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Nech vtelené Božie Slovo – Ježiš Kristus
prebýva v našich srdciach každý deň nastávajúceho roka
a každý deň nášho života. Požehnané sviatky Narodenia Pána!

Začiatok liturgického roka nám dáva
príležitosť na prežitie zmysluplného
očakávania na stretnutie s Pánom. Počas
Adventu slávime tajomstvo Kristovho
príchodu a toto tajomstvo má tri rozmery. Každý z nich sa nás to bytostne dotýka:
  Očakávaný prišiel, stal sa jedným
z nás a jeho príchod splnil sľuby dané
praotcom. Otvoril nám cestu k životu.
Boh plní svoje prísľuby.
  Je očakávaný, pretože príde opäť v sláve svojho kráľovstva a pozve nás do
slávy. Naše životné čakanie má svoj
zmysel, má rozmer naplnenia vo večnosti.
  Napĺňa i terajšie očakávania, pretože
prichádza ku každému z nás vo svojom slove, vo sviatostiach, aby sme ho
s vierou prijali. Prichádza tu a teraz.

Prajem vám pokojné prvé dni nového
liturgického roka a požehnanú prípravu
na sviatky Božieho narodenia.
		
Viktor Pardeľ
riaditeľ DKÚ
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Adventný čas nám v liturgii dáva do
pozornosti myšlienku čakania a príchodu. Božie slovo reaguje na čakanie a hľadanie človeka a dáva meno túžbam, ktoré
sa skrývajú v srdci a mysli ľudí. Zároveň
povzbudzuje, aby sme neochabovali
a neklesali na duchu. On zaručene príde
a naplní očakávania a túžby ľudského srdca. Sám nás uisťuje, že nečakáme na aké-

KÉ

Čas radostného očakávania jeho
príchodu je spojený s prípravou srdca.
Máme pripraviť cestu, vyrovnať chodníky,
oddeliť zrno od pliev. Adventná príprava
nie je identická s tou, ktorú prežívame od
Popolcovej stredy až do konca Pôstneho
obdobia. Vtedy sa zdôrazňuje kajúcnosť
a pokánie, aby sme sa pripravili na prijatie veľkonočného tajomstva smrti a zmŕtvychvstania nášho Pána. Adventná výzva
k očisteniu srdca je menej výrazná a má
inú motiváciu – očakávanie Kristovho
príchodu. Vynechanie spevu Glória má
dôvod, aby na Vianoce nanovo zaznelo
toto posolstvo spásy. Advent teda nie je
predovšetkým dobou pokánia, ale sláv-

Druhé číslo Katechetických ozvien
časovo a obsahovo pokrýva úvod nového liturgického roka. Prvé dve obdobia
liturgického roka patria medzi najkratšie, ale najkrajšie. Hoci naši žiaci vtedy
prázdninujú, predsa ponúkame aktivity
a námety, ktoré napomôžu duchovnej
príprave a môžu byť osožné i v katechéze
vo farnosti počas Vianoc. Vianočný čas
je časom vianočných akadémií, scénok,
koncertov, jasličkových pobožností, koledovania a vinšovania. Dve ponuky sú
súčasťou tohto čísla. Na webovej stránke
v jej hlavnej sekcii presunieme ponuku
z archívu z minulých rokov, možno vám
poslúži na inšpiráciu. Do farností a škôl
sme ponúkli aj prípravu strom Jesseho.
Býva zvykom, že v rámci adventných sv.
omší, popr. rorátnych sv. omší deti prichádzajú do kostola počas celého Adventu.
Strom Jesseho si budú deti zapĺňať postavami, ktoré tvoria Starý zákon a boli
súčasťou očakávania prvého Kristovho
príchodu. Radi zverejníme aj príspevky
od vás, ak sa rozhodnete podeliť o svoje
katechézy, vianočné scenáre, texty alebo akadémie. Vopred ďakujeme za spoluprácu i inšpiráciu z aktuálneho čísla nášho katechetického informačníka.
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divadelnej hre od S. Becketta Čakanie na Godota vystupujú dvaja
priatelia tuláci a počas deja čakajú na akéhosi Godota. V angličtine ide o
slovnú hračku, keďže Godot pripomína
slovo God – Boh. O očakávanom Godotovi však nič nevedia a nevedia ani to, kedy
a kde sa s ním majú stretnúť. Ich čas je
naplnený nezmyselným a beznádejným
čakaním. Od neznámeho chlapca sa dozvedia, že Godot príde na druhý deň. Na
druhý prichádza ďalšia správa o odložení
jeho príchodu. A tak i ďalej čas zabíjajú
čakaním. Dielo naznačuje túžbu a očakávania ľudí každej doby. Mnohí sú plní
očakávania, sú plní nesplniteľných nádejí,
neuskutočniteľných túžob. Ak naše čakanie má mať svoj zmysel, je potrebné, aby
ten, na ktorého čakáme, prišiel. Od nás
sa zase vyžaduje pripravenosť a bdelosť,
ochota ísť v ústrety prichádzajúcemu. Silou počas očakávanie je nádej, že sa blíži
niečo nové a nesmieme to zmeškať. Bdelé
a pozorné očakávanie velí očiam, aby spozorneli a rukám, aby boli pripravené.

nostnou pripomienkou udalosti Vtelenia.
Samozrejme, oslave by niečo chýbalo,
keby nebola spojená s prípravou srdca.

35

úvodník

hosi neurčitého Godota, ale na niekoho,
kto naozaj prichádza.

info
Metodické dni v októbri 2018

V októbri sa na piatich miestach Spišskej diecézy uskutočnili metodické dni na tému: Formačný rozmer vyučovania náboženstva.
V úvodnej duchovno-formačnej prednáške biskupský vikár a riaditeľ DKÚ ThDr. Viktor Pardeľ, PhD. poukázal na dôležitosť formovania správneho obrazu Boha a odovzdávania náboženských právd v prepojení na kerygmatický obsah. Účastníkov oboznámil s výsledkami prieskumu súčasného kurikula a s návrhom nového, ktorý tvorí skupina odborníkov poverená KBS, komisiou pre katechizáciu
a školstvo. V druhej časti seminára odzneli príspevky metodikov, ktorých obsah nadväzoval na vyššie spomenutú hlavnú tému. Tretiu
časť tvorilo predstavenie nových publikácií: Docat a Biblia pre mladých a pomôcka vo vyučovaní náboženstva lapbook.
Všetkým ďakujeme za účasť, pomoc a taktiež za prijatie i ústretovosť na jednotlivých miestach konania metodických dní. Či už to
bolo v školách (ZŠ sv. Kríža Kežmarok, Cirkevná SŠ Dolný Kubín) alebo na fare v Ružomberku a v priestoroch pod kostolom sv. Cyrila a
Metoda vo farnosti Poprad-Juh. Materiály ponúkame na stiahnutie a používanie na našej webovej stránke.

Biblická olympiáda – ukončenie prihlasovania 30. 11. 2018

Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukončenia prihlasovania na Biblickú olympiádu. Prihlášky zaslané po 30. novembri 2018 nebudeme môcť akceptovať.

Výtvarná súťaž: Biblia očami detí a mládeže

V týchto týždňoch sa na školách začínajú realizovať triedne a neskôr i školské kolá Biblickej olympiády. Odporúčaný termín pre
školské kolá je do 31. 1. 2018. Škola doručí tlačivá: Prihláška do dekanátneho (okresného) kola(príloha č. 2) spolu s tlačivom Súhlas
zákonného zástupcu (príloha č. 3) na DKÚ svojej diecézy do 7. februára 2019.

Čo nájdete v Biblickom okienku?

Je pomôckou na prípravu úloh triedneho a školského kola Biblickej olympiády Sú v ňom rôzne typy úloh spracované podľa jednotlivých kníh tohtoročnej olympiády. Prosíme, aby ste i v tomto roku obohatili Biblické okienko svojimi nápadmi a námetmi. Tešíme sa na
ponuky od vás.

Seminár – biblické knihy k Biblickej olympiáde 2018/2019

Dňa 20. 11. 2018 sa v Poprade uskutočnil seminár „Interpretácia vybraných biblických tém“, ktorý organizoval DKÚ Spišskej diecézy.
Tematicky bol obsah zameraný na Knihu Rút, Prvú knihu kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Záznam a prezentácie zo seminára, ktoré
poskytol lektor prof. doc. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD., sú k dispozícii na webovej stránke DKÚ.

Biblická nedeľa

Ponuka námetov na realizáciu podujatia organizovaného KBD k Biblickej nedeli bude zverejnená na stránke www.kbd.sk. Slávenie
Biblickej nedele bude v 2. adventnú nedeľu – v tomto roku 9. decembra 2018.

Plnenie modelu katechetickej formácie

Jednou z dôležitých úloh DKÚ je ponuka vzdelávacích a formačných podujatí. Model katechetickej formácie má isté pravidlá, ktoré
určil diecézny biskup a sú uvedené na http://nova.dkuspis.sk/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/2-Kanonicka-misia/3-Model-katechetickej-formacie. Pre náš úrad z toho vyplýva i povinnosť kontrolovať plnenie modelu. Je teda na každom učiteľovi a katechétovi,
aby v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť podujatí a splniť model, zaslal vysvetlenie, resp. ospravedlnenie za neúčasť
bez výzvy z nášho úradu, vždy najneskôr do 15. 6. príslušného školského roka. Veríme, že táto požiadavka z našej strany sa stane samozrejmosťou a v rámci vzájomných vzťahov zabezpečí medzi nami jednoduchšiu komunikáciu.

Tvorba nového kurikula Nv/N

Počas metodický dní bola prezentovaná základná línia a prvé podoby nového kurikula predmetu Nv/N. Skupina tvorcov pod vedením koordinátora ThDr. Tibora Reimera, PhD., má do konca mesiaca november predložiť svoje návrhy skupine garantov (riaditelia
DKÚ). Všetkých vás budeme o tom informovať a zašleme predložený materiál na pripomienkovanie. Prizveme k tomu i kňazov našej
diecézy, aby nová podoba kurikula a následne i učebných osnov a materiálov bola pripravená na adekvátnej úrovni a s očakávaným
obsahom.

Katechetické ozveny
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Adventné duchovné obnovy

V jednotlivých regiónoch diecézy sa v nastávajúcom Adventnom období uskutočnia duchovné obnovy pre učiteľov náboženstva.
Bližšie informácie budú zverejňované na webovej stránke DKÚ.

Zhromažďovanie štatistických údajov

Prosíme všetkých učiteľov náboženstva, aby za jednotlivé školy zosumarizovali údaje o vyučovaní náboženstva za každú školu na
samostatnom tlačive a odovzdali ich na príslušnom farskom úrade. V prípade, že na jednej škole vyučujú viacerí učitelia, urobia jeden
sumár za príslušnú školu. Uvedené údaje je potrebné odovzdať farskému úradu do 10. januára 2019. Farské úrady zašlú sumár za celú
farnosť na jednom tlačive na DKÚ do 15. januára 2019. Tlačivo nájdete na: http://nova.dkuspis.sk/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/2-Kanonicka-misia/4-Tlaciva-na-stiahnutie

Recitačná súťaž PIRÁTI KRÁSY – téma „Mladosť a láska“ – vyhodnotenie oblastných kôl

V dňoch 5. a 6. novembra 2018 prebiehali oblastné kolá 5. ročníka diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy v kategóriách základných
a stredných škôl. V tomto roku bola aktuálnou témou Mladosť a láska.
Cieľom súťaže bolo prostredníctvom tvorby slovenských autorov poézie a prózy zameranej na tému mladosti a lásky vyzdvihnúť
duchovno-morálny aspekt Desatora a katolíckeho učenia o hodnotách.
Súťaže sa zúčastnilo 59 recitátorov, 26 za oblasť Oravy a Liptova 33 za oblasť Spiš a Podtatransko.
Uvádzame prehľad umiestnení v oblastných kolách. Do diecézneho kola postúpili súťažiaci umiestnení na prvom mieste.
Z dôvodu prehĺbenia úcty k novej blahoslavenej Anke Kolesárovej bola pridaná 3. kategória, v ktorej zaznela vlastná tvorba žiakov
na danú tému. Boli sme veľmi prekvapení, že odkaz bl. Anky Kolesárovej prostredníctvom vlastnej tvorby oslovil žiakov a 6 recitátorov
predstavilo svoje autorské diela. Do diecézneho kola postúpili všetci recitátori vlastnej tvorby.

Oblasť Spiš, Podtatransko
I. kategória, poézia – celkom 15 súťažiacich
1. Zuzana Dunajová Jurčová, ZŠ s MŠ Spišská Teplica – Ján Botto : Báj Turca
2. Ema Hetešová, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok – Milan Jurčo : Mladosť
3. Gabriela Kozlíková, ZŠ Školská, Sp. Podhradie – Milan Rúfus : O dievčati krajšom ako jabloňový kvet
Cena poroty: Katarína Brejčáková, ZŠ Nejedlého, Sp. Nová Ves – Vladimír Štefanič : Modlitba Adama
I. kategória, próza– celkom 5 súťažiacich
1. neudelené
2. Mária Mirgová, ZŠ s MŠ Slovenská Ves – Jozef Cehula : Za pravdou
3. Soňa Baranová, ZŠ s MŠ Spišská Teplica – Svetozár Hurban Vajanský : Požiar z lásky
II. kategória, poézia – celkom 6 súťažiaci
1. Lenka Novotná, SZŠ Poprad – Jozef Škrabák : Milujem
2. Viktória Galliková, Gymnázium Kukučínova Poprad – Milan Jurčo : Mladosť
3. Sofia Tripšanská, Gymnázium sv. Františka A: Levoča – Natália Klempaiová : Malá nočná túžba (montáž)
II. kategória, próza – celkom 2 súťažiaci
1. Michaela Urbaňáková, SZŠ Poprad – Jozef Mráz : Peter a Mária
2. Soňa Horníková, Gymnázium Kukučínová Poprad – Magdaléna Rusiňáková : Anka Kolesárová
III. kategória, vlastná tvorba, poézia ZŠ – celkom 2 súťažiaci
1. Anna Majerčáková, SŠ Lendak – Neopusť ma, Pane
2. Laura Novotná, ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany – Biela
III. kategória, vlastná tvorba, próza ZŠ – celkom 1 súťažiaci
1. Soňa Kurtá, ZŠ dr. D. Fischera – Mamino tajomstvo
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III. kategória, vlastná tvorba, poézia SŠ – celkom 1 súťažiaci
1. Alexandra Špaková, SOŠ Dolný Smokovec – Byť iná
III. kategória, vlastná tvorba, próza SŠ – celkom 1 súťažiaci
1. Katarína Pacáková, Cirk. gymnázium Š. Mišíka Sp. Nová Ves – Láska k tebe, Pane, je vždy mladá

Oblasť Orava
I. kategória, poézia – celkom 15 súťažiaci
1. Terézia Dibdiaková, ZŠ s MŠ J. Vojtašáka Zákamenné – Mať košík z prútia (montáž básní slov. autorov)
2. Timea Majcherová, ZŠ s MŠ Lokca – Anton Srholec : Čierna ovečka
3. Lucia Juričáková, ZŠ s MŠ Babín – SvetoslavVeigl : Óda na úsmev
Cena poroty: Nina Sahuľová, ZŠ P. O. Hviezdoslava Trstená – Milan Rúfus : Riekanku do spánku
I. kategória, próza – celkom 6 súťažiacich
1. Veronika Belicaiová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné – Daniel Hevier : Pobozkaná
2. Liliana Vlčáková, CZŠ sv. Gorazda Námestovo – Magdaléna Rusiňáková : Anka Kolesárová
3. Erik Kuráň, ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená – Margita Figuli : Tri gaštanové kone
Cena poroty: Peter Cingel, ZŠ s MŠ Zázrivá – Daniel Hevier : Stopy vedú do temnoty
II. kategória, poézia – celkom 3 súťažiaci
1. Alžbeta Iglárová, SOŠPaS Námestovo – P. O. Hviezdoslav : Anča
2. Matúš Beňuš, SOŠPaS Námestovo – Pavol Ušák-Oliva : Madone
3. Miriam Brčáková, SOŠPaS Námestovo – Milan Rúfus : Panna Mária z rosy počatá
II. kategória, próza– celkom 1 súťažiaci
1. Lenka Ondreková, SOŠPaS Námestovo, Magdaléna Rusiňáková : Anka Kolesárová
III. kategória, poézia – celkom 1 súťažiaci
Adam Belicaj, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné – Spev zbraní

Diecézne kolo recitačnej súťaže PIRÁTI KRÁSY – téma „Mladosť a láska“

Vo štvrtok 15. novembra 2018 sa na Spišskej Kapitule konalo diecézne kolo V. ročníka recitačnej súťaže. V tomto finále sa zúčastnilo
13 recitátorov zo základných a stredných škôl v kategóriách poézie, prózy a vlastnej tvorby.
I. kategória, poézia
1. miesto: Terézia Dibdiaková, ZŠ s MŠ J. Vojtašáka Zákamenné – Mať košík z prútia (montáž básní sl. autorov)
2. miesto: Zuzana Dunajová Jurčová, ZŠ s MŠ Spišská Teplica – Ján Botto : Báj Turca
I. kategória, próza
1. miesto: Veronika Belicajová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné – Daniel Hevier : Pobozkaná
II. kategória, poézia
1. miesto: Lenka Novotná, SZŠ Poprad – Jozef Škrabák : Milujem
2. miesto: Alžbeta Iglárová, SOŠPaS Námestovo – P. O. Hviezdoslav : Anča
II. kategória, próza
1. miesto: Michaela Urbaňáková, SZŠ Poprad – Jozef Mráz : Peter a Mária
2. miesto: Lenka Ondreková, SOŠPaS Námestovo, Magdaléna Rusiňáková : Anka Kolesárová
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III. kategória, ZŠ, poézia – vlastná tvorba
1. Laura Novotná, ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany – Biela
2. Anna Majerčáková, SŠ Lendak – Neopusť ma, Pane
3. Adam Belicaj, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné – Spev zbraní
III. kategória, ZŠ, próza – vlastná tvorba
1. Soňa Kurtá, ZŠ dr. D. Fischera – Mamino tajomstvo
III. kategória, SŠ, poézia – vlastná tvorba
1. Alexandra Špaková, SOŠ Dolný Smokovec – Byť iná
III. kategória, SŠ, poézia – vlastná tvorba
1. Katarína Pacáková, Cirk. gymnázium Š. Mišíka Sp. Nová Ves – Láska k tebe, Pane, je vždy mladá
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do súťaže. Ďakujeme i učiteľom, ktorí objavujú v žiakoch talenty, pomáhajú im ich rozvíjať
a tak ich učia obohacovať svet tým, čo dostali ako veľký Boží dar. Hlavným poslaním diecéznej recitačnej súťaže je poukázať na krásu
prednášaného a recitovaného slova. Pri výbere autorov odporúčame tých, ktorých diela nesú posolstvo evanjeliových hodnôt alebo sú
spojené s hlbším morálnym odkazom.

foto: archív DKU

6

www.dkuspis.sk

odborný poradca

KRESŤANSKÉ VÝTVARNÉ UMENIE
A JEHO VÝZNAM V KATECHÉZE
Predmetom záujmu umelcov boli v dejinách rôzne témy nevynímajúc náboženské témy. Zvlášť výtvarné umenie sa stávalo výrazným objektom kultu. Kresťanstvo, ktoré vznikalo v rôznych spoločensko-náboženských pomeroch, muselo spočiatku čeliť nebezpečenstvu pohanského kultu obrazu. Počas kresťanských dejín hľadalo možnosti, ako odovzdať obsah teológie aj vizuálnym
spôsobom a prepojiť evanjelizáciu a katechizáciu s teológiou a estetikou.
V katechéze východnej a západnej cirkvi sa využívalo tak slovo
ako i obraz, ale kládol sa na ne rôzny akcent. Východ koordinoval
vzťah medzi ikonou a slovom, dal ikonografickým znázorneniam
náboženských právd dogmatický charakter. Západ, ktorý si viac cenil hovorené slovo, používal obraz ako ilustráciu zjavených právd
a zároveň ako formu na zapamätanie si určitých významných udalostí, zvlášť mučeníctva a heroických činov svätcov. Kresťanstvo
chápalo výtvarné umenie od začiatku ako súčasť viery a prijímalo
jeho pastoračnú a evanjelizačno-katechetickú funkciu.
Prví kresťania pod vplyvom biblickej tradície i židovského
náboženstva si zachovávali odstup od akýchkoľvek predstáv. Časom – hlavne pod vplyvom kresťanov obrátených z pohanstva,
ktorí boli zvyknutí na rôzne prejavy umenia – sa objavujú maľby
a symboly kresťanského typu. Neboli vytvorené ako umelecké
diela, ale predstavovali iba svedectvo náboženského prežívania
vlastnej viery (ryba, chlieb, holubica, kríž, kotva, loď, monogram
Krista). Na začiatku 3. storočia vznikajú maľby a sochy znázorňujúce scény zo Starého i Nového zákona. Koncom 3. storočia už
nájdeme i niektoré výjavy z detstva Pána Ježiša.
V 4. storočí sa začína so stavbami prvých kresťanských bazilík a ich výzdobu tvoria mozaiky. Téma narodenia Pána sa spája
s epifániou – sviatkom Zjavenia Pána. V umení však nebolo jednoduché nájsť pravý význam obrazu, ktorý mal poučiť, povzbudiť, nadchnúť, ale nemal hraničiť s prejavom úcty, aká bola známa v pohanských náboženstvách.
Pápež Gregor Veľký (+604) písal istému biskupovi: obraz je
pre jednoduchých ľudí to, čo je písmo pre vzdelaných – tých, čo
vedia čítať... teda obrazy slúžia predovšetkým pre poučenie ľudí.
Prívrženci, ktorým šlo o pastoračné využitie umenia, zdôrazňovali väčšiu účinnosť a silu obrazu i jeho silný vplyv na ľudí („cez oko
do duše“), samozrejme vystríhali pred zbožstvením, vytváraním
idolov.
Veľmi vhodne sa využilo, že Kristus sám prijal ľudskú prirodzenosť. On sa stal najdokonalejším „obrazom neviditeľného Boha“
(všetky obrazy sú iba nedokonalým náznakom...). Námietky nepriateľov náboženského umenia sa stretali s argumentáciou, že
preukazovaná úcta nepatrí obrazu, ale na obraze predstavovanej
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skutočnosti. Zdôrazňovalo sa, že nie je správne uctievať obrazy
samy o sebe, ale je potrebné využiť a nájsť v ňom znázorňovanú pravdu, tajomstvo viery, didaktickú hodnotu a pripomenúť si
i ľahšie zapamätať udalosti dejín spásy.
Je pravdou, že umelecké diela zvláštnym spôsobom „posúvajú človeka do nadprirodzeného sveta“ a v tomto zmysle sú pomocou na ceste spásy každého z nás. Stredoveké katedrály sa tak
stávali charakteristickými obrazovými katechizmami a možno
povedať i encyklopédiami vedomostí o Bohu a svete. Nastal veľký
rozvoj cirkevnej architektúry, sochárstva, maliarstva, iluminátorstva (maľovanie starých rukopisov) a ornamentového – ozdobného umenia. To sa odrazilo i v predstavovaní motívov narodenia
Pána, poklony pastierov a mudrcov. Obdobie freskovej výzdoby
a neskôr renesancie a baroka je bohatý na tému Pánovho narodenia a udalostí, ktoré sú s tým spojené.
Vplyvom renesancie však prichádza obdobie, kedy badať väčšiu sekularizáciu umenia a je väčší rozdiel medzi umením náboženským a svetským. Umenie sa stalo prostriedkom vlastného
prístupu umelca k problémom viery, žiaľ niekedy slúžilo i ako
útok na kresťanstvo. Cirkev sa preto dištancovala od takýchto
prúdov a prestala byť mecenášom umenia, kde chýbala teologická reflexia hodnôt. Malo to neblahý následok, že sa objavovali
i gýčové diela s náboženskou tematikou. Zvlášť v období secesie
a ďalších smerov 19. storočia môžeme pozorovať istú stagnáciu
kresťanského umenia.
Prelomom bolo vystúpenie pápeža Pavla VI. umelcom: „Cirkev vás potrebuje... Vy viete nájsť formy, ktoré dokážu sprístupniť a vedú k pochopeniu i neviditeľných vecí... Cirkev musí opäť
spolupracovať s umelcami (OsRom 1964). V podobnom duchu
prebiehali koncilové prejavy adresované umelcom: „svet, v ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby nepadla do zúfalstva. Krása,
podobne ako pravda, prebúdza radosť v ľudských srdciach a je
cenným ovocím, ktoré je nadčasové, vytvára väzby medzi generáciami a spája ich cez obdiv všetkých generácií.
Osobitným prejavom spoločného otvorenia sa pre umenie
sú slová sv. Jána Pavla II.: „aby Cirkev plnila svoje poslanie, ktoré
jej zveril Kristus, potrebuje umenie. Pomocou neho sa duchov-
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ná, neviditeľná, Božia skutočnosť stáva vnímateľnou a zároveň
príťažlivou. Musí predstavovať v zrozumiteľných formách to, čo
samo v sebe je nevysloviteľné.“ (List pápeža Jána Pavla II. umelcom, 1999)
Odvolávať sa vo vyučovaní náboženstva a katechéze na umelecké diela zahŕňa hlboké teologické, historické a psychologické
zdôvodnenie. Krása umenia sa pre mnohých môže stať cestou viery a svedectvo umelcov môže znamenať osobné svedectvo viery.
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Z toho dôvodu je potrebné opäť vyzdvihnúť a využívať v umení reflexiu, ktorá poukazuje na vieru, odkrýva ju a zároveň ju vyjadruje.
Ponuka výtvarného umenia s tematikou Narodenia Pána nech
pomôže odkryť a lepšie pochopiť náboženskú symboliku a náboženské pravdy a zároveň nech je priestorom na meditáciu, kladenie osobných otázok s vierou a vo viere, že Ježiš je Boží Syn, je náš
Pán a svojim človečenstvom sa nám stal podobným vo všetkom
– okrem hriechu.
Spracovala: Klára Soľanová
zdroj obrázku: internet

www.dkuspis.sk

odborný poradca

MOTÍV VIANOC

V KRESŤANSKOM
UMENÍ

Ešte pred niekoľkými rokmi sa prianie milostiplných a požehnaných sviatkov Božieho narodenia posielalo na vianočných
pohľadniciach. Ilustrácie na nich mali väčšiu alebo menšiu umeleckú hodnotu, ale ich úlohou bolo pripomínať obsah sviatkov
a ich posolstvo.
Výtvarné spracovanie udalostí Narodenia Pána má stále svoje
miesto a je na nás, čo a ako dokážeme vnímať my a ako dokážeme nadchnúť iných krásou a detailmi, ktoré sme objavili a ako
sme pochopili ich posolstvo. Učiteľ náboženstva by sa mal najprv
sám nadchnúť krásou a konkrétnym motívom výtvarne spracovanej udalostí, prípadne vnímať, ako sa daný motív znázorňoval
v jednotlivých obdobiach dejín Cirkvi.
Výtvarné diela mohli vznikať na miestach, kde sa kresťania
schádzali. Stretnutia v domoch postupne nahradili katakomby,
z ktorých môžeme spomenúť Prisciline katakomby a v ich komplexe kaplnku s freskami. Okrem najznámejšej fresky Ježiša Dobrého pastiera nájdeme tu i fresku týkajúcu sa detstva Pána Ježiša
a to Klaňanie sa troch mudrcov pred Madonou s dieťaťom (obr.
č.1). Sviatok Narodenia Pána sa slávil ako Zjavenie Pána a to 6.
januára. V ďalších storočiach môžeme opäť badať práve výjav Poklony mudrcov formou reliéfov, napr. na Rímskych sarkofágoch

neznámy autor,
rané kresťanstvo (č.1)
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neznámy autor,
rané kresťanstvo (č.2)

zo 4. storočia na cintoríne sv. Agnesy v Ríme (obr. č.2) a neskôr
mozaiky v Palerme a v Bazilike sv. Apolinára v Ravenne zo 6. storočia (obr. č.3 a 4).
Príbeh troch mudrcov z východu bol populárny medzi kresťanmi i v ďalších storočiach. Môžeme to badať na dochovaných
umeleckých dielach. Na obrazoch sú mudrci, ktorí prichádzajú
pred Dieťa Ježiš a Máriu, prinášajú dary, prípadne sa klaňajú.
Jedná sa o epifániu – zjavenia Pána všetkým národom. V neskoršom období, počnúc gotikou sú už častejšie znázorňovaní i
pestún Jozef, pastieri, vôl i osol. Renesancia a baroko sa odlišujú
od predchádzajúcich období hlavne tým, že počet postáv sa na
obrazoch Narodenia postupne zvyšuje. Je tam veľa variácií čo sa
týka druhu prístrešia narodenia – jaskyňa, neskôr hostinec, maštaľ, ale i dom.
Na obrazoch celého stredoveku môžeme vnímať hlbokú výpoveď o Ježišovom narodení, ktoré bolo vopred prorokmi ohlasované, výnimočné a bolo i je darom pre celý svet. Je zahalené tajomstvom, ktoré nepochopíme, ale vo viere prijímame v spojení
s celým tajomstvom Ježišovho účinkovania, teda aj s jeho smrťou
a zmŕtvychvstaním.
Obdobie secesie, postimpresionizmu a surrealizmu zjednodušuje výtvarný prejav a každý autor dáva téme Pánovho narodenia vlastný charakter, ktorý prepája s veľmi osobným ponímaním
viery a prijatia náboženských právd. Preto nie každý obraz nás
osloví, ale môže byť odrazom prostredia, v ktorom maliar tvoril
a odrazom doby, ktorá ho ovplyvnila.
Skúsme si nájsť „svoj“ obraz, ktorému necháme priestor na
vnímanie počas tohtoročného Adventného obdobia. Hľadajme
na ňom jedinečné posolstvo právd a odovzdajme ich žiakom, ku
ktorým každý týždeň prichádzame.

neznámy autor,
Palermo (č.3)

neznámy autor,
Ravenna (č.4)
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Jacopo Torriti,
obdobie gotiky

Jacopo Torriti,
obdobie gotiky

misál,
obdobie gotiky

misál,
obdobie gotiky

Giotto(1267-1337)
raná renesancia

Giotto(1267-1337)
raná renesancia

Van der Weyden (1400-1464),
holandský maliar

Robert Campin
(1406-1444), holandský maliar

Hieronymus Bosch(1460-1516), Matthias Grunewald (1470holandský maliar
1528), nemecká renesancia

Giovanni Bellini(1427-1516),
tal. renesancia

Andrea Mantenga
(1431-1506), tal. renesancia

Masaccio(1401-1428),
tal. renesancia

Sandro Botticelli
(1444-1510), tal. renesancia

bl. Fra Angelico, OP
(1387-1455), tal. renesancia
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Sandro Botticelli
(1444-1510), tal. renesancia
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Fra Filippo Lippi, Carm.
(1406-146 9), tal. renesancia

Leonadro da Vinci
(1452-1419), vrch.renesancia

Michelangelo Buonarroti
(1475-1564), vrch.renesancia

Raffael Santi (1483-1520), vrch.
renesancia

Tizian (1488-1576)
vrcholná renesancia

Tintoretto (1518-1594)
vrcholná renesancia

El Greco (1541-1614)
španielska renesancia

Correggio (1489-1534)
neskorá renesancia

Albrecht Dürer (1471-1528)
nemecká renesancia

Pieter Brueghel st. (1525-1569),
hol. renesancia

Caravaggio (1573-1610)
baroko

Caravaggio (1573 – 1610)
baroko

Peter Paul Rubens (1577-1640),
baroko

Rembrandt (1606-1669)
baroko

Georgesde la Tour
(1593-1652), baroko

Petr Brandl (1668-1735)
baroko
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William Blake(1757-1827)
predchodca secesie

Vincent van Gogh(1853-1890),
postimpresionizmus

Paul Gauguin(1848-1903)
postimpresionizmus

Oskar Kokoschka(1886-1980) ,
expresionizmus

Piet Mondrian (1872-1944),
abstrakcia

Salvator Dali (1904-1989)
surrealizmus

Marc Chagall (1887-1985)
surrealizmus

Sieger Köder (1925-2015)
náboženský autor, kňaz

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj obrázkov: internet
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ČÍTAJME BOŽIE SLOVO
POMOCOU OBRAZU
ADVENT V RODINE – ROK C

1. adventná nedeľa − Lk 21, 25-28.34-36
Blíži sa vaše vykúpenie

2. adventná nedeľa − Lk 3, 1-6
Každé telo uvidí Božiu spásu
„V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip
tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáštetrarchom
v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas
nad Jánom, synom Zachariáša.

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku
a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti
a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti
sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku
s mocou a veľkou slávou.
Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa
blíži vaše vykúpenie.
Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil.
Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej
zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť
všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:

 Ktoré situácie v živote spôsobujú úzkosť a strach?
 Čo znamená vzpriamiť sa a zodvihnúť hlavu?
 Ako súvisí výzva bdieť s modlitbou?

Katechetické ozveny

Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša:
„Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu
chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je
krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu.‘“

Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:

 Čo znamená pripraviť cestu Pánovi a vyrovnať mu chodníky?
 Aký je rozdiel medzi krstom pokánia a sviatostným krstom?
 Ktoré „vychodené chodníky“ už nevnímame ako niečo zlé?
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3. adventná nedeľa − Lk 3, 10-18
Čo máme robiť my?
„Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“
On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá
nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“
Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo
máme robiť?“
On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“
Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“
Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“
Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda

4. adventná nedeľa − Lk 1, 39-45
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána
prichádza ku mne?
„V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do
istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin
pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka
môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav
v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:

 Odkiaľ prichádza Panna Mária k svojej príbuznej Alžbete?
 Ako vysvetlime zvolanie Alžbety, že blahoslavená je tá, ktorá
uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.

 Kedy sme v živote dokázali prejaviť vďačnosť a zvolať, že čím
sme si to všetko zaslúžili?
Spracovala: Klára Soľanová
on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou.
No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým
a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu
zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“
A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.“

Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:

 Prečo sa jednotlivé skupiny ľudí pýtali Jána, čo majú robiť?
Prečo to nevedeli sami od seba?
 Ako by sme vysvetlili krst Duchom Svätým a ohňom?
 Ktoré „chodníky“ vo svojom živote nám treba vyrovnať?

Katechetické ozveny
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PREŽÍVANIE ADVENTU
S ADVENTNÝMI PIESŇAMI JKS
V slovách adventných piesní nachádzame tému prvého hriechu, dlhý historický advent očakávania Spasiteľa a tiež predpovede
prorokov, že Spasiteľ príde, aby vykúpil svet.
Pomocou Katolíckeho spevníka môžeme získať zručnosť lepšie sa orientovať v spevníku, vyhľadávať piesne, spoznať ich obsah a
naučiť sa ich spievať. Porozumieť textom piesní a posolstvám, ktoré sú ich obsahom, znamená spoznávať viac udalosti dejín spásy
z pohľadu očakávania Spasiteľa a Pána ako i miesto Panny Márie Božej Matky v dejinách spásy.
Počas Adventného obdobia je vhodné nosiť Katolícky spevník do kostola, aktívne spievať počas sv. omše ale i doma pri adventnom
venci a prípadne naučiť sa niektorú pieseň spamäti.

Práca s textom piesní – mladší žiaci

1. Texty rozstriháme podľa jednotlivých piesní. Žiakov rozde

2.
3.
4.

5.
6.
7.

líme do dvojíc alebo skupín, podľa počtu žiakov. Každá
dvojica si vyberie jeden text (prípadne aj 2 texty, ak je žiakov
menej ) a rieši úlohy, ktoré sú v ňom uvedené.
Po uplynutí určitého časového limitu (napr. 6-7 minút)
skupiny zdieľajú celej triede svoje zistenia.
Spolu s učiteľom urobíme zhrnutie toho, čo sme sa dozvedeli
na tabuľu. Žiaci si zhrnutie napíšu do zošitov.
Potom v textoch vyhľadáme slová, ktoré charakterizujú
pojem advent (prídi, prídi Spasiteľu, príchod tvoj z neba,
príďže náš milý Spasiteľ, čaká ťa biedny Izrael, čakaný
príchod, čakáme tvoju potechu a pod.) a učiteľ doplní
význam slov i adventného obdobia.
Vo Svätom písme vyhľadáme perikopu Lk 1, 26-38. Pri
zapálenej svieci biblický text slávnostne prečítame.
V závere sa dohodneme a vyberieme jednu adventnú pieseň,
ktorú si spolu zaspievame, alebo sa naučíme spievať počas
adventu.
Nakoniec si dáme predsavzatie, ako prípravnú adventnú
dobu chceme prežívať (skutky, ktoré chceme vykonať,
modlitby, ktoré sa budeme modliť a na aké úmysly, za koho).

Práca s textom piesní – starší žiaci

1. Pracujeme spôsobom uvedeným vo variante 1 s tým
rozdielom, že starší žiaci dostanú úlohu navyše:

2. Vyhľadajú to, čo je v textoch dôležité a pomenujú to

(napr. Zvestovanie, Vtelenie, Panna Mária Božia matka,
Nepoškvrnená, Ježiš Kristus Spasiteľ, Najsvätejšia Trojica,
Božie milosrdenstvo a iné).
3. Následne vyhľadajú tieto témy v KKC, prečítajú, čo sa tam
k téme píše. Ďalej pokračujú podľa variantu 1.
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Pieseň JKS č. 1

  Prečítaj a napíš aké posolstvo obsahuje? (verš č. 3 a 4: Boh posiela k Márii archanjela Gabriela, Mária počne Syna – Spasiteľa.)
  Podľa slov piesne napíš, kto je Panna Mária? (verš č. 4 a 5: dcéra Stvoriteľa, matka Spasiteľa, nevesta Tešiteľa, Božia matka)
  Koho oslavuje 5 verš spomínanej piesne? (Najsvätejšiu Trojicu)
  Komu sa vzdáva česť v poslednom verši? (Panne Márii, ktorá
sa stáva Božou matkou)

Pieseň JKS č. 3

  Prečítaj a odpovedz, ku ktorému mestu zletuje anjel? (Nazaretu)
  Podľa textu piesne napíš pred kým bola daná prednosť Panne Márii a prečo? (pred všetkými ženami, tebe je hriech neznámy – bola bez hriechu)
  Aké meno bude mať Máriin syn? (Ježiš)
  O čo prosíme v 6. verši? (aby Mária bola pred Bohom našou prostrednicou a prímluvnicou)

Pieseň JKS č. 17 : Otec nebeský

  Prečítaj a vypíš, ako sme boli Bohom zázračne stvorení? (z
preveľkej lásky, podobenstvu svojmu.)
  Koho Boh postavil za „pána zeme“ a komu ho predstavil?
(Adama-človeka, tvorom ho predstavil)
  Napíš akej skúške, bol Adam vystavený a ako sa v nej osvedčil? (nejesť zakázané ovocie zo stromu, aby preukázal Bohu svoju
poslušnosť, Boží zákaz nešťastne porušil, neobstál)
  Ktorú Božiu vlastnosť ospevuje 5. verš ? (Božie milosrdenstvo)
  Ktoré tajomstvo viery obsahuje posledný verš? Vysvetli ho.
(vtelenie,Boh, ktorý je Duch, prijal ľudské telo a narodil sa ako
človek)
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Pieseň JKS č. 18

  Prečítaj a napíš, kto posiela posla svojho k Panne Márii (Pán
Boh všemohúci, Sudca náš budúci)
  Nájdi verš, slová, ktorými anjel oslovil Pannu Máriu.(verš č. 4
Zdravas Mária...)
  Ako reagovala Panna Mária (verš č. 5, preľakla sa celá, bola zadivená, pokorná)
  Akú odpoveď dala anjelovi? (verš č. 8, Nech sa mi tak stane –
podľa tvojho slova!)
  Pre koho majú zvestované slová zásadný význam? (verš č. 3 –
pre celý hriešny svet)

Pieseň JKS č. 21

  Prečítaj text piesne a podľa verša č. 4 napíš, ktoré božské osoby sú predmetom našej viery? (Boh Otec, Syn a Duch Svätý)
  Napíš, aký spôsob modlitby obsahuje tretí verš? (oslavu Boha,
velebenie, vďaky)
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  V 5. verši spievame, že „keď sa Syn tvoj počal z Panny, v obetu
bol za nás daný...“ O akú obetu ide? (Ježišovu obetu na kríži)
  O akej obete hovorí verš č. 6? (o obete sv. omše)

Pieseň JKS č. 25

  Pieseň začína slovami „v spôsobe chleba, veríme v teba“. Aký
iný spôsob prítomnosti Ježiša poznáme? (spôsob vína)
  O čo prosíme v 3 verši? (čisté srdce, do ktorého by sme mohli prijímať Ježiša)
  V texte je Ježiš oslovený ako „Baránok Boží,“ Prečo? (text naznačuje, že Ježiš je ten, ktorý sa obetuje za nás)
  V 4. verši je text „ príchod Krista je žiadaný a od vekov čakaný“, vysvetli ho. (Boh po páde Adama sľúbil Spasiteľa,
Záchrancu, ktorý navráti ľudstvo k Bohu, preto ho ľud
očakával.)

www.dkuspis.sk
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PREŽÍVANIE VIANOC
S VIANOČNÝMI PIESŇAMI JKS
V slovách vianočných piesní nachádzame tému Božieho synovstva, jeho mesiášske poslanie, uvedomujeme si tajomstvo Bohočloveka a oslavujeme jeho príchod na tento svet. Pomocou Katolíckeho spevníka môžeme získať zručnosť lepšie sa orientovať v spevníku, vyhľadávať piesne, spoznať ich obsah a naučiť sa ich spievať. Porozumieť textom piesní a posolstvám, ktoré sú ich obsahom, znamená hlbšie spoznávať udalosti dejín spásy z pohľadu príchodu Mesiáša na tento svet a z pohľadu úlohy Panny Márie Božej Matky.

Variant A:

Učiteľ oznámi žiakom číslo piesne, s ktorou budú pracovať,
predstaví úlohu alebo otázku, na ktorú hľadajú odpoveď v texte
piesne a oznámi časový limit na prácu. Po ukončení časového limitu žiaci odpovedajú. Ponúkame 15 otázok, z ktorých si môže
učiteľ vybrať tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na tému
hodiny a schopnostiam žiakov. Po ukončení činnosti si žiaci vymenia pracovné listy, navzájom si skontrolujú, predstavia správnu odpoveď nahlas, učiteľ prácu vyhodnotí, prípadne odpovie na
ďalšie otázky žiakov. Mladším žiakom na záver činnosti rozdáme
obrazový pracovný list s tematikou narodenia Pána. Počas maľovania ticho znie vianočná koleda, ktorú sa naučíme spievať.

Variant B:

Učiteľ rozdá žiakom úlohy napísané na papieri, stanoví časový limit a žiaci pracujú. Kto je hotový, prácu odovzdá. Učiteľ vyhodnotí správnosť aj rýchlosť odpovedí (správnosť odpovedí má
prednosť pred rýchlosťou). Najlepších prvých piatich odmení pochvalou alebo známkou (ak sa predmet náboženstvo klasifikuje).
Nasleduje diskusia, prípadne vysvetlenie toho, čo žiakom robilo
problém.
Činnosť v oboch variantoch ukončíme slávnostným čítaním
textu Svätého písma o narodení Ježiša Krista (Lk 1, 2, 1-20). Učiteľ
ohlási hlavné kresťanské posolstvo Vianoc, ktorým je Ježiš – Boží
Syn, daný nám nebeským Otcom ako dar z lásky. Je našim Záchrancom a Spasiteľom.
Starší žiaci napíšu správu o narodení Ježiša v meste Betleheme formou aktuality do dnešných novín.

Úlohy:

1. Vyhľadáme pieseň JKS č. 34, prečítame text piesne a vypíšeme

všetky tituly a oslovenia Pána Ježiša. (Správna odpoveď: Syn
Boží, Pán, Spasiteľ, mocný neba Pán)

Katechetické ozveny

2. Vyhľadáme pieseň JKS č. 37, prečítame a napíšeme všetky

tituly a oslovenia pre Pannu Máriu. (Správna odpoveď: Matka
Ježišova, Panna srdca nevinného, dcéra Otca nebeského, nevesta
Ducha Svätého, Matka Krista, od každého hriechu čistá)

3. Vyhľadáme pieseň JSK č. 40, prečítame a vypíšeme

všetky oslovenia pre dieťa Ježiš, ktoré ospevujú to, že sa
stal skutočným človekom (malé dieťa milé, Pacholiatko,
Nemluvniatko, dieťa krásne, svetlo jasné, poklad roztomilý, Ježiško
milený, buď uctený, slávený, vážený)

4. Vyhľadáme pieseň JKS č. 44, prečítame a napíšeme, akým

slovným spojením alebo prirovnaním označujeme narodenie
Krista? (Správna odpoveď: Z ruže kvietok skvitol nám, z života
čistého, z rodu kráľovského)

5. Vyhľadáme piesne JKS č. 41 a 46. O akom dieťatku hovorí

úvodná veta? Kto je tým dieťatkom? (Správna odpoveď: Kristus
Pán, Ježiš)

6. Vyhľadáme pieseň JKS č. 47, prečítame text a napíšeme,
kde Panna čistá porodila Dieťa: miesto aj mesto?(Správna
odpoveď: Betleheme, chladnej maštali, v stajni)

7. V piesni JKS č. 51 nájdi a odpovedz, čo prespevujú nebeskí
duchovia? (Správna odpoveď: Sláva Bohu, pokoj ľuďom)

8. Vysvetlí slová piesne JKS č. 51: „... Mesiáša čakaného, Boha na

svet vteleného“ (Správna odpoveď: Boh, ktorý je Duch sa vtelil, to
zn. prijal ľudské telo a stal sa človekom)

9. Nájdi pieseň JKS č. 54 a napíš verš, v ktorom je obsiahnuté

celé tajomstvo Vianoc? (Správna odpoveď: Sláva buď Bohu
najvyššiemu a pokoj človeku hriešnemu, lebo prišiel Spasiteľ,
hriešnikov Vykupiteľ)
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10.V piesni JKS č. 62 nájdi, kto je pestúnom dieťaťa Ježiš? (Správna

odpoveď: Jozef)
11. Aký je význam úvodných slov piesne JKS č. 58 Kyrie eleison,
Kriste eleison? (Správna odpoveď: Pane zmiluj sa, Kriste zmiluj
sa.)

12. Nájdi v piesni JKS č. 63 čo sa na oblohe v noci zjavilo a bolo

Boží Syn, Spasiteľ, ktorého Boh sľúbil na začiatku stvorenia, ktorý
vykúpi ľudstvo z hriechu.)

14. K čomu sme my ľudia vyzývaní v mnohých vianočných

piesňach? (Správna odpoveď: k radosti, vďačnosti, chvále,
klaňaniu sa, veselosti)

symbolom narodenie Krista? (Správna odpoveď: verš č. 3 –
Hviezda)

15. Nájdi pieseň JKS č. 90. Dvakrát sa tu spomína slovo „Glória“

13. Vyhľadaj pieseň JKS č. 66 a vysvetli úvodné slová: Ó, chýr

Správne odpovede môžeme upraviť a napísať na kartičky
(v podobe hviezd alebo sviečok), ktoré využijeme pri tvorbe vianočnej nástenky a názvom: Vieš, že ...

preblahý, ó , čas predrahý. (Správna odpoveď: správa je preblahá
– blažená, šťastná, čas je drahý, vzácny pre ľudí, lebo sa narodil
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Aký je jeho význam? (Správna odpoveď: sláva)
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Boh na mňa myslí, je na ceste ku mne
Romano Guardini, Svetlo
Boh na mňa myslí.
Boh ma hľadá.
Boh je na ceste ku mne...
Cesta je dlhá.
Boh vyšiel zo svojho nedosiahnuteľného svetla.
Šiel k prorokom a vošiel do ich slov...
Vošiel do života vyvoleného národa.
Šiel do základov ľudskej prirodzenosti
a vošiel do lona Panny:
Stal sa človekom v Ježišovi Kristovi.
Prišiel na tento svet.
To nie je obraz. Za tým je dlhá cesta.
Táto celá cesta nebola iba „k ľuďom“, ale ku mne.
Proroci, židovský národ, dejiny od pádu Adama
až k plnosti časov
- tými všetkými prichádza Boh až ku mne.

Katechetické ozveny

Kristus pozerá na mňa.
Prichádza ku mne skrze svoje zjavenie,
skrze svoju činnosť,
Skrze svoje slovo.
A tým to ešte nekončí...

„Pane, nedopusť, aby tvoja cesta ku mne – nekonečná cesta
z hlbín tvojej nedosiahnuteľnosti,
ktorá prechádza celým stvorením
a celým Božím slovom
a moja cesta k tebe
nenastala kvôli môjmu jednému chýbajúcemu kroku...
Čo by mi prospelo, že si mi otvoril,
keď ja by som k tebe nedošiel?
Pre svoju lásku neukonči môj pozemský život skôr, kým sa to
všetko nestane.“
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MEDITÁCIA
O JEŽIŠOVOM
NARODENÍ
NA DRUHÚ ČASŤ ADVENTNÉHO OBDOBIA
(OD 17. DO 24. DECEMBRA)
A NA BOŽIE NARODENIE

Dieťa Ježiš – O každom inom dieťati, ktoré sa narodí,
môžu priatelia povedať, že sa podobá na svoju matku. Tu možno
povedať, že matka sa podobá na dieťa. Stretávame sa s nádherným paradoxom Dieťaťa, ktoré vytvorilo svoju matku, a s matkou,
ktorá bola iba dieťaťom. Bolo to prvýkrát v dejinách sveta, keď
nebo nebolo „niekde tam hore“; lebo keď sa Mária pozerala na
Dieťa vo svojom náručí, pozerala sa „dole“ na nebo. (17.12.)
Hostinec a maštaľ – Hostinec je miesto, kde sa zbieha
verejná mienka a nálady, kde sa stretávajú svetáci a mudrlanti, kde
medzi sebou súťažia populárni a úspešní. Ale v hostinci nebolo
miesta.
V najšpinavšom mieste na svete – v maštali – sa narodila Čistota. On, ktorého neskôr umučili ľudia, správajúci sa ako zvieratá,
sa narodil medzi zvieratami. On, ktorý o sebe povedal, že je „živým
chlebom, ktorý zostúpil z neba“, bol uložený do jasieľ, do ktorých
sa dáva pokrm. Maštaľ je miestom vydedencov, odmietnutých, zabudnutých. Boh je vždy tam, kde ho človek najmenej očakáva. (18.12.)
Vôl a osol – Pred stáročiami sa Židia klaňali zlatému teľaťu
a Gréci oslovi. Ľudia sa pred nimi skláňali ako pred bohmi. Teraz
je tu prítomný aj vôl aj osol a skláňajú hlavu pred svojím Bohom,
aby vykonali poctivú nápravu. Ťažko by niekomu napadlo, že
ten, ktorý káže slnku zohrievať zem, bude raz odkázaný na vola
a osla, aby ho zohrievali svojím dychom; že ten, ktorý zaodel zem
trávou, bude nahý; že ten, z ktorého rúk vyšli planéty a svety, raz
svojimi malými rúčkami nedočiahne mohutné hlavy dobytka; že
nohy, ktoré kráčali po večných pahorkoch, raz budú príliš slabé
na to, aby urobili krok; že večné Slovo onemie; že Všemohúcnosť
sa zaodeje do plienok; že Spása bude odpočívať v jasliach; že vtáča, ktoré si postavilo hniezdo, sa v ňom chytí. Nikto by si nebol
pomyslel, že Boh, prichádzajúci na svet, bude taký bezmocný.
A práve preto ho mnohí prehliadajú. No Boh je vždy tam, kde ho
človek najmenej očakáva. (19.12.)
Katechetické ozveny
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Boží Syn – Bol pozvaným, aby ako človek vstúpil do sveta
zadným vchodom. Vyhnaný zo zeme, narodil sa pod jej povrchom. Narodil sa v jaskyni, a preto každý, kto ho chce uzrieť, sa
musí skloniť. Úklon je znakom pokory. Pyšní sa odmietajú skloniť
a preto im uniká Boh. Ale tí, ktorí sklonia svoje ego a vstúpia, zistia, že nevošli do jaskyne, ale do nového sveta, v ktorom Dieťa
sedí v lone svojej matky a v rukách drží svet. (20.12.)
Jasle a kríž – Sú to dva protipóly Spasiteľovho života! Prijal jasle, lebo v hostinci nebolo miesto, a prijal kríž, lebo ľudia
vyhlásili: „Tohto nechceme mať za kráľa.“ Nechcený pri príchode
na svet, odmietnutý pri odchode z neho, na začiatku vložený do
cudzích jasieľ a na konci do cudzieho hrobu. V Betleheme bol pri
ňom vôl a osol, na Kalvárii mal po stranách kríža dvoch lotrov. Po
narodení ho zavinuli do plienok, do hrobu ho tiež uložili v plátne
– odev je symbolom ohraničenosti, ktorou potlačil svoje božstvo,
keď na seba zobral podobu človeka. Jediný kríž, ktorý unesie aj
dieťa, je kríž chudoby, vyhnanstva a ohraničenosti. (21.12.)
Pastieri a mudrci – Dieťa našli iba dve kategórie ľudí:
pastieri a mudrci; prostí a učení; tí čo vedeli, že nevedia nič; a tí,
čo vedeli, že nevedia všetko. Nikdy ho nenájde človek, ktorý prewww.dkuspis.sk
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čítal iba jednu knihu, a myslí si, že vie všetko. Dokonca ani Boh
nemôže povedať pyšnému čokoľvek! Iba pokorní môžu nájsť
Boha! (22.12.)

Betlehem – Spojil nebo so zemou. Tu sa stretli Boh a človek a pozreli si do očí. Otec ľudské telo pripravil, Duch Svätý mu
dal formu a Syn ho prijal. Ten, ktorý bol od večnosti splodený
v lone Otca, bol teraz splodený v čase. Prišiel ten, ktorý sa narodil
v Betleheme, aby sa teraz narodil v ľudských srdciach. Malo by to
vôbec zmysel, keby sa čo i tisíckrát narodil v Betleheme, keby sa
nenarodil aj v človekovi – v tvojom a mojom srdci? (23.12.)
Emanuel – Človek nemôže milovať niečo bez toho, aby
to nemohol objať a svet je príliš veľký a rozsiahly na toto objatie
a Boh ešte väčší... Ale vtedy, keď sa Boh stal dieťaťom a zavinutý
do plienok ležal v jasliach, človek mohol povedať: „Toto je Emanuel, toto je Boh s nami.“ Boh sa znížil k hriešnej ľudskej prirodzenosti a povýšil ju do neporovnateľnej jednoty so sebou, a tým
dodal ľudskej prirodzenosti dôstojnosť. (24.12.)

Katechetické ozveny

Dieťa Ježiš v jasliach – Už pri svojom narodení sa stotožňuje s chudobnými tohto sveta tým, že sa stáva chudobným.
Ľudia ho neprijali, preto je položený na miesto, kam sa dáva krmivo pre dobytok. Vôl a osol mu svoje jasle s krmivom – senom a
slamou prenechávajú. Aspoň takto sa ho ujímajú.
Ak sa zahľadíme na titulný obraz, neunikne nám ani to, že
jasle sú i krížom, na ktorý je položený malý Ježiš. To je miesto, do
ktorého ho položil tento svet pri jeho príchode a to je miesto, na
ktorom dokonal, aby nás vykúpil a kam ho pribil tiež tento svet.
Svet to robil v čase života Krista a svet to robí i dnes. Aký som ja
a čo mi dáva silu, aby som bol iný – lepší. Akí sú ľudia okolo nás
a akým som pre nich vzorom, aby boli iní – lepší? (25.12.)
Spracované podľa knihy: Fulton J. Sheen: Život Krista,
Dobrá kniha 1998
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PRÁCA S BIBLICKÝM TEXTOM
O NARODENÍ PÁNA
Keď žiaci dokážu vnímať, že biblické texty písali viacerí autori, môžeme sa v čase Adventu alebo Vianočného obdobia vo farskej
alebo rodinnej katechéze zamerať na uvedomenie si rozdielov, čo sa v jednotlivých evanjeliách píše o narodení Pána Ježiša.
Námety na prácu s obrazom a biblickým textom:

1. Žiak si nájde začiatok každého evanjelia a hľadá udalosti
o narodení Pána.

2. Žiak zistí, že o narodení Pána sa píše iba v dvoch evanjeliách
a to podľa Matúša a Lukáša.

3. Žiak sa zoznámi so symbolmi jednotlivých evanjelií a potom

pomocou nasledujúceho obrázka (evanjelista a symbol,
Matúš, symbol človek, Lukáš, symbol býk) zistí a dopíše,
o ktorého evanjelistu sa jedná).

rovnomerne zapĺňali obrázkami. Uhlopriečku môže žiak uro
biť úplne na záver.

5. Žiakov vedieme k tomu, aby využívali i obrázok smerovníkov,
t. j. napísali, kde sa udalosť odohráva, napr. Betlehem, Egypt
a pod.

Pozn. pre inšpiráciu uvádzame námet detskej kresby podľa
dole uvedeného zdroja.

Pracovný list:

4. Ak skopírujeme dostatočne veľký „obraz“, prípadne urobíme

veľký plagát tak, že do protiľahlých rohov nalepíme farebnú
kópiu evanjelistov, žiak má možnosť doplniť rám, prelomiť
plagát alebo ho uhlopriečkou farebne rozdeliť na dve časti
a potom postupne dokresľovať udalosti o narodení Pána
Ježiša do príslušnej časti plagátu (udalosť u Lk alebo u Mt).
Udalosti možno čítať striedavo, aby sa obidve časti plagátu
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Keď Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, príbehy jeho života, smrti
a zmŕtvychvstania sa šírili medzi ľuďmi iba ústne. Apoštol Pavol
potom napísal listy prvým cirkvám. Až neskôr evanjelisti napísali Ježišov príbeh. V Liste Galaťanom sú uvedené dve krátke
vety o Ježišovom narodení a detstve: Boh poslal svojho Syna.
Narodil sa zo ženy ako Žid. (porov. Gal 4,4-5). Matúš a Lukáš
povedali viac a ukázali nám, kto bol Ježiš od samého začiatku.
Napíšte listy evanjelistom Matúšovi a Lukášovi podľa nasledujúcej predlohy:
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Drahý Matúš!
Povedal si nám veľa o Ježišovom detstve.
Veľmi sa mi páči___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Premýšľam nad týmto textom a prichádzam na to, že pre Teba bolo dôležité, že: __________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Drahý Lukáš!
O Ježišovom detstve si nám povedal ešte viac.
Veľmi sa mi páči___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Premýšľam nad týmto textom a prichádzam na to, že pre Teba bolo dôležité, že: __________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Keď som čítal a zamýšľal sa nad textami o detstve Pána Ježiša od Vás oboch, pochopil som: ____
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
							
									Tvoj
Preložila a upravila: Klára Soľanová
Zdroj: Rainer Oberthür, arbeitsblatt zu KatBI 6/2011
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KNIHA KNÍH

PRAMEŇ POZNANIA
PRICHÁDZAJÚCEHO
KRISTA
Cieľ:

kognitívny
  spoznať najdôležitejší prameň poznávania Ježiša, nášho Spasiteľa
  definovať pojem Biblia, rozdelenie Svätého písma
a autora Svätého písma
  pomenovať najdôležitejšie knihy – Evanjeliá a evanjelistov
afektívny
  uvedomiť si dôležitosť a hodnotu Svätého písma pre
náš život
  prejaviť záujem o hlbšie poznanie Boha-Spasiteľa cez
Sväté písmo – zvlášť Evanjeliá
  počas Adventnej doby vytvoriť návyk pravidelného čítania Svätého písma
psychomotorický
  vytvoriť plagát s názvom knihy Svätého písma
  nájsť úryvky biblických textov podľa súradníc

Metódy: práca s obrazom, práca v skupinách, vyhľadávanie textov, priraďovanie textov, práca so Svätým písmom,
práca s Youcatom, tvorba plagátu, čítanie, rozprávanie príbehu, výklad.
Pomôcky: Sväté písmo, obrazový materiál – Kumránske
zvitky, Youcat, svieca, mapa, drevený rám bez obrazu, obraz
Stretnutie, kartičky so súradnicami biblických textov, písacie potreby, plagát: veľký baliaci papier, modrý pás – SZ, žltý
pás – NZ, 26 zelených pásikov, 28 oranžových, 19 červených,
holubica – symbol Ducha Svätého.
Stratégia: kombinovaná

ÚVOD
1. Motivačný príbeh - list

Po privítaní a modlitbe pri adventnom venci učiteľ porozpráva
nasledujúci motivačný príbeh.
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Rodina dostala list od otca, ktorý dlhú dobu pracoval v zahraničí. Deti každý deň pozerali schránku, očakávali otcovu správu,
lebo vedeli, že jeho príchod je ešte ďaleko. Keď jedného dňa objavili v schránke list, každé z detí chcelo ako prvé list otvoriť a potom prečítať ostatným. List bol v tom čase jediný spôsob, ako sa
mohli o otcovi niečo dozvedieť. Čítali ho nahlas, potom si ho ešte
každé dieťa zobralo do rúk a znovu si ho ešte niekoľkokrát čítali.
Uvedomovali si, že autorom je ich ocko, sú to jeho slová, myšlienky a prejavy jeho lásky ku všetkým doma.

2. Prepojenie, rozhovor a oznámenie témy

Židovský národ očakával príchod Spasiteľa, ktorého prisľúbil
Boh po páde Adama a Evy v raji. Počas dejín to pripomínali proroci a zároveň predpovedali, že Spasiteľ príde na tento svet. Vieme,
že sa tak stalo a že táto chvíľa prišla a nie každý uveril, že Ježiš je
Spasiteľ. My ako Božie deti to vieme, že Spasiteľ prišiel. Spoznávame postupne celý jeho životný príbeh. Každý rok v Adventnom
období prežívame očakávanie Ježišovho príchodu na našu zem,
vyhľadávame správy od prorokov a na Vianoce si pripomíname
jeho vzácny príchod medzi nás.
Odkiaľ sa dozvedáme o nebeskom Otcovi, o jeho Synovi a pláne, ktorý mal a má Boh s ľudstvom? Čo myslíte, máme aj my, Božie deti, nejaký „list“ od svojho nebeského Otca? „List“ plný lásky,
kde nám nebeský Otec hovorí ako nás všetkých miluje? Máme.
Učiteľ vyberie Sväté písmo, ukáže všetkým a položí s úctou k adventnému vencu na stôl. Vyzve jedného žiaka, aby na tabuľu pripevnil nápis.

Sväté písmo – Biblia – Kniha kníh (názvy pre tú
istú knihu), je Boží list svojím deťom.
Biblia je Boží ľúbostný list, ktorého adresátom je
každý z nás.
(S. Kierkegaard, dánsky filozof)

Učiteľ začne rozhovor nasledujúcimi otázkami:
  Určite aj vy máte doma veľa kníh. Ktoré knihy čítate najradšej a prečo?
  Čo sa z nich dozviete?
  Ktorá kniha by nemala chýbať v každej kresťanskej rodine?
  Máte aj vy doma Knihu kníh, tento ľúbostný Boží list?
  Prečo by nemala chýbať v žiadnej kresťanskej rodine?
Zhrnutie urobí učiteľ, žiaci si to môžu zapísať do zošitov: Sväté písmo je najvzácnejšia kniha, pretože z nej sa dozvieme, že Boh je
láska, že Boh nás miluje a hľadá, že nám ide v ústrety. Boh chce,
aby sme ho poznali. Vo Svätom písme je všetko potrebné pre našu
spásu. Tu sa dozvieme, čo všetko urobil Boh pre človeka, že poslal
svojho Syna, aby nás zachránil, vykúpil z otroctva hriechu a priviedol k Otcovi. V tomto Adventom období ho chceme lepšie spoznať.

www.dkuspis.sk
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HLAVNÁ ČASŤ
1. Skutočný príbeh – Kumránske zvitky

Učiteľ prerozpráva príbeh žiakom s použitím obrazového materiálu.
V roku 1947 sa neďaleko mestečka Jericho (dnešný Izrael –
Svätá Zem, ukážeme na mape alebo v knihe) odohrala nasledujúca udalosť. Blízko od pobrežia Mŕtveho mora boli jaskyne a tam
arabský pastier Adh Dhib pásol kozy. Zrazu zistil, že sa mu jedna stratila. Ako dobrý pastier rozhodol sa ju hľadať. Pri hľadaní
objavil jaskyňu, kde našiel nielen svoju stratenú kozu, ale aj veľa
nádob z pálenej hliny. Archeológovia zistili, že v týchto hlinených
nádobách sa skrýva vzácny poklad, starý už viac ako 2000 rokov.
Najstaršie zvitky – rukopisy Starého zákona – Svätého písma.

2. Sväté písmo je napísané Božie slovo – výklad

Všetko, čo Boh hovoril ľuďom, sa spočiatku šírilo ústnym podaním z generácie na generáciu. Ľudia sa biblické príbehy učili
naspamäť. Otcovia ich hovorili svojím deťom, oni zasa svojim.
Krátke texty písali na malé doštičky z hliny alebo vysekávali do
kameňa. Potom objavili papyrusovú rastlinu, ktorá rástla v Egypte, z neho si vyrobili materiál na písanie – papyrus a napísané texty rolovali do zvitkov. Neskôr Božie slovo písali aj na pergamen.
Bola to jemne spracovaná koža zvierat, ktorá stvrdla a ploché pergamenové listy sa spájali do kníh, ktoré nazývame kódexy. Božie
slovo bolo pre ľudí vzácne, chránili ho ako poklad, ozdobovali ho
ornamentmi a obrázkami. (Učiteľ môže využiť obrazový materiál
č. 4, 5,6 – Metodická príručka pre 5. roč.)
Pisateľov Božieho slova si vybral Pán Boh sám. Duch Svätý
ich pri písaní viedol, inšpiroval, aby napísali to, ako Boh pôsobil
v životoch ľudí a ako sa im cez rôzne situácie prihováral. Preto
o Svätom písme hovoríme, že je napísané Božie slovo, že je to
Božie zjavenie. Preto právom hovoríme, že naše náboženstvo je
zjaveným, bez Božieho zjavenia by sme nepoznali Boha. Ako sa
zjavil, to máme zaznamenané v knihách Svätého písma. Svätopisci ich písali v rôznych dobách, v rôznych kultúrach a rôznym
jazykom. Sväté písmo vznikalo postupne a to v priebehu až 2000
rokov. Prvotným autorom je Boh a druhotným svätopisec. Našou
túžbou má byť vedieť objaviť ako aj dnes môžeme spoznať, že
Boh sa k nám môže a chce prihovárať.

Rozdelenie kníh Svätého písma

Žiaci majú Sväté písmo, postupne menujú knihy Starého a Nového
zákona. To, čo chcel Boh zjaviť človeku, nezjavil naraz, ale postupne, v priebehu niekoľko sto rokov. Jednotlivé knihy tvoria zbierku
kníh – Bibliu.
A. Podľa času vzniku môžeme Sväté písmo rozdeliť:
  Knihy Starého zákona (46), ktoré boli napísané do narodenia Pána Ježiša. Ich cieľom bolo pripraviť ľudí na príchod
Božieho Syna Ježiša Krista.
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  Knihy Nového zákona (27), ktoré boli napísané po narodení
Pána Ježiša. Hovoria o jeho živote a o prvej Cirkvi.

Starý zákon

Narodenie
Ježiša

Nový zákon

B: Podľa obsahu (o čom hovoria), rozdeľujeme Sväté písmo na
knihy:
  historické – dejiny Izraelského národa, ich skúsenosť s Bohom
  poučné – potrebné rady, listy, ponaučenia
  prorocké – posolstvá, predpovede Boha

3. Práca s Youcatom

Čo nájdeme o Svätom písme v Youcate?
Žiakov rozdelíme do štyroch skupín, čítajú jednotlivé body Youcatu, uvažujú nad nimi a na záver predstavia celému spoločenstvu, čo sa
dozvedeli.
1. skupina: Youcat 8 – Ako sa Boh zjavuje v Starom zákone?
2. skupina: Youcat 9 – Čo zjavil Boh o sebe v Ježišovi Kristovi?
3. skupina: Hebr 1, 1-2 – Ako Boh hovoril v minulosti? (s. 18,
citát na ľavom okraji strany)
4. skupina: Dei Verbum – Čo sa Boh rozhodol zjaviť a čo to
pre nás znamená? (s. 19, citát na pravom okraji strany)

4. Prehlbujúca aktivita – tvorba plagátu

Tvorba plagátu s názvom: Sväté písmo – prameň poznania
Boha.
Cieľom tejto aktivity je upevnenie a zopakovanie poznatkov
o vzniku Svätého písma, pomôcky sú uvedené v úvode.
Každá skupina dostane úlohu:
1. skupina – vyrobí zvitok SZ, NZ a holubicu - postupne prilepí
na plagát.
2. skupina – napíše podľa Youcat 16 názvy kníh Starého
zákona podľa farieb.
3. skupina – napíše podľa Youcat 16 názvy kníh Nového
zákona podľa farieb.
4. skupina – postupne prilepuje jednotlivé knihy na plagát.
Plagát môžu vytvoriť aj sami žiaci, spôsobom, ktorí si zvolia,
písaním prípadne i kreslením.
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NÁVRH PLAGÁTU:

Sväté Písmo
Holubica
symbol Ducha
Svätého
Starý zákon (46 kníh)

Nový zákon (27 kníh)

Historické

Evanjeliá

Mravoučné

Skutky apoštolov, listy apoštola Pavla

Prorocké

Katolícke listy

Zjavenie apoštola Jána

Evanjelium – radostná zvesť
Matúš
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Marek

Lukáš

Ján
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Po vytvorení plagátu vysvetlíme:

Evanjelium – je dobrá zvesť, posolstvo vyvolávajúce radosť, dobrá správa.
V Novom zákone – nachádzame zvesť o blízkosti a príchode Božieho kráľovstva, posolstvo o narodení Ježiša Krista, splnenie prisľúbení Mesiáša, večnú spásu, poslanie a učenie Ježiša Krista.
V 2. storočí sa pod pojmom Evanjelium označoval spis, ktorý rozpráva o živote a účinkovaní Ježiša
Krista.
Rozlišujeme 4 autentické (kánonické) evanjeliá –
posolstva spásy.

5. Práca v skupinách s jedným
Evanjeliom
Aby si žiaci dobre zapamätali, že evanjeliá opisujú toho istého
Krista, môžeme im to potvrdiť na obraze Martina Georga Oscity
s názvom Stretnutie, ktorého súčasťou sú všetky štyri symboly,
teda v istom zmysel i pohľady na Ježiša. Obraz necháme chvíľu
pozorovať a potom nasledujú ďalšie činnosti: žiaci vymenujú, čo
vidia, upozorníme ich na symboly štyroch evanjelistov a vysvetlíme ich zmysel.

Žiaci postupne dopisujú alebo inou vhodnou metódou dopĺňajú nasledujúce informácie: meno evanjelistu, skratka, symbol,
čím začína svoje evanjelium, vyhľadať súradnice na kartičkách
a dopísať hlavnú myšlienku textu, prepojiť starozákonný text
s príchodom Ježiša Krista.

MATÚŠ (Mt)

MAREK (Mk)

LUKÁŠ (Lk)

JÁN (Jn)

Symbol človeka

Symbol leva

Symbol býka

Symbol orla

Začína rodokmeňom
Ježiša Krista 1, 1-17

Začína kázaním
Jána Krstiteľa 1, 1-12

Začína Zachariášovou obetou 1, 5-25

Začína prológom, vzletne,
vznáša sa nad Božími
tajomstvami 1, 1-18

Mt ,16
Mt ,20
Mt 1,21
Mt 1,23

Mk 1,3
Mt 1,20
Mk 1,11
Mk 1,14

Lk 1,47
Lk 1,32
Lk 1,38
Lk 1,68

Jn 1,14
Jn 6,35
Jn 13,34
Jn 10,30

Iz 9,5

Iz 7,14

Mich 5,1

Iz 40,3

Katechetické ozveny
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6. Formácia – Sväté písmo ako okno

Vezmeme rám obrazu a pozrieme sa cezeň. Žiaci to môžu urobiť tiež a povedať, čo vidia – na čo „zaostrili“ svoj zrak prostredníctvom rámu. Keď otvoríme Sväté písmo, tiež je potrebné „zaostriť“
svoj zrak na niečo, zamerať sa na niečo. Nemôžeme všetko naraz
prečítať. Božie slovo nám dáva príležitosť vždy sa zamerať na
niečo iné, objavovať Boží plán s ľudstvom, objavovať možnosti ako sa Boh prihováral ľuďom, spoznávať príbehy biblických
postáv, históriu židovského národa, život Pána Ježiša, ktorého
proroci ohlasovali a ľudia očakávali. My vieme, že Ježiš prišiel,
že je to Boží syn, náš Spasiteľ. My sme za to vďační a nasledujeme
ho svojím životom.

7. Zhrnutie – druhá časť zápisu do zošita

Autorom Svätého písma je sám Boh, druhotným autorom sú
svätopisci. Najvzácnejšie knihy sú Evanjeliá (Mt, Mk, Lk, Jn), lebo

z Evanjelií spoznáme svojho Záchrancu, v nich sú opísané tri roky
Ježišovho účinkovania, učenia, zázraky a dielo vykúpenia. Slovo
Evanjelium znamená radostná zvesť, posolstvo. Zameriame sa
na poznávanie Ježiša a jeho vykupiteľského diela, ktorým nás
vykúpil.

ZÁVER
1. Modlitba

Zapálime sviecu na adventnom venci, vedľa neho máme
Sväté písmo a plagát, ktorý sme vytvorili. Zhromaždime sa okolo
a vyjadrime Bohu svoje poďakovanie za to, že sa nám dáva poznať, za dar Ježiša Krista, za Božie slovo, za spoločne prežitý čas,
za nové poznanie, za obsiahnuté milosti, ale i za spoločenstvo,
ktoré skrze neho vytvárame.
Spracovala: Božena Nemčíková
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Cesta k Dieťaťu
VIANOČNÁ HRA OD LENE MAYER SKUMANZ

Táto vianočná hra sa môže predviesť v škole, v kostole alebo doma pri vianočnom stromčeku. Nežiada si kulisy: oheň pastierov
alebo maštaľ môže nahradiť fantázia detí alebo dospelých. Ak sa hrá na javisku, treba použiť aj rekvizity.
Osoby: Jozef a Mária s dieťatkom, pastieri a pastierky: Jakub, Andrej, Tomáš, Eva, Dávid, Zuzana a dieťa.

I. scéna

Noc. Na lúke. Pastier Jakub balí do plachty rozličné veci (chlieb, syr,
ovčiu vlnu, ovocie...) Pomaly to viaže, pritom je nešikovný. Mrmle si pre
seba. Vo svojich pohyboch a reči je šuchtavý, a preto ho druhí pastieri
pokladajú za hlúpeho. Z ľavej a pravej strany náhlivo dobehnú pastieri
Andrej a Tomáš. Andrej s lampášom.
Andrej: Kubo! Kubo! Musím ti niečo povedať! Niečo pekné! Budeš skákať od radosti!
Tomáš: (z druhej strany) Kubo, starý Kubo! Boli aj u teba?
Jakub: (pozerá sa na jedného i druhého a ukazuje na batoh) No,
tu, niečo zajesť a trochu vlny. Už pripravené.
Tomáš: Teraz nemysli na jedenie, preber sa a dobre počúvaj: Aj ty
si videl túto noc niečo podivuhodné?
Andrej: (svieti Kubovi do tváre s lampášom) Dobrý Kubo! Pozri,
Tomáš, on sa trasie. Aj on ich videl.
Jakub: Ja som sa bál... najprv. A potom som ich rozumel. Tak pomaly. A potom som sa tešil.
Andrej: Čo si rozumel, Kubo? Čo hovorili? Čo zvestovali?
Tomáš: Andrej, buď ticho. Nechaj, nech hovorí, čo videl a prežil.
Nehovor mu dopredu. On je hlúpy, nič nebude pridávať ani vymýšľať. Teda, Kubo, čo si videl a počul?
Andrej: Kubo, Tomáš to nemyslí tak zle ako to povedal. Len hovor!
Jakub: Bolo ich veľa. Od radosti sa smiali. Hovorili: Nebojte sa. Zvestujeme vám veľkú radosť. Spasiteľ sa vám narodil. Áno, to hovorili.
Andrej: Nám sa to teda nesplnilo. Kubo, hovor ďalej.
Jakub: To má byť pre vás... no, ono.... ono...
Andrej: (pomôže mu) ...znamenie...
Jakub: Dieťa v plienkach... leží v jasliach... (naraz vzrušene) Deku!
Jednu deku. Jednu deku.
Tomáš: Už je zasa celkom popletený... Poď, upokoj sa, Kubko náš,
rozprávaj nám ďalej... Aj spievali?
Jakub: Sláva... sláva Bohu... na výsostiach... a na zemi... tým...
tým...
Andrej: (pomôže mu) ... ľuďom dobrej vôle...
Tomáš: Spasiteľ sa narodil! Dolu v Betleheme! Počujte vy dvaja!
Dozrite na moje ovce! Idem do Betlehema, pozdraviť Spasiteľa.
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Jakub: Áno, áno... a deku a kožuštek...
Tomáš: Čo zasa Kubo bľaboce?
Jakub: Kožuštek. Jasle. Mäkučko ležať.
Andrej: Kubko chce povedať, aby sme zobrali kožuštek. Dieťa
v jasliach nemôže ležať na tvrdom. Kubo to mysli dobre.
Tomáš: No dobre, vezmem tomu dieťaťu aj deku.
Andrej: A ja vezmem hrniec mlieka.
Jakub: (ukazuje a dvíha svoj batoh) Tu. Tu. Všetko prichystal.
Andrej: Rýchlo to idem povedať Dávidovi a Eve a Zuzke, čo treba
pobrať... A keď budeme všetci spolu, tak rovno do Betlehema!
Tomáš: Počkaj... ako všetci?
Andrej: My, všetci.
Jakub: Áno, áno... Všetci!
Andrej: Jasné. A všetkým, ktorí posolstvo ešte nepočuli, všetkým
to musíme zvestovať. Aby potom všetci pastieri mohli ísť, veľkí
i malí, mladí i starí.... (chce odísť)
Tomáš: (zadrží ho rukou) Andrej, ty si stratil rozum. Nemôžu ísť
všetci. Niekto tu musí zostať. Dávida bolí noha, nebude vládať,
každý slimák ho predbehne. A jeho Zuza s malým dieťaťom... to
stále niečo potrebuje... raz piť, za chvíľu zas plienky... Zuzu nemôžeme zobrať so sebou, ten malý by bol len na starosť. A sama Eva,
tá sa bojí a všade vidí strašidlo. Ťažko ju upokojiť, počuje revať
levov a inokedy za každým stromom vidí zbojníka. Andrej, maj
rozum, môžeme vyraziť jedine sami.
Andrej: Nie, Tomáš, ja sa ich idem opýtať, či chcú ísť. (odíde)
Tomáš: (kričí za ním) Len trep s nimi dve na tri, dohovárajte sa.
A aby si vedel: Idem bez nich. Nikto ma nezadrží. Ani všetci dohromady.
Jakub: (škriabe sa za uchom)
Tomáš: A ty, Kubo, počúvaj...
Jakub: (skočí mu do reči) Ideme!
Tomáš: No, vyložene ty! To je ale reč. Pozri, milý Kubko, to predsa
pochopíš: Jeden musí zostať pri stáde.
Jakub: Poďme aj s ovcami!
Tomáš: Ešte to. To by sme nedorazili do Betlehema ani za tri dni.
Kubko, ty tu zostaneš. Ty si silný, dobrý Jakub, tebe možno ovce
zveriť. Ovce nemožno nechať na hocikoho, to chápeš... A pozdraviť to malé dieťa, to nechaj na mňa, ja to urobím aj v tvojom
mene. Tam bude treba múdro hovoriť. A ... nehnevaj sa, hovoriť je
pre teba slabá stránka.
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Jakub: Ja by som tam nehovoril nič... Ja by som tam bol ticho, len
by som sa na malé Božie dieťa pozeral... pozeral...
Tomáš: Ale vieš čo, Kubko? Si neupravený, strapatý chlap a keby
ťa takého zbadalo dieťa, mohlo by sa vyľakať!
Jakub: Vyľakať...
Tomáš: Pozri sa, za vyslancov vyberú len takých, ktorí vedia robiť
ten najlepší dojem... A ja ti to potom všetko pekne porozprávam,
keď sa vrátim (odchádzajúc sa obráti a dopovie) ... všetko presne
porozprávam.
Jakub: Nepristrojený... hlúpy... malé dieťa vyľakať... nie, nie! Niekto musí zostať pri ovciach! To je pravda. (pozerá na svoj batôžtek) Hm, hm... no, dobre. (odchádza) Rozumieš, Božie dieťa, niekto sa musí starať o ovce...

II. scéna

Andrej na čele pastierov. Nesú lampáše, deky, hrnce. Zuzana nesie
dieťa v perinke. Eva sa stále obzerá, bojí sa. Dávid má zafačovanú nohu,
podopiera sa palicou. Napriek všetkému ide veselo.
Andrej: Pozor, silný veľký koreň.
Zuzana: (obzrie sa) Pozor koreň! Povedz to ďalej!
Eva: Dávid, nie je to had?
Dávid: (pobúcha palicou po zemi) Nie, je to koreň. Keby to bol
had, tak by sa odplazil. Neboj sa Eva, ideme.
Eva: Dobre, opri sa o mňa, ťažko sa ti ide.
Zuzana: Och, môj malý Šimon má zasa plné plienky. Môžeme na
chvíľu zastaviť? Ak ho hneď neprebalím, zadoček mu očervenie
a rozplače sa.
Andrej: Len ho teda prebaľ, počkáme.
Zuzana: (prebaľuje)
Eva: (stále sa bojazlivo obzerá okolo seba) Ja vás nechcem strašiť,
ale stavila by som sa, že niekto pred nami ide.
Dávid: Tomu to ide, nie je to Tomáš?
Zuzana: Ale čo, ten je už isto pri malom Spasiteľovi.
Eva: To nie je Tomáš, čosi mi hovorí, že je to zbojník, on sa plazí,
isto... (načúva)
Andrej: (ide s lampášom v ruke trocha dopredu) Eva, tu sa nikto
neplazí.
Eva: Tak odpustite, ja som taký bojko.
Zuzana: Ale choď, to nič nie je. Lepší bojko ako hazardér, ten je
neopatrný. Tak, moji drahí (zdvihne dieťa hore) prosím pekne,
čerstvé a voňavé, celkom tak ako sa patrí.
Andrej: Vyraziť, ide sa ďalej.
Eva: Ale už je tma. Táto cesta do Betlehema...
Dávid: Jaj, to bolí...
Andrej: Tvoja noha?
Dávid: Áno, mrzí ma to. Ale myslím si, že to treba znova obviazať.
Zuzana: Dám ti jednu z plienok. Na obväz je fajn mäkká. Eva, tu
máš, podrž mi trocha malého.
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Eva: (zoberie dieťa a pestuje ho) Haja, haja, hajušky... ej, ej, neplač, nie,... hneď pôjdeme k malému Božiemu Synáčikovi.
Andrej a Zuzana: (obväzujú nohu Dávidovi)
Dávid: To je strašné, že vás tak zdržujem. A vy ma musíte obsluhovať.
Zuzana: Už nefňukaj. Každý občas potrebuje pomoc druhého.
Andrej: Mimochodom, zdá sa mi to veľmi vhodné poslúžiť ti. Veď
sa chystáme poslúžiť aj malému Spasiteľovi. Keď sa nás náhodou
opýtajú: Aj vy chcete slúžiť? Potom môžeme celkom pokojne odpovedať: Áno, už sme to cestou aj trochu skúsili.
Zuzana: Kŕmili sme deti a kolísali.
Dávid: Obväzovali sme nohy.
Eva: Odplašili sme hadov a druhým dávali odvahu (smejú sa).
Andrej: Vám sa ľahko smeje. Ale mne je všelijako, keď si pomyslím, že mám pozdraviť malého Spasiteľa. Nedostanem zo seba
ani slovo.
Eva: My ti pomôžeme.
Zuzana: My budeme hneď rozprávať s matkou dieťaťa. Rozhovor
dvoch matiek mi nerobí žiadne problémy. „Máš dosť plienok?“ budem sa pýtať. „Máš dosť mlieka? Mám ti pomôcť okúpať dieťa?“
Dávid: To je stará vec. Ženám nedajú reči toľko roboty.
Zuzana: „Radi sa pozrieme na tvoje dieťa!“ Tak povieme. My sme
len chudobní pastieri a ľudia z mesta sú šťastní, ak s nimi nemáme nič. Zapáchame za maštaľou a zvieratami. Sotva by sme sem
boli prišli, ak by nám poslovia neboli povedali: „Uvidíte dieťa, zavinuté do plienok...“
Eva: Pst, Pst! Tam vpredu niečo počujem.
Zuzana: Áno, tam je dom, vo tme ho sotva vidieť.
Andrej: Nejaký muž vyšiel von.
Eva: Dom? To je skôr maštaľ.
Andrej: Má v ruke lampáš.
Eva: To asi nebude zbojník, tí nechodia s lampášom.
Andrej: Dobrý priateľu...
Jozef: Hľadáte dieťa?
Andrej: Dieťa v jasliach, Spasiteľa, a jeho matku...
Jozef: To je moja rodina. Poďte dnu.
Eva: Jeho rodina?
Zuzana: Čo myslíš, že milý Pán Boh, pokiaľ je taký dobrý, nechá
dieťa na svete bez patričnej ochrany? Ten muž vyzerá dobrý. Poďme dnu.
Mária: (v náručí s dieťaťom vyjde im priateľsky v ústrety) Pozri,
dieťa moje, môj Ježiš, pastieri ťa idú navštíviť.
(pastieri sa strkajú, sú veľmi rozpačití)
Eva: Ty musíš dieťa pozdraviť, Andrej počuješ?
Zuzana: Povedz už voľačo.
Andrej: (zdráha sa) Hm... hm... hmmm (Dávidovi) Hovor ty, prosím.
Dávid: (postúpi dopredu, opierajúc sa o palicu) Hm, hm, hm, Tu
sme.

www.dkuspis.sk

katechetické námety

Mária a Jozef: (usmievajú sa)
Jozef: Máte za sebou dlhú cestu, pravda? Isto ste aj smädní. Tu
(ponúka krčah) je voda z prameňa.
Andrej: Mlieko. Nezabudol som.
Eva: Vajíčka.
Zuzana: Tu, pár plienok, isto ich budeš potrebovať... (pastieri sa
radujú, že môžu niečo robiť, vybaľujú)
Eva: Mohla by som vám uvariť trocha polievky. Alebo na zajtra
niečo napiecť, aby si si oddýchla?
Mária: Áno, potešilo by ma to. Pečenie mi ešte tak nejde. Ach,
a plienky a kúpanie...
Zuzana: (skočí jej do reči) Dobre, dobre, my to už máme za sebou,
to sa naučíš. Ešte si nepomáhala niekomu pri malom dieťati a nenaučila sa, ako treba dieťa zabaliť?
Mária: Ó, áno, pri mojej tete Alžbete som sa mnohému naučila
celkom dobre. Pomáhala som jej pri malom Jankovi, mala som
z toho radosť.
Zuzana: (nakloní sa nad Ježiška) Také pekné dieťatko!
Eva: No, celkom pevný drobec, však?
Zuzana: To je dobre, keď bude silný, robota, ktorú má pred sebou, spraví z neho chlapa, toľkí na neho čakajú a bude ich nádejou. (jemne ho pohladká) Všetko dobré, moje milé dieťa, a nájdi
mnoho priateľov, ktorí ti budú pomáhať. (ženy vyjdú pozrieť von)
Dávid: Ženy sú všade rýchlo doma a hneď nadviažu známosti.
Andrej: (k Jozefovi) Čo by sme mohli robiť? Daj nám robotu, aby
sme tu len tak nepostávali. Narúbať dreva, doniesť vodu, upratať
maštaľ, a tak... To my vieme.

Katechetické ozveny

Dávid: Tomáš by tu bol tiež dobrý, reč by neviazla.
Andrej: No vidíš, Tomáš! Bol by som skoro zabudol (k Jozefovi):
Bol tu už u vás Tomáš?
Jozef: Nijaký tu nebol.
Andrej: Taký veľký pastier... hnedé oči...
Jozef: Ešte tu nebol.
Andrej: To nie je možné, vydal sa na cestu ešte pred nami.
Jozef: Odišiel sám?
Andrej: Sám, aby ho nič nezdržovalo, a aby sem prišiel prvý.
Jozef: Možno nenašiel cestu a trochu poblúdil.
Dávid: Kdeže, ten veľmi dobre pozná cestu do Betlehema. Každý
týždeň tu prichádza, pretože tu predáva syr.
Jozef: Cestu k Ježišovi nájde len veľmi ťažko ten, kto kráča sám.
Kto ide spolu s inými, ten ľahšie nájde cestu.

III. scéna

Tomáš so zhasnutou lampou príde na scénu.
Tomáš: Teda, to sa mi ešte nestalo, to som ešte nezažil. Keby mi
nebolo do plaču, musel by som sa na sebe smiať. Ja a nenájdem
cestu. Cestu, ktorú vo dne i v noci a za každého počasia poznám
ako svoju dlaň. Vždy som si myslel, že nepoblúdim ani so zatvorenými očami. Lampáš však zhasol, na blízko nebol nijaký človek,
aby som ho požiadal o oheň. Ako keby som mal čierny závoj pred
sebou, tak som kráčal krok za krokom. Ako zablúdená ovca. Haló!
(kričí) Haló, je tu niekto?! (odchádza)
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IV. scéna

Pastier Jakub zababušený do plášťa, sedí pri ohni. Strúha píšťalku.
Podchvíľou ju i skúša, ako to píska. Načúva ozvenu z hôr.
Jakub: Voľakto volá? (načúva) Nie! Všetko je ticho. Taká noc, tak
dlhá... ako tri noci po sebe. (skúša píšťalku) No, čoskoro to bude
(robí ďalej). Už sú všetci v Betleheme, stoja okolo a hľadia na dieťa. A ja som tu. Ale veď oni prídu a o všetkom mi porozprávajú...
(píska) Jeden musí zostať pri ovciach, tie nemožno nechať samé.
(načúva) Voľakto predsa volá...
Tomáš: (zďaleka) Haló!!!
Jakub: (postaví sa) Haló! Tu!
Tomáš: (prichádza a vystrašene sa pozerá na Jakuba) Jakub, to si
ty?
Jakub: Čo ma nepoznávaš? Vidíš ma?
Tomáš: (klesne vyčerpaný na zem, tvár si chytí do dlaní)
Jakub: Dobre, že si už prišiel... rozprávaj... Tomáš, čo je s tebou?
(rozrušený) Čo sa stalo? Dieťaťu? Andrej? Zuzana? Kde...?
Tomáš: Ja som dieťa nenašiel. Vodilo ma, chodil som dookola,
celý čas...
Jakub: (nič nerozumie) Čo teda...
Tomáš: (sadne si na zem) Ja som dieťa nenašiel. Azda som mal
ísť s ostatnými...
Jakub: Chudák Tomáš! Tu! Teplá polievka. Budeš? (mieša v kotlíku) Počkáme teda spolu, veď oni nám všetko porozprávajú!
Tomáš: Nikoho nechcem počuť, nikoho vidieť...
Jakub: (dobrotivo) No len, no...
Mária a Jozef (z úzadia s dieťaťom ticho a náhlivo)
Jakub: Nikto z našich nejde ... aha, nejakí cudzinci... vyzerajú,
akoby utekali pred niekým... a majú i dieťa...
Jozef: Smieme sa trochu pri ohni zohriať?
Jakub: Ako dlho chcete. (prestiera Márii a dieťaťu svoj plášť) Pre
pani.
Mária: Ďakujem.
Jakub: (ide za Tomášom) Aspoň pozri na týchto ľudí!
Tomáš: Daj pokoj. Tí ma nezaujímajú.
Jakub: (pokrčí plecami a ide k ohňu) Priložím dreva, zohriať polievku, tu v hrnci (obzerá si rodinu) Na úteku?
Jozef: Musíme skryť dieťa.
Jakub: (zhrozený) Ale, ale... chce niekto ublížiť dieťaťu?
Jozef: Jeden, kto sa trasie o svoju moc.
Jakub: Aj takí ľudia sú... Ale teraz to už bude všetko inak. Narodil
sa Spasiteľ. Ten nás zbaví všetkého zla. Raz bude veľký... (hľadá
svoj batoh, zamyslene hovorí) Pozrite, toto som chcel zaniesť malému Božiemu synovi. Ale oni mi nedovolili. Jeden musel ostať
strážiť ovce (dáva batoh Jozefovi). Vy to budete tiež potrebovať. Aj
dobrý pastiersky chlieb, zostáva dlho čerstvý (obráti sa k ohňu),
polievka je už horúca.
Mária: Podržíš troška dieťa, my sa najeme.
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Jakub: Ale ja som dosť ušpinený...
Mária: Môj syn nepozerá, či je niekto taký, ako hovoríš, alebo nie.
(Mária položí dieťa do rúk Jakuba a spolu s Jozefom si naberajú
z hrnca a jedia)
Jakub: (chodí s dieťaťom na rukách, drží ho dosť nešikovne, ale
milo) Neboj sa ma, nebojíš sa ma? Nie? Aha, on chce vidieť ohník!
Pravda, veselo pri ohníčku. Čo? Nie? Pozri, tu sú biele a čierne
ovečky. Pastier na ne dáva pozor. Keď sa jedna stratí, pastier ju
ide hľadať. On počúva, kde bľačí. Béé, béé. Tak robí zablúdená.
A potom pastier povie: No, tu si teda, ty poblúdenec, a zoberie ju
na plecia a donesie domov. (obráti sa na Tomáša) Tomáš, vieš čo?
S dieťaťom sa mi lepšie hovorí ako s nejakým človekom. (Tomáš
mlčí) Vieš, Tomáš je niekedy tvrdohlavý a treba mať s ním veľkú
trpezlivosť. (zrazu sa obráti na Jozefa) A vy odkiaľ prichádzate?
Jozef: Z Betlehema.
Jakub: Dieťa moje, vieš, ja som dosť hlúpy človek. Mne to trvá
dlhšie, kým pochopím (pomaly, ticho). Tak som chcel to dieťa
navštíviť. Azda ono teraz prišlo ku mne...
Mária: (príde k Jakubovi a vezme dieťa) Moje dieťa sa teší, ak
ľudia prídu k nemu. Kto nemôže prísť, toho ide hľadať. On prichádza k človeku, hľadá ho, kým ho nenájde (s pohľadom na Tomáša) A kto moje dieťa nespozná na prvýkrát, možno ho spozná
na druhý, tretí alebo až na stýkrát... Moje dieťa má božskú trpezlivosť s tými, ktorí sú netrpezliví...
Jakub: Trpezlivosť a zmilovanie...
Jozef: Do videnia, Jakub.
Mária: A srdečná vďaka za všetko, Jakub.
Jakub: (s nemým údivom pozerá za odchádzajúcimi)
Tomáš: Odišli už konečne tí cudzinci?
Jakub: To bolo dieťa, ktoré si hľadal.
Tomáš: Blázniš?
Jakub: Nepochybuj, ono ťa príde znova navštíviť.
Pastieri (jeden cez druhého, prichádzajú rozradostení) Tak sme
doma, juchuchúúú, sme tu opäť všetci.
Andrej: My sme našli malého Božieho syna.
Jakub: A on aj nás navštívil a našiel.
Dávid: Chceme to oznámiť všetkým ľuďom, že sme ho videli.
Zuzana: Všetci to musia zažiť.
Eva: Pokúsili sme sa dokonca niečo zaspievať, aby to ľudia počuli...
Dávid: Žiaľ, tie piesne trochu krívali – ako tí, ktorí ich spievali
(škriabe sa po svojej chromej nohe)
Andrej: Ale, teraz všetci zaspievajme (obráti sa k divákom) a radostnú novinu celému svetu oznámme.
Všetci spievajú známu vianočnú pieseň – napr. Dobrý pastier
sa narodil...
Upravené podľa zdroja: http://modlitba.sk/?p=4339
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JASLIČKOVÁ
SLÁVNOSŤ
SCÉNKA PRED POKLONOU JEŽIŠOVI
V JASLIČKÁCH

Druhé dejstvo
Jozef:Mária, pozri prišiel nám doporučený list.
Mária:(otvára list) „Z dôvodu sčítania ľudu dostavte sa do rodného mesta.
Jozef: Mária, to bude ťažké... Teraz, keď čakáš dieťatko.
Mária: Jozef, aj keď to bude ťažké, musíme ísť....
Jozef: Je neskoro večer, už ani autobusy nechodia...
Mária: Pôjdeme peši. Možno, že nás niekto zvezie...
Jozef: Mária, bude to dlhá a namáhavá cesta...
Mária: Neboj sa Jozef, Pán Boh je vždy s nami.
Hudba alebo pieseň

Postavy:

rozprávač, Ježiš, Anička, starček, Lenka, Jozef, Mária, recepčná,
dievčatko, otec, lekár.

Úvod: Pieseň

Rozprávač:(pred jasličkami)
Pane, môj Bože! Si väčší ako svet a stal si sa dieťaťom. Narodil si sa
v maštaľke v Betleheme – uprostred zvierat. Prečo si sa nenarodil
teraz – v tejto dobe?
Máme hotely. Tvojej matke by dali nocľah.
Máme nemocnice. Mal by si lekársku starostlivosť.
Sú astronomické observatória – učeníci by ľuďom oznámili, prečo sa zjavila nová hviezda.
Máme internet. Milióny ľudí by sa v jednej chvíli dozvedeli, že si
sa narodil.
Máme televíziu. Všetci by ťa mohli hneď aj vidieť.
Máme časopisy. Mnohí by si ich kúpili, aby mohli prečítať o tvojom tajomnom narodení.
Ale máme i otvorené srdce, aby do neho vstúpil Boží syn?
Hudba alebo pieseň

Prvé dejstvo

Anička: Deduško, prečo sa musel Ježiško narodiť v chudobnej
maštaľke?
Starček: Preto, lebo nikto z ľudí ho nechcel prijať a bola to určite
vôľa Božia.
Anička: Keby sa Ježiško narodil dnes, ja by som mu dala svoju
postieľku.
Lenka: ...a ja by som mu ukázala všetky darčeky.
Starček:Ale dievčatá. Veď Ježiško sa narodí každé Vianoce. Rodí
sa v srdci človeka, ktorý sa na to dobre pripraví, ktorý ho miluje a
očakáva.
Anička: A keby sa Ježiško narodil dnes, prijali by ho ľudia inak
ako pre 2000 rokmi?
Lenka: Chcela by som to vidieť...
Starček: Tak sa na to poďme pozrieť.

Katechetické ozveny

Tretie dejstvo
výstup 1:

Jozef:To bola ťažká cesta. Nikto nás nechcel odviesť.
Mária:Ale vďaka Bohu, došli sme šťastne.
Jozef: Teraz musíme čo najskôr nájsť nocľah. Si iste veľmi unavená. Tu je nejaký hotel. Skúsme, či nás príjmu, i keď nemáme
s čím zaplatiť...
Jozef recepčnej: Sme veľmi unavení z dlhej cesty. Chceli by sme
sa ubytovať. Stačí malá izba na jednu noc.
Recepčná: Pravdaže, nech sa páči.
Jozef: Ale my nemáme čím zaplatiť...
Recepčná: Žiaľ. Takto vás nemôžem ubytovať. Ak nevyúčtujem
od vás čiastku, zajtra ma šéf vyhodí z práce. Dovidenia.
Mária: Poď Jozef, skúsime poprosiť u obyčajných ľudí.
Hudba alebo pieseň

výstup 2:

Jozef:Je doma otecko?
Dievčatko: Áno, hneď ho zavolám. Oteckóóó!
Jozef: Hľadáme nocľah na dnešnú noc. Izbu v hoteli si nedokážeme zaplatiť. Nikoho tu nepoznáme, moja žena čaká dieťa. Prosím
vás, mohli by ste nás prichýliť?
Otec: Noo?!?!
Dievčatko: Pravda otecko, veď máme sedem izieb. Moja izba,
spálňa, jedáleň, salón, dve hosťovské izby a ešte i obývačka.
Otec: (nahnevane)Ale my nie sme hotel. Izieb máme práve toľko,
koľko potrebujeme.
Dievčatko: Ale, otecko, veď by mohli spať v mojej izbičke. Aspoň
tá teta. Veď čaká bábätko...
(Jozef a Mária odchádzajú)
Otec: Čo to má znamenať? Pozri, akí sú chudobní a z cesty zaprášení.... Mysli na mamu. Stále musí čistiť drahé koberce a hádam
nebudú spať v tej drahej fínskej spálni?! A keď čaká dieťa, nech
idú do nemocnice!
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Mária: Muž s kamenným srdcom. Je mi ťažko, Jozef... Skúsme
ešte nemocnicu, možno nás tam príjmu...
Hudba alebo pieseň

výstup 3:

Jozef: Aha, tu je. Tu nás určite príjmu.
Lekár: Prosím, čo si prajete?
Jozef: Mohli by ste nás prijať na noc? Manželka čaká dieťa a nemáme kde prenocovať...
Lekár: Prosím si vašu kartu poistenca.
Jozef: Akú kartu poistenca? Nijakú nemáme...
Lekár: Naša nemocnica nie je nocľaháreň pre tulákov. Máte vôbec predstavu, čo nás stojí jedna noc?!
Mária: Naozaj sa u vás nič nenájde? Som v požehnanom stave.
Lekár: Vážená pani, na to ste mali myslieť skôr. Dnes sú na to rôzne prostriedky.
Mária: Jozef, poďme, dnes ľudia žijú len pre peniaze... V akej
dobe to vlastne žijeme?
Hudba alebo pieseň

Meditácia a poklona pred jasličkami

Rozprávač:(pri jasličkách) Pane, môj Bože! Ani dnešná doba sa
nelíši od tej, v ktorej si prišiel na svet ako malé dieťa. Podobne ako
vtedy, aj dnes má človek málo miesta v srdci pre svojho blížneho.
Nie každý túži po tom, aby sa v jeho srdci narodila Láska. Aj dnes
si ľudia pre tebou zatvárajú srdcia.
Ale ty predsa prichádzaš. Prichádzaš, lebo
nás miluješ...
Hudba alebo pieseň

 Ježišu, chceme presvedčiť seba, že keby si teraz prišiel na
svet, nemal by si toľko ťažkostí. Nebol by problém s tým, aby
ťa prijali. Ale koľkí okolo nás sú bez domova a nemá ich kto
prijať.
 Ježišu, čo by dnes pre nás znamenala jedna hviezda naviac?
Kráčal by niekto za ňou bez istoty, kam dôjde? Asi ťažko.
Vedci by jej dali nové meno a zaznačili by ju do hviezdnej
mapy. To by bolo všetko.
 Ježišu, chceme byť o všetkom informovaní, televízia by iste
informovala o niečom nezvyčajnom. Čo z toho? Narodenie
dieťaťa v maštaľke nie je celou pravdou o tebe. Ty si Boží Syn,
ty si bol predpovedný prorokmi, ty si prišiel, aby si vstúpil do
našich životov a zachránil nás.
 Ježišu, na stránkach internetu je veľa rôznych senzácií. Čo sa
tam dočítame o tebe? Ak vieme správne vyberať, môžeme
sa dočítať veľa, môžeme čítať Božie slovo, môžeme sa modliť spolu s inými. Ale ani to nestačí, ak sa nemodlíme s tými,
ktorých máme okolo seba a s tými, ktorí sú v našej farnosti.
 Preto sme dnes prišli ako kresťania, ktorí majú živú vieru
a ktorí nosia v srdci teba, Pane, ktorý si našim Kráľom, našim
Bohom, Mesiášom, Spasiteľom a Vykupiteľom. Amen.
Hudba alebo pieseň
Poklona Ježišovi v jasličkách
Spracovala: Božena Nemčíková

Deti postupne prekladajú svoje
modlitby:
 Ježišu, prišiel si k nám, keď nadišla plnosť času. Poslal ťa Otec. Od počiatku
to sľúbil, že pošle svojho syna, aby zachránil všetkých.
 Proroci predpovedali, že sa narodíš
v Betleheme. Prišiel si medzi svojich,
ale neprijali ťa...
 Ježišu, tvoje narodenie je tajomné. Neprišiel si, aby ti slúžili, ale aby si ty slúžil. Chcel si byť sluhom, služobníkom
trpiacich.
 Ježišu, my si myslíme, že keď by sme
ťa uvideli, uverili by sme. Ty nám však
hovoríš, že blahoslavení sú tí, ktorí nevideli a uverili.

34

www.dkuspis.sk

ponúkame
TWEETUJ S BOHOM

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

Cena: 12,00 €

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

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

Cena: 21,00 €

DOCAT – SOCIÁLNA NÁUKA CIRKVI PRE MLADÝCH

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

Cena: 13,00 €

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

Cena: 9,60 €
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VEĽKÁ OBRÁZKOVÁ BIBLIA

Publikácia obsahuje najdôležitejšie pasáže z Biblie Starého i Nového zákona, počnúc od príbehov
stvorenia sveta až po pôsobenie apoštolov a zrod Cirkvi. Jednotlivé úryvky sprevádzajú pútavé a príťažlivé
ilustrácie, a tak dotvárajú pohľad čitateľa na obdobie a prostredie, v ktorých sa opisované udalosti
odohrali. Výber biblických textov môže byť inšpiráciou, aby čitateľ siahol po kompletnom vydaní Svätého
písma.

Cena: 16,50 €

BIBLIA – SPRIEVODCA ŽIVOTOM PRE DETI

Aktuálna publikácia chce hlavne deťom priblížiť primeranou formou základné state Starého a Nového
zákona, ktoré nie sú prerozprávané, ale prevzaté z oficiálneho vydania Svätého písma. Účinnosť danej
formy spočíva na pozornom čítaní biblického úryvku, jeho pochopení, ďalej v modlitbe nad odkazom
Božieho slova a nakoniec na podnetoch k rozhovoru alebo k činnosti v duchu slov. Publikácia je obohatená
vhodnými ilustráciami.

Cena: 16,00 €

Mercé Segarra, Francaest Rovira: HRAVO S BIBLIOU

Obsahuje 43 biblických príbehov (25 zo Starého a 18 z Nového zákona). Kniha je spestrená odskúšanými
receptami, rôznymi zaujímavosťami, námetmi na ručné práce, hrami či rozhovormi o hodnotách
a čnostiach. Umožňuje tak ľahšie zapamätanie si hlavných myšlienok jednotlivých príbehov.

Cena: 9,00 €

Stephen Motyer: BIBLICKÉ POSTAVY

Kniha predstavuje stovky najdôležitejších postáv, o ktorých sa zmieňuje Biblia. Aby nebola narušená obsahová
línia Biblie, postavy sa objavujú v časovej postupnosti a sú rozdelené do skupín podľa tém, napr. praotcovia,
obdobie sudcov, dvanásť učeníkov a pod. Pri každom mene sa uvádzajú odkazy na knihu a číslo kapitoly
v Biblii, kde sa tá-ktorá postava spomína, aby si čitateľ mohol v Biblii vyhľadať príslušné texty. Pri každom
mene je uvedený aj jeho význam, hoci názory znalcov na skutočný výklad niektorých mien môžu byť odlišné.

Cena: 8,00 €
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BIBLICKÉ PRÍBEHY S ÚLOHAMI

Príťažlivá knižka určená deťom od 4 do 7 rokov ponúka známe i menej známe biblické príbehy,
ktoré sú šité na mieru detskému čitateľovi. Za každým textom nasleduje dvojstrana rozličných
hlavolamov od krížoviek, prešmyčiek po doplňovačky či skladačky, ktoré dieťa nenútene motivujú
ďalej pracovať s textom a uvažovať o ňom.

Cena: 9,00 €

POSTAVY Z BIBLIE – nájdi a poskladaj

V knihe sa nachádzajú viaceré postavy Starého i Nového zákona. Každá dvojstránka predstavuje jednu
z nich. Tvorivosť spočíva v tom, že jednotlivé stránky sú rozdelené na tri časti. Biblickú postavu na ľavej
strane je potrebné najprv zložiť z uvedených častí. Až potom sa objaví i na pravej strane kompletný pútavý
príbeh o biblickej postave. Kniha je určená deťom od 5 rokov.

Cena: 5,50 €

STEPHEN ELKINS: NASLEDUJEM JEŽIŠA

Kniha je zbierkou príbehov, ktoré sú ilustrované plnofarebným ilustráciami. Príbehy hovoria
o Ježišových dobrých vlastnostiach – o tom, že Ježiš bol štedrý, milý, ohľaduplný, pravdovravný,
zodpovedný a ešte oveľa viac. Každý príbeh obsahuje citát z Biblie aj modlitbu. Časť „Ježiš vo mne“
ukazuje deťom, ako správne pochopiť Ježišove dobré vlastnosti a ako ho môžu v bežnom živote
nasledovať.

Cena: 11,00 €
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