady po stranách hustnú, všetci rozprávajú
o prorokovi z Nazaretu.
Rozprávač A: Z paláca na námestí vyšli traja chlapi. Za
chej a jeho sluhovia. Ľudia nemajú radi Zacheja. Pohun
drávajú si a spytujú sa, čo tu ten zlosyn hľadá. Srdečne
ho nenávidia pre jeho bezočivosť, podvody, zdieranie na
colnici, kde je hlavným vyberačom daní. Neberie ohľad
na nikoho, ani na plač. U neho zaváži len jedno - zlato.
Rozprávač C: Zachej je bohatý, ale nie spokojný, má
všetko, ale nie je sýty. Pocítil, že nesmierne priestory
ducha nevyplní to, čo sa dá kúpiť za peniaze. Túžba po
neznámom, novom, vyšla na tvári jeho duše ako nejaká
hviezda. Pocit prázdnoty ho núti opustiť dom a ísť za pro
rokom. Je to vždy ten istý Zachej.
Rozprávač C: Zastaví sa a skúma odkiaľ by mohol vidieť
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na cestu, je totiž malej postavy, po ktorej by mal ísť pro
rok z Nazaretu.
Zachej: „Sto striel do tejto zberby, vyliezli zo svojich dier ako potkany! Človek, aby sa pozeral na ich
špinavé chrbty!“
Manazes(sluha): „Odtiaľ neuvidíme nič, pane, vráťme sa.
Pozri, ako gánia títo naničhodníci.“
Zachej: „Povedal som ti, že chcem vidieť proroka!“
Manazes: „Pochybujem pane, že by ti niekto podobrot
ky ustúpil a ísť pozlotky na nich teraz, keď ich tu je ako
kobyliek, to by som neradil.“
Zachej: „Vykašleme sa na nich. Treba niečo vymyslieť. Toho proroka musím vidieť!“
Manazes: „To sa ľahko povie, ale čo vymyslieť?“
Zachej: „Á,á,á,á……. už to mám! Vidíš ten figovník,
tam hore? Tade musí prorok prejsť, keď chce ísť do
Jeruzalema.“
Manazes: „No, a!?…“
Zachej: „Vyjdem naň a uvidím všetko! Túto háveď
budem mať aspoň pod nohami.“
Manazes: „Pane, dúfam, že to nemyslíš vážne!?“
Zachej: „Celkom vážne!“
Manazes: „Pomysli si, čo ten plebs bude robiť, keď ťa
uvidí na strome! Kamene bude hádzať na teba.“
Zachej: „Hm….. Chcel by som to vidieť, kto by sa
to opovážil!?“
2. sluha: „Budú sa ti vysmievať celý život: „Vznešený pán
Zachej, syn Júdov z Jericha, riaditeľ colného úradu, na
strome ako nejaký fanúšik, ktorý chce vidieť svoj idol!“
Zachej: „A preto ma ešte hlava nebolela, čo si títo
tu o mne hovoria! Chcem vidieť proroka a dosť!“
Manazes: „Riskuješ svoje meno a kariéru! A čo povedia
tvoji priatelia, keď sa dozvedia, že si sa vyškriabal na
strom a zo zvedavosti?“
Zachej: „Á,á,á… Manazes, šetri si svoju múdrosť
pre seba a pre svoje deti! Povedal som a hotovo!“
Manazes: „To je neslýchané!“
Zachej: /udychčane/ „Tak, tu sme! Tu máš môj
plášť, podrž mi ho a ja vystúpim hore.“
Manazes: „Pane, kto odloží svoj plášť, akoby odložil svoju
dôstojnosť.“
Zachej: „To už je moja starosť. Podopri mi tú nohu!
Poď! Tak ešte tú ľavú! Tu je dobre! Dobrá myšlienka
- ísť hore.“
Človek z davu č. 1: „Pozrite na ten strom, kto je tam!
Vták! Viďme, či vie lietať?“
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Človek z davu č. 2: „Nechajte, nech sa s ním poráta pro
rok. Myslím, že uhádne, s kým má tu česť! Veď tomu nič
neunikne. Povie ti aj to, čo tvoj dedo jedol na večeru pred
77. rokmi.“
Rozprávač A: „Prorok sa blíži, ľudia stíchli a napäto po
zerajú, odkiaľ má prísť. Sú vzrušení, na Zacheja zabudli.“
Rozprávač C: /zamyslene/ A Zacheja opanoval neznámy
pocit. Veľa musel zaplatiť za vstupenku na svoju tribúnu,
vystavil sa výbuchu nadávok, posmeškom a hnevu, ani
kamene by ho neboli tak ranili. Vidieť Nazaretčana, čosi
ho to stálo. A Ježiš si to musel všimnúť.
Človek z davu č. 1: „Už je tu, už prichádza!“
Slepec Jonáš: „Čo sa deje?“
Človek z davu č. 1: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto!“
Slepec Jonáš: „Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado
mnou!“
Človek z davu č. 1: „Buď ticho! Nechaj proroka v pokoji!“
Slepec Jonáš: /hlasnejšie/ „Syn Dávidov, zmiluj sa nado
mnou!“
Ježiš: „Kto to kričí?“
Človek z davu č. 1: „Slepec Jonáš.“
Ježiš: „Priveďte ho ku mne! Čo chceš, aby som ti urobil?“
Slepec z davu: „Pane, aby som videl!“
Ježiš: „Pozeraj, tvoja viera ťa uzdravila!“
Slepec z davu: „Ja vidím! On ma uzdravil! Ďakujem ti
Bože za proroka, Ježiša!“
Človek z davu č. 1 a č. 2: „Stal sa zázrak! Uzdravil slepca
Jonáša! Ďakujeme ti Otče za proroka z Nazaretu!“
Rozprávač B: Ježiš sa poberá so svojím zástupom, po
tom čo uzdravil úbohého slepca Jonáša. Musel sa pre
dierať davom, ktorý sa hrnul na neho. Prišiel až po figov
ník. Zachej videl a počul, že sa stal zázrak. S napätím
sledoval, každý Ježišov pohyb, opanovalo ho neznáme
vzrušenie, už dávno zabudol na nadávky a posmešky,
celá jeho bytosť sa upriamila na Ježiša. Na prekvapenie
všetkých sa Ježiš zastaví pod figovníkom, zdvihne oči a
zahľadí sa na Zacheja.
Pieseň: Blúdiš v tme…
Rozprávač C: /zamyslene hovorí/ Vo svetle Ježišovho
pohľadu Zachej vidí ako v blesku celý svoj doterajší ži
vot. Klamstvá, podvody, vydieranie, opovrhnutie inými,
bezcitnosť a krutosť. Strhne sa ako zlodej, ktorého pri
chytili pri krádeži. Cíti, že v jeho živote odbíja rozhodná
hodina, hodina boja, hodina slobodného rozhodovania.
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Stojí na križovatke. Od toho, akú cestu si teraz zvolí, bude
závisieť jeho život, jeho večnosť, alebo zatvrdne, alebo
uzná zlo a pokorne skloní hlavu. Zachej sa rozhodne pre
to druhé. V tejto chvíli dostáva jeho život nový smer.
Rozprávač A: Ježiš pozoroval boj v duši bohatého colníka
a videl ako sa rozhodol. Nerobil mu nijaké výčitky, neod
súdil ho, ani mu neuložil pokutu za minulosť. Zachej to
urobí sám, keď oľutuje svoje činy.
Rozprávač B: Ľud, ktorý obklopoval Ježiša, netušil, čo sa
odohráva v duši človeka, ktorý sedel na strome. A predsa
stal sa zázrak, ktorý ešte prevyšoval uzdravenie slepca.
Ľud čakal, že sa prorok poráta s tým vtáčkom tam hore,
ako to urobil s predavačmi v chráme. Ježiš sa obrátil na
Zacheja a povie pevným hlasom:
Ježiš: „Zachej! Poď rýchlo dolu!“
Zachej: „Pane, kto ti povedal ako sa volám, vieš kto
som? Nemal by si sa kompromitovať. Títo ľudia ti
to nezabudnú.“
Rozprávač C: „Zachej si neuvedomil, že ten, kto stvoril
ľudí, volá každého po mene a že každý človek má miesto
v jeho srdci.“
Pieseň: Ty poznáš…
Rozprávač A: Jerichovčania sa pohoršujú nad Ježišovým
postojom voči Zachejovi, ktorý už stojí hlboko sklonený
pred prorokom. Ježiš ho pozdvihne a povie:
Ježiš: „DNES MUSÍM ZOSTAŤ V TVOJOM DOME.“
Rozprávač C: /zamyslene/ Zachej neverí vlastným ušiam.
Už, už chcel z poníženosti odoprieť, ako však zavrieť dve
re hosťovi, ktorému už dokorán otvoril svoje srdce. Ježiš,
dobrý Pastier, našiel stratenú ovečku a nechal na ceste
99. Treba osláviť túto radosť, lebo v Božom dome zavlád
ne veľká radosť, keď sa hriešnik obráti a zanechá hriešnu
cestu.
Rozprávač B: Ježiš nekarhá Zacheja, no iný je dav:
Človek z davu č. 1 a č. 2: „Pane, to je naozaj hriešny
človek, musíme ťa na neho upozorniť, kúpil si ťa za jednu
večeru.“
Rozprávač B: Ježiš sa nedal pomýliť. Ostane spokojný.

Katechetické ozveny

Výkriky však trápia Zacheja. Ešte pred hodinou by sa bol
pri týchto rečiach zlostne zasmial, ale teraz pozerá na
veci ináč. Žaluje sa:
Zachej: „Pane, títo ľudia majú pravdu! Nebol som
vždy poctivým človekom. Bol som k ľuďom tvrdý a
krutý. Obohacoval som sa na ich účet. Klaňal som
sa zlatému teľaťu. Nestaral som sa ani o Boha ani o
človeka. Prisahám na všetko vznešené, Ježiš z Nazareta, pred tebou, ktorý si mnou nepohrdol, prisahám, že rozdám núdznym polovicu svojho majetku
a tých, ktorých som poškodil, odškodním aj s úrokmi. Vyhlasujem pred tebou a celým Jerichom, že sa
odteraz neodkloním od cesty spravodlivosti.“
Rozprávač A: Na námestí zavládlo ticho. Také niečo od
Zacheja nik nečakal. Mnohí neveria, pozerajú sa na všet
ko ako na komédiu.
Rozprávač C: Zachej sa sám čuduje, no jeho obrátenie
bolo úprimné. Potvrdzujú to Ježišove slová:
Ježiš: „DNES PRIŠLA SPÁSA DO TVOJHO DOMU.“
Rozprávač A: Kristus ako hosť vstúpil do Zachejovho
domu, keď sa udomácnil v jeho duchu.
Ježiš: VEĎ BOH TAK MILOVAL SVET, ŽE DAL SVOJHO
JEDNORODENÉHO SYNA, ABY NEZAHYNUL NIK, KTO
V NEHO VERÍ, ALE ABY MAL VEČNÝ ŽIVOT. LEBO BOH
NEPOSLAL SYNA NA SVET, ABY SVET ODSÚDIL, ALE
ABY SA SKRZE NEHO SVET SPASIL.
Rozpravač A: Jeho srdce prekypuje láskou ku všetkým
ľuďom a jeho túžbou je, aby všetci mohli byť spasení
a prišli k poznaniu pravdy.
Rozprávač B: Hlásajme odkaz, ktorý Boh povedal skrze
proroka Izaiáša, keď hovoril:
„Obráťte sa ku mne všetky národy, aby ste boli spasené,
veď ja som Boh a iných už niet.
Rozprávač C: „Obráťte sa ku mne všetky národy, aby ste
boli spasené, veď ja som Boh a iných už niet.“
Spracovala: Klára Soľanová
Použité materiály: www.infovek.sk/predmety/greckokatolnab/.../jaslickova_zachej.doc
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Predstavenie projektu R. Oberthüra:

katechetické námety

Obrazy života –
život v obrazoch

88 obrazových kariet cca formátu pohľadníc a príručka
44 didaktických hier, ktoré pomáhajú k rozvoju abstraktné
ho myslenia a porozumenia symbolom Biblie a kresťanstva.
Okrem vyučovania náboženstva sa materiál dá veľmi
dobre využiť aj pri vyučovaní na 1. stupni ZŠ alebo na
hodinách výtvarnej, hudobnej alebo literárnej výchovy. Je
vhodný nielen na prácu s deťmi ale taktiež pre skupiny
mládeže, dospelých a seniorov.
K projektu organizujeme seminár pre učiteľov NV,
učiteľov 1. stupňa ZŠ, animátorov spoločenstiev
detí, vychovávateľov v školských kluboch, rodičov.
Seminár je zameraný na odbornú inštruktáž na prácu s týmto materiálom.
Program seminára bude zohľadňovať použitie v týchto
oblastiach:
V škole:
• Materská škola
• Školské vyučovanie náboženstva
• Školský klub
• Vyučovanie na 1. stupni ZŠ
Vo farnosti:
• Katechézy s deťmi
• Stretká s deťmi pod vedením animátorov
V rodine:
• Rodičia
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SVÄTÉ PÍSMO STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA – BIBLIA
Ponúkame nové vydanie Svätého písma, ktoré vydal SSV v roku 2014. Jeho výho
dou je praktická väzba, poznámky pod čiarou na príslušných stranách a optimálna
veľkosť písma. Preklad a poznámky sú podľa vydaní SSV: Starý Zákon z roku
1955 a Nový Zákon z roku 1986. Katolícky preklad s úvodmi k jednotlivým spisom
a poznámkami prof. Jozefa Heribana SDB. Nové vydanie Svätého písma v praktic
kom formáte ponúka ako prílohu farebné biblické mapy. Stredný formát s väčším
typom písma je vhodný na každodenné čítanie Svätého písma v rodine, na ktoré
nás opakovane pozýva aj pápež František. Väzba je šitá, rozmer 130 x 200 mm.
Cena: 17,00 €

BOŽIE MILOSRDENSTVO – NAŠA ZÁCHRANA
Fragmenty z denníčka bl. S. M. Faustíny Kowalskej. V úvodnej časti je krátky živo
topis a päť prostriedkov Božieho milosrdenstva pre nás. V ďalšej časti sú uvedené
niektoré fragmenty z jednotlivých zošitkov, ktoré je možné v jednotlivých liturgic
kých obdobiach Roku milosrdenstva zapracovať i do vyučovacích hodín.
Cena: 2,00 €

Bernhard Häring : OBJAVIŤ BOŽIE MILOSRDENSTVO
Autor ponúka sériu užitočných zamyslení o sviatosti zmierenia, ktoré sú určené tak
pre spovedníkov ako i pre kajúcnikov. Prostredníctvom úryvkov zo Svätého písma
vovádza čitateľa do chápania tejto sviatosti, ktorá presahuje len obyčajný výpočet
hriechov.
Cena: 3,00 €

ČISTÝ ROK
Desať katechéz, ktoré vznikli počas Čistého roka (2014-2015) a teraz vychádzajú
v uvedenej knihe. Každá katechéza približuje čnosť čistoty z rôznych aspektov.
Prílohu knihy tvoria životné príbehy svätcov - patrónov čistoty, ktoré sú blízke mla
dým ľuďom, žalm 139 z pohľadu spytovania svedomia a iné texty. Vyše 200 strán
publikácie je vhodné využiť pri práci so žiakmi vyšších ročníkov v škole a pri práci
s mladými vo farnosti.
Cena: 7,00 €
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Marián Sivoň: MODERNÝ SVÄTÝ
Ďalšia publikácia autora je ponukou 50 rozjímaní nad kresťanskými čnosťami pre
mladých, ale určite nie iba pre nich. Namiesto úvodu autor ponúka čitateľovi návod
na rozjímanie. Z názvov rozjímaní vyberáme: Po ceste múdrosti, Brzda miernosti ťa
chráni, Prepych „mať čas“, Bohatý chudák, Hovoríš aj „ďakujem“? V závere je 40
charakteristík moderného svätého, ktoré môžu poslúžiť i na „moderné“ spytovanie
svedomia.
Cena: 3,00 €

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

Anton Lauček: ANJELOM SVOJIM PRIKÁŽEM O TEBE
Beletristický spracovaný životopisný príbeh Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.
Kniha je rozdelená do ôsmich kapitol, ktoré zachytávajú postupne jednotlivé ob
dobia života. S jednotlivými kapitolami života je potrebné oboznámiť žiakov počas
1. stupňa ZŠ. Na 2. stupni ZŠ možno využiť poznatky v témach pri oboznamovaní
sa s dejinami Cirkvi.
Cena: 2,50 €

MODLITEBNÍK PRE MLADÝCH
Modlitebná kniha, ktorá môže byť sprievodcom a pomocníkom v náročnom čase
dospievania, v prijímaní evanjeliových hodnôt za svoje a pri budovaní hlbokého
vzťahu s Ježišom. Jej obsahom sú základné modlitby, malý katechizmus, modlitby
na ceste ku kresťanskej zrelosti: vážiť si a milovať seba, milovať Boha, budovať
zdravé vzťahy, vážiť si svoje telo, čistotu a sexualitu, budovať dobré vzťahy s oso
bami opačného pohlavia.
Cena: 3,30 €
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DVD – KRÍŽOVÉ VÝPRAVY
Štyri dokumentárne filmy natočené v 7 krajinách a s renomovanými svetovými
historikmi, objasňujú skutočné príčiny a motivácie stáročného križiackeho hnutia.
Nepokrýva len obdobie výprav do Svätej zeme, ale aj boj za oslobodenie Pyrenej
ského polostrova spod moslimskej nadvlády, ako aj obranu Európy pred expan
ziou Osmanskej ríše. Vhodné pre žiakov od 7. ročníka ZŠ.
Cena: 6,50 €

DVD – KRESŤANIA V SPOLOČNOSTI
Séria 9 dokumentárnych 30 minútových filmov zobrazuje živým spôsobom odpo
vede Cirkvi na otázky kresťanov žijúcich v súčasnej spoločnosti. Základné otázky
Sociálnej náuky Cirkvi tvoria i obsah kurikula náboženskej výchovy vo vyšších roč
níkoch. Jedná sa o témy: kresťanská sociálna etika, rodina a spoločnosť, právo
a spravodlivosť, verejná moc, dane, medzinárodný poriadok, pracovné vzťahy,
podnik, trh.
Cena: 7,50 €

DVD – LEKÁR ZÁZRAKOV – svätý Giuseppe Moscati
Životopisný príbeh lekára, profesora, vedca, ktorý mal mimoriadny prístup k chu
dobným. Po výbuchu sopky Vezuv r. 1906 zachraňuje obete, dozerá na evakuáciu
nemocnice. Počas cholery v Neapole (r. 1911) je poverený vládou dohliadať na
stav hygieny v meste. Ako prvý experimentoval s inzulínom v boji s cukrovkou. Po
čas 1. svetovej vojny viedol nemocnicu pre ranených vojakov. Zomrel ako 47-ročný.
Vhodná pomôcka k témam v 8., 9. roč. ZŠ a všetkých ročníkoch gymnázií a SOŠ.
Cena: 6,50 €

DVD – SVÄTY JOZEF COTTOLENGO – životopisný príbeh zakladateľa charitatívneho diela
Založil charitatívne dielo Malý dom Božej Prozreteľnosti, v ktorom sa bezplatne staral
o chorých, invalidov, siroty, ale aj dievčatá vystavené mravnému nebezpečenstvu.
Je tak predchodcom sv. Jána Bosca. Je vzorom svätca – hrdinu lásky, otca chu
dobných, príklad a učiteľ tých, čo chcú uľahčiť ľudské utrpenie.
Vhodná pomôcka k témam v 8., 9. roč. ZŠ a všetkých ročníkoch gymnázií a SOŠ.
Cena: 6,50 €
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DVD – KLENOTNÍKOV OBCHOD – príbeh o láske a sviatosti
manželstva
Film predstavuje príbeh troch párov od začiatku druhej svetovej vojny až po dne
šok. Tajomný klenotník nie je len priateľom, ktorý sprevádza tieto páry na ceste ich
životmi, ale je priateľom a sprevádza všetkých tých, ktorí sa rozhodli deliť o svoj
život a žiť jeden pre druhého. Je to film o slobode a zodpovednosti, o prchavosti
a trvácnosti vzťahov, o láske a manželstve a o milosti Boha, v ktorú dúfajú všetci
ľudia na zemi počas svojho života.
Vhodná pomôcka k témam v 8., 9. roč. ZŠ a všetkých ročníkoch gymnázií a SOŠ.
Cena: 6,50 €

Jill Johnstonová : MÔŽEŠ ZMENIŤ SVET
Kniha zoznamuje s 26 krajinami a 26 skupinami ľudí na svete, ktorí vedia len veľmi
málo o Božej láske zjavenej v Ježišovi Kristovi. Informuje textom, obrazom, mapou
a pozýva ku konkrétnej modlitbe za to, aby sa o dobrej zvesti dozvedeli aj na uve
dených miestach. Učí modlitbe za celý svet. Na tvorbe knihy sa podieľali hlavne
ľudia z misijných spoločností.
Cena: 5,00 €

Alena Ješková a Adela Hroncová : KDE SOM SA TU VZAL?
Kniha je určená na interaktívne čítanie spolu s rodičom. Názov vystihuje tému kni
hy. Dnes sa vytráca skutočnosť, aby sa informácie na citlivé a pritom vážne témy
dieťa dozvedelo doma – od svojich rodičov. Komunikácia s rodičmi v prostredí
dôvery a bezpečí rodiny je nádejou, že dôvera medzi deťmi a rodičmi bude rásť i v
období puberty a dospelosti.
Cena: 3,00 €

HRDINOVIA BIBLIE
Biblická spoločenská, zábavno-vedomostná hra.
Obsahuje 50 ilustrovaných kariet (rozličné biblické osobnosti), 10 špeciálnych ka
riet, kocku, presýpacie hodiny a pravidlá hry.
Je určená pre dvoch až ôsmich hráčov vo veku od 10 rokov.
Predpokladaná hracia doba je 30 minút.
Cena: 10,00 €
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BIBLICKÉ PEXESO
Pozostáva zo 48 kariet, na ktorých je znázornených 12 biblických povolaní, napr.
pastier, rybár, obchodník, hrnčiar, tesár, vojak a iné. Možno hrať podľa pravidiel hry
pexesa – zbieranie štvoríc kariet, alebo formou puzzlí – vyhľadávať niektoré biblic
ké povolania. Inou možnosťou zážitkového učenia je vypísať na podobné kartičky
biblické postavy a priraďovať k ním príslušné povolanie.
Cena: 5,00 €

CD – MILOSRDENSTVO BOŽIE
Na motívy knihy Milosrdenstvo Božie, denníka sestry Márie Faustíny Kowalskej,
ktorú vydalo Slovo a.s. Košice, napísala Jarmila Homolová. Celkový čas 61 minút.
Cena: 5,00 €
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