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Úvodník

A

dventné obdobie, ktorým začíname nový liturgický rok má dvojaký význam: upriamuje pozornosť na očakávanie druhého Kristovho príchodu na konci vekov a zároveň je
časom prípravy na slávnosť Narodenia Pána, v ktorom sa pripomína historický a prvý

príchod Božieho Syna medzi ľudí. Poznáme delenie Adventu: v prvej časti do 17. decembra vnímame
prísľuby slávneho Kristovho príchodu a od 17. decembra ide o prípravu na oslavu Kristovho príchodu v Betleheme.
Adventné obdobie má i mariánsky ráz. Počas Adventu slávime sviatok Nepoškvrneného počatia
Panny Márie, slávime sv. omše s formulárom o Panne Márii (rorátne sv. omše) a v čítaniach od 17.
do 24. decembra sa často spomína postava panenskej Matky, ktorá sa má stať matkou Mesiáša.
Pre Adventné a Vianočné obdobie sú aktuálnymi aj tajomstvá radostného ruženca. Tieto tajomstvá môžu veľa napovedať do našich životov. Mária nestála iba pri svojom Synovi, ale stojí vždy
pri nás. Pri Zvestovaní bola Panna Mária postavená pred nečakanú úlohu. Ona je pri nás, keď nás
postretne nečakaná milosť. Stojí pri nás, aby sme nepremárnili dar, ktorý je nám určený a aby sme
si nezmýlili smer. Pri Navštívení išla pomáhať, hoci jej samej nebolo ľahko. Mária stojí pri nás, keď
nemáme čas pre seba, keď sme znechutení, ukonaní a ubití. Pomáha uveriť, že naša pomoc iným je
potrebná. Venovať svoj čas iným prinesie radosť nám aj im. Pri Narodení je Božia matka ukonaná,
ale je šťastná. Vie, že Dieťa v jej náručí bude rásť a Božia milosť bude v ňom. Nás chce sprevádzať
pri našom raste a teší sa z našich úspechov, z každého uznania, ktoré príde od ľudí. Pri Obetovaní
prišla, aby priniesla na rukách svoj poklad. Prišla, aby ho obetovala nebeskému Otcovi. Každý z nás
je pre ňu pokladom. Dáva nás všetkých do Božích rúk. Nemusíme sa báť ani o seba, ani o svojich, ani
o minulosť, ani o budúcnosť. Pri Nájdení ho znovu našli až po troch dňoch. Nerozumela ospravedlneniu, že má byť tam, kde ide o jeho otca. S týmto neporozumením sa vrátila s Ježišom do Nazareta
a mala všetko uložené vo svojom srdci. Ona je s nami, keď sa u svojich najbližších stretneme s neporozumením, keď nenachádzame odpoveď... Nech nás v prvých týždňoch nového liturgického roka
sprevádza orodovanie Panny Márie a prežívanie tajomstiev jej života, nech vnesie svetla a pripraví
nás na oslavu Pánovho príchodu.
Druhé číslo Katechetických ozvien je spojené s liturgickým rokom a s prvými dvomi obdobiami. V časti info sú zhrnuté najdôležitejšie udalosti a oznamy súvisiace s našou prácou a školským
rokom. O rozhovor sme poprosili p. profesora F. Trstenského, ktorý nám každoročne lektoruje
seminár k Biblickej olympiáde. V časti aktuálne je zaradený článok spracovaný podľa predlohy dr.
T. Reimera a týka sa filozofie kurikula, ktoré sa pripravuje. V časti námety, katechézy a ponuka
nájdete podnety a materiály, ktorými sa môžete inšpirovať a ktoré vám poslúžia pri vyučovaní a katechéze v súvislosti so spomínanými liturgickými obdobiami Adventu a Vianoc. S Božou pomocou
vykročme a dobre pripravme seba i nám zverených na tento požehnaný čas.
Viktor Pardeľ
riaditeľ DKÚ

Katechetické ozveny

-5

Info
Biblická olympiáda –

Nedeľa Božieho slova – 3. cezročná nedeľa

ukončenie prihlasovania 2. 12. 2019

V deň spomienky na sv. Hieronyma, ktorá pri-

Upozorňujeme na blížiaci sa termín ukončenia

padá na 30. september, vydal Svätý Otec Franti-

prihlasovania na Biblickú olympiádu. Prihlášky

šek apoštolský list, ktorým ustanovil 3. cezroč-

zaslané po 2. decembra 2019 nebudeme akcep-

nú nedeľu za „Nedeľu Božieho slova“. Prvýkrát

tovať.

ju budeme sláviť 26. januára 2020. Svätý Otec
v liste ponúka aj niektoré konkrétne návrhy na

Biblická olympiáda – triedne a školské kolá

slávenie Nedele Božieho slova. Pripomína, že

V týchto týždňoch sa na školách začínajú rea-

deň venovaný Svätému písmu nechce byť dňom,

lizovať triedne a neskôr i školské kolá Biblic-

„raz za rok“, ale  dňom „z celého roka“, počas

kej olympiády. Odporúčaný termín pre školské

ktorého čítame Božie slovo. Ďalej upozorňu-

kolá je do 31. 1. 2020. Škola doručí tlačivo Re-

je, že Sväté písmo a sviatosti sú neoddeliteľné.

gistrácia do dekanátneho (okresného) kola (príloha

Kristus Ježiš zaklope na naše dvere skrze Svä-

č. 2) na DKÚ našej diecézy do 7. februára 2020.

té písmo. Ak počúvame a otvárame dvere našej
mysle a srdca, potom vstúpi do nášho života a

Čo nájdete v Biblickom okienku?

zostane s nami. Viac na https://www.tkkbs.sk/

Je pomôckou na prípravu úloh triedneho

view.php?cisloclanku=20190930034.

a školského kola Biblickej olympiády Sú v ňom

pod názvom Biblická nedeľa, ktoré organizovalo

rôzne typy úloh spracované podľa jednotlivých

KBD už v tomto roku nebude.

Podujatie

kníh tohtoročnej olympiády. Prosíme, aby ste
i v tomto roku obohatili Biblické okienko svoj-

Katechetická konferencia

imi nápadmi a námetmi. Tešíme sa na ponuky

V dňoch 17. až 19.októbra 2019 sa v Spišskej

od vás.

Kapitule konala katechetická konferencia pod
záštitou KPKC, n.o. s názvom Nové perspektívy

Seminár – biblické knihy k Biblickej olympi-

pre školské vyučovanie náboženstva a kateché-

áde 2019/2020

zu vo farnosti na Slovensku. Konferencie sa zú-

Dňa 27. 11. 2019 sa v Ružomberku uskutočnil

častnilo aj 30 katechétov Spišskej diecézy. Pre-

seminár „Interpretácia vybraných biblických

zentácia výsledkov nového kurikula pre predmet

tém“, ktorý organizoval DKÚ Spišskej diecézy.

katolícke náboženstvo, výmena skúseností s vy-

Tematicky bol obsah zameraný na Knihu Exo-

učovaním na základných, stredných školách, či

dus 1- 24, Knihu proroka Jonáša a Evanjelium

farská katechéza v praxi boli nosnými témami

podľa Jána. Záznam a prezentácie zo seminára,

konferencie, ktorými nás previedli vsdp. Martin

ktoré poskytol lektor prof. doc. ThDr. SSLic.

Michalíček,

František Trstenský, PhD., budú k dispozícii

Forgáč a vsdp. Tibor Reimer. Viac info na www.

na webovej stránke DKÚ.

kpkc.sk.

www.dkuspis.sk

Mons. Jozef Haľko, Mons. Marek

Info

Plnenie modelu katechetickej formácie

Nový pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ

Jednou z dôležitých úloh DKÚ je ponuka vzdelávacích

Pre budúci školský rok 2020/2021 je pripravený nový

a formačných podujatí. Model katechetickej formá-

pracovný zošit pre žiakov 1. ročníka ZŠ Radostná

cie má isté pravidlá, ktoré určil diecézny biskup a sú

cesta lásky. Jeho autorkou je Mgr. Daniela Balážová.

uvedené na http://nova.dkuspis.sk/2-Skolske-vy-

Pracovný zošit nahradí terajšiu učebnicu NAV/NAB

ucovanie-nabozenstva/2-Kanonicka-misia/3-Mo-

pre 1.ročník Cesta lásky a pracovný zošit k učebnici.

del-katechetickej-formacie. Pre náš úrad z toho

Viac info na: http://www.kpkc.sk/aktuality/pracov-

vyplýva i povinnosť kontrolovať plnenie modelu. Je

ny-zosit-pre-1-rocnik-zs.

teda na každom učiteľovi a katechétovi, aby v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemohol zúčastniť

Preukazovanie bezúhonnosti pedago-

podujatí a splniť model, zaslal vysvetlenie, resp.

gických a odborných zamestnancov

ospravedlnenie za neúčasť bez výzvy z nášho úradu,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

vždy najneskôr do 15. 6. príslušného školského roka.

venskej republiky zverejnilo Aplikačnú pomôcku k pre-

Veríme, že táto požiadavka z našej strany sa stane

ukazovaniu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a

samozrejmosťou a v rámci vzájomných vzťahov za-

odborných zamestnancov, ktorú Vám ponúkame k pre-

bezpečí medzi nami jednoduchšiu komunikáciu.

študovaniu na tomto odkaze:
https://www.minedu.sk/data/att/15368.pdf

Metodické dni plánované na 2. polrok šk. roka
V tomto šk. roku sa metodické dni nekonali v ok-

Adventné duchovné obnovy

tóbri z dôvodu konania konferencie. Uskutočnia sa

V jednotlivých regiónoch diecézy sa v nastávajúcom

začiatkom druhého polroka školského roka. O ter-

Adventnom období uskutočnia duchovné obnovy pre

mínoch a miestach budeme informovať na začiatku

učiteľov náboženstva. Bližšie informácie budú zve-

nového kalendárneho roka.

rejňované na webovej stránke DKÚ.

Doobjednávanie učebníc náboženstva

Adventná príprava 2019 Príď, Pane Ježišu

Učebnice, ktoré boli objednávané v minulom škol-

Na začiatok nového liturgického roka a k príprave na

skom roku a neboli zadané do tlače, je potrebné

sviatky Božieho narodenia 2019 ponúkame prípravu

v ďalšom roku znova objednať, nakoľko objednávky

s heslom: Príď, Pane Ježišu! Vychádzame z myšlien-

sa neprenášajú do ďalších školských rokov. Na to,

ky Adventného obdobia, ktoré nám pripomína druhý

aby bola realizovaná dotlač učebníc, je potrebný ur-

slávny príchod Pána Ježiša, prichádzajúcu slávnosť

čitý náklad. Ak požiadavka na dotlač učebníc nespĺ-

Božieho narodenia a príchod Pána Ježiša počas kaž-

ňa kritériá určitého počtu, ministerstvo uprednostní

dej sv. omše v slove a v Eucharistii. Našou ponu-

dotlač učebníc, ktorých objednávaný počet je vyšší a

kou chceme aj v tomto roku prispieť k požehnanému

vnímaný ako nutnejší.

prežitiu Adventného obdobia a k duchovnej príprave
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na sviatky narodenia Pána v našich rodinách, ško-

a odovzdali ich na príslušnom farskom úrade. V prí-

lách a farnostiach. Podrobnosti a objednávací for-

pade, že na jednej škole vyučujú viacerí učitelia, uro-

mulár nájdete na našom webe: http://nova.dkuspis.

bia jeden sumár za príslušnú školu. Uvedené údaje

sk/clanky/1106-Advent-2019-PRID-PANE-JEZI-

je potrebné odovzdať farskému úradu do 10. januára

SU/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy.

2020. Farské úrady zašlú sumár za celú farnosť na
jednom tlačive na DKÚ do 15. januára 2020. Tlačivo

Zhromažďovanie štatistických údajov

nájdete na:

Prosíme všetkých učiteľov náboženstva, aby za jednotlivé školy zosumarizovali údaje o vyučovaní náboženstva za každú školu na samostatnom tlačive

http://nova.dkuspis.sk/2-Skolske-vyucovanienabozenstva/2-Kanonicka-misia/4-Tlaciva-nastiahnutie

Recitačná súťaž PIRÁTI KRÁSY
téma „Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorení“ – vyhodnotenie oblastných kôl
V dňoch 4. a 7. novembra 2019 prebiehali oblastné kolá 6. ročníka diecéznej recitačnej súťaže Piráti krásy
v kategóriách základných a stredných škôl na uvedenú tému. Cieľom súťaže bolo prostredníctvom tvorby slovenských autorov poézie a prózy zameranej na prírodu, radosť človeka z nej a predovšetkým jeho vďaku Bohu
za tento neoceniteľný dar, v ktorom je odblesk jeho krásy, poukázať na dôležitosť tejto témy v súčasnej dobe
ekologickej krízy vo svete i na Slovensku. Zároveň sme chceli načrieť do myšlienok slovenských autorov, ktorí
v nej videli prevzácny Boží dar a dobrotu jeho otcovského srdca.
Súťaže sa zúčastnilo 57 recitátorov, 20 za oblasť Oravy a Liptova, 37 za oblasť Spiša a Podtatranska.
Uvádzame prehľad umiestnení v oblastných kolách. Do diecézneho kola postúpili súťažiaci umiestnení na
prvom a druhom mieste v I. kategórii poézie i prózy a súťažiaci umiestnení na prvom mieste v ostatných
kategóriách.
Oblasť Spiš, Podtatransko
I. kategória, poézia – celkom 23 súťažiacich
1.

Kozlíková Gabriela, ZŠ Školská, Sp. Podhradie – V. Šefčík – Pozdrav Jablonov

2.

Vrábeľ Matúš, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany – Š. Santner – Vtáčia symfónia

3.

Vrončová Vanesa, ZŠ Levočská, Sp. Nová Ves – M. Šprinc – Mladosť orla

Cena poroty: Mirgová Mária, ZŠ s MŠ, Slovenská Ves – R. Dilong – Haluz na pokolení

www.dkuspis.sk

Info

I. kategória, próza – celkom 5 súťažiacich
1. Kurtá Soňa, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok – R. Dilong – František
2. Ilečková Mária Dorota, ZŠ Školská, Sp. Podhradie – M. Figuly – Mladosť
3. Paločko Timotej, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany – J. Šuppa – Slimák
II. kategória, poézia – celkom 3 súťažiaci
1. Olejníková Petra, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves – J. Silan – Piesne z Važca
2. Novotná Lenka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad – J. Silan – Piesne z Javoriny
3. Špaková Slavomíra, Gymnázium Kukučínová, Poprad – P. O. Hviezdoslav – Z temena hôr
II. kategória, próza – celkom 1 súťažiaci
1. Soňa Horníková, Gymnázium Kukučínová, Poprad – J. Silan – Tatranské listy
III. kategória, vlastná tvorba, ZŠ – celkom 2 súťažiaci
1. Štofko Markus, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany – M. Štofko – V novom rúchu I
2. Novotná Laura, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany – L. Novotná – A obnovíš tvárnosť zeme
III. kategória, vlastná tvorba, SŠ – celkom 2 súťažiaci
1. Špaková Alexandra, SOŠ Dolný Smokovec – Som ako...
2. Pacáková Katarína, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. Nová Ves – Laudato si

Oblasť Orava
I. kategória, poézia – celkom 11 súťažiaci
1. Belicajová Veronika, ZŠ s MŠ J. Vojtašáka, Zákamenné – M. Kováč, Z. Smatanová – výber poézie –
montáž
2. Juriga Šimon, ZŠ a MŠ, Krušetnica – M. Rúfus – Hora
3. Lipničanová Júlia, ZŠ Slnečná, Námestovo – J. Silan – Nože dnes obzrime sa, prosím, späť
Cena poroty: Belicajová Katarína, ZŠ a MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné – D. Hevier, J. Mokoš – výber poézie – montáž

Katechetické ozveny

-9

Info

I. kategória, próza – celkom 5 súťažiacich
1. Kurňavková Sofia, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné – J. Luscoň – Krása prilepená na veciach
2. Brčáková Michaela, ZŠ a MŠ, Krušetnica – D. Hevier – Strom
3. Cingel Peter, ZŠ a MŠ, Zázrivá – M. Urban – Zelená krv
Cena poroty: Vlčáková Liliana, CZŠ sv. Gorazda, Námestovo – D. M. Bagínová – Matka Františka
II. kategória, poézia – celkom 1 súťažiaci
1. Iglárová Alžbeta, SOŠ podnikania a služieb, Námestovo – J. Mokoš – Praskanie krvi
II. kategória, próza – celkom 1 súťažiaci
1. Adamcová Erika, SOŠ podnikania a služieb, Námestovo – Z. Šmatláková – Krajina
III. kategória, vlastná tvorba, ZŠ – celkom 2 súťažiaci
1. Majcherová Timea, ZŠ a MŠ, Lokca – Siedma bodka pre lienku
2. Smolková Natália, ZŠ a MŠ, Zázrivá – Chválim ťa, Pane

Recitačná súťaž PIRÁTI KRÁSY
téma „Oslava Boha Stvoriteľa v jeho stvorení“ – vyhodnotenie diecézneho kola
V stredu 13. novembra 2019 sa na Spišskej Kapitule konalo diecézne kolo VI. ročníka recitačnej súťaže. Diecézneho finále sa zúčastnilo 16 recitátorov zo základných a stredných škôl v kategóriách poézie, prózy a vlastnej
tvorby.
I. kategória, poézia
1. Belicajová Veronika, ZŠ s MŠ J. Vojtašáka Zákamenné – M. Kováč, Z. Smatanová – výber poézie –
montáž
2. Juriga Šimon, ZŠ a MŠ, Krušetnica – M. Rúfus – Hora
3. Vrábeľ Matúš, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany – Š. Santner – Vtáčia symfónia
Cena poroty: Kozlíková Gabriela, ZŠ Školská, Sp. Podhradie – V. Šefčík – Pozdrav Jablonovu

www.dkuspis.sk
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I. kategória, próza
1. Kurňavková Sofia, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka Zákamenné – J. Luscoň – Krása prilepená na veciach
2. Kurtá Soňa, ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok – R. Dilong – František
3. Brčáková Michaela, ZŠ a MŠ, Krušetnica – D. Hevier – Strom
Cena poroty: Ilečková Mária Dorota, ZŠ Školská, Sp. Podhradie – M. Figuly - Mladosť
II. kategória, poézia
1. Olejníková Petra, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves – J. Silan – Piesne z Važca
2. Iglárová Alžbeta, SOŠPaS Námestovo – J. Mokoš – Praskanie krvi
3. Novotná Lenka, Stredná zdravotnícka škola, Poprad – J. Silan – Piesne z Javoriny
II. kategória, próza
2. Horníková Soňa, Gymnázium Kukučínova, Poprad – J. Silan – Tatranské listy
3. Adamcová Erika, SOŠ podnikania a služieb, Námestovo – Z. Šmatláková – Krajina
III. kategória – vlastná tvorba
1. Majcherová Timea, ZŠ a MŠ, Lokca – Siedma bodka pre lienku
2. Špaková Alexandra, SOŠ Dolný Smokovec – Som ako...
3. Štofko Markus, ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany – V novom rúchu I

Katechetické ozveny

-11

Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Ďakujeme tiež
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.

www.dkuspis.sk
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Rozhovor

Trstenský
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1. Pán profesor, prednášate biblickú teoló-

ho. Môžeme robiť inzerciu v novinách, rozhlase

giu a disciplíny, ktoré sú spojené s biblickými

a televízii, ale najefektívnejšou „reklamou“ je

vedami. Čo je podľa vás najväčšia výnimočnosť

osobný príklad. Keď sa Biblia číta v rodinách,

tejto knihy, ktorej sa venuje toľko vedných od-

keď kňaz na homílii vykladá biblické texty, keď

borov a diskusií?

učiteľ náboženstva sa opiera o Božie slovo...

Jej nadčasovosť a trvalá platnosť, ktorá ne-

Kedy ste naposledy otvorili Sväté písmo? Ako

potrebuje „novelizovať“. Hodnoty Desatora, Je-

často ho čítate? V odpovedí máme určité overe-

žišove blahoslavenstvá, Pavlov hymnus na lás-

nie úprimnosti našej viery.

ku atď. sú stálym záväzkom a výzvou. Ďalej je
to jej pestrosť a komplexnosť. V princípe Biblia

3. Premýšľali ste už niekedy nad tým, čo by

hovorí o vzťahu medzi Bohom a človekom, ale

bolo treba robiť, aby kresťania brali Božie slovo

zároveň ukazuje, že na tento vzťah je potrebné

do rúk častejšie? Ako ju priblížiť, ako s ňou ľu-

sa pozerať z rôznych perspektív – keď sa člo-

ďom „ulahodiť“? Máte nejaké tipy?

veku darí, keď je v kríze, keď prežíva utrpenie,

Jestvuje zásadný rozdiel medzi Bibliou a

keď je mladý, alebo na sklonku života... V kaž-

ostatnými dielami, ktoré môžu predstavovať

dej situácii ho Boh oslovuje, povoláva. Vrcholom

krásnu a hodnotnú literatúru. O Biblii veríme,

je osoba Ježiša Krista, Božieho Syna, jeho príbeh

že je Božím slovom, že je inšpirovaná samot-

obety a lásky.

ným Bohom. To nemôžeme povedať o žiadnej
inej knihe. Toto je hlavný dôvod, pre ktorý ju

2. Keby sa vás niekto opýtal, prečo by mal

ako kresťania máme denne čítať. Ak svoju vie-

dnes v 21. storočí, keď existuje tak mnoho

ru berieme seriózne, ak tvrdíme, že je dôležitou

kníh, čítať práve Bibliu, čo by ste mu poveda-

a neoddeliteľnou súčasťou nášho hodnotového

li? Nepotrebovala by Biblia dnes nejakú dobrú

zamerania, potom to platí aj pre Bibliu. Teraz si

reklamu?

pripomíname 1600 rokov od smrti svätého Hie-

Ľudia Biblie vo svojej podstate nie sú odlišní

ronyma, svätca a vynikajúceho znalca Biblie,

od nás. Pýtajú sa po zmysle života, po uspo-

ktorý žil a zomrel v roku 420 v Betleheme. On

riadaní spoločnosti a vzťahov v nej, prežívajú

sa vyjadril: „Kto nepozná Písmo, nepozná Kris-

pády, radosti aj bolesti. V tom všetkom hľada-

ta.“ Na našej ceste ku Kristovi sa Biblia nedá

jú Boha, kladú mu otázky, búria sa, počúvajú

obísť.

www.dkuspis.sk

„Každý je povolaný
venovať vzťahu toľko
času, aby ho Boh
mohol posväcovať
a premieňať “

4. Možno sa v nás niekedy prejavuje taká

času, aby ho Boh mohol posväcovať a premie-

predstava, že stačí iba počúvať Božie slovo po-

ňať. Páči sa mi na kresťanstve, že vytvára pre

čas liturgie, alebo, že stačí, keď s Božím slo-

človeka priestor slobody a zodpovednosti, aby v

vom pracujem na príprave nejakej katechézy, a

ňom pravdivo venoval svoj čas vzťahu s Bohom,

tým pádom sa mu už nepotrebujem venovať. Je

ale zároveň sa neutiekal k lacným výhovorkám.

to v poriadku? Ako, koľko a ako dlho by sa mal
kresťan venovať Božiemu slovu, aby sa jeho ži-

Len čítanie Božieho slova

vot stále premieňal?
Zamestnanec má na výplatnej páske uvedený počet odpracovaných hodín, avšak viera je

nestačí. Človek sa potrebuje

živý vzťah. Vieme si predstaviť, že by si manže-

posväcovať cez modlitbu,

lia stanovili počet hodín, ktoré si budú navzá-

sviatosti, liturgiu, skutky

jom venovať? Oni myslia na seba a zachovávajú
vernosť aj keď sú vzdialení od seba napríklad v

lásky k blížnym.

práci. Len čítanie Božieho slova nestačí. Človek
sa potrebuje posväcovať cez modlitbu, sviatos-

5. Dnes sme ako kresťania a Cirkev často

ti, liturgiu, skutky lásky k blížnym atď. Reho-

provokovaní k argumentácii. Niekedy nás to (a

ľa benediktínov má múdru zásadu „modli sa a

možno aj pri vedení katechézy) ale môže strh-

pracuj“, ktorá vystihuje, že ako kresťania ne-

núť k strohej racionálnej argumentácii do takej

sieme zodpovednosť aj na zušľachťovaní tohto

miery, že zabúdame ohlasovať. Zabúdame na

sveta. Matka na materskej dovolenke, študent,

to, že „viera je z hlásania“, nie z argumentov.

robotník, dôchodkyňa, rehoľná osoba, kaž-

Čo si o tom myslíte?

dý z nich má iný rytmus každodenného dňa, a

Obsah Vašej otázky spojím a poviem: viera

predsa každý je povolaný venovať vzťahu toľko

je ohlasovaním, ktorého súčasťou sú argumen-
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ty. Keď apoštol Pavol vo svojich listoch ohlasuje:

František
Trstenský

„Kristus zomrel a vstal z mŕtvych“, uvádza pritom aj argumenty, že sa to udialo podľa Písma
a že jestvujú svedkovia, ktorým sa vzkriesený
Pán zjavil. Ako kresťania musíme dávať pozor,
aby sme neohlasovali vznešené heslá, ktorým
chýba obsah. Rôzne ľudské aktivity ponúkajú
ušľachtilé slogany, lebo sa snažia prekryť a zakryť nízky alebo dokonca prázdny obsah. Študentov vediem k tomu, aby vedeli nielen ohlásiť istú pravdu, ale musia ukázať, že rozumejú
jej obsahu. Keď niekto napríklad povie „Boh je
Otec“, musí aj vysvetliť, čo to znamená, ako to
chápe Biblia, ako to ohlasuje Cirkev. Viera potrebuje myslieť.
6. Ako je podľa vás najlepšie ohlasovať Božie slovo v rámci katechézy detí a mladých?
Potrebujeme

úplne

prehodnotiť

spôsob

evanjelizácie a katechizácie. Našou totálnou
prioritou má byť rodinná katechéza. V tomto
sme stratili tri desaťročia a vidíme dôsledky.
Farská katechéza a školské vyučovanie nábo-

www.dkuspis.sk

Rozhovor

ženstva má v tomto pomáhajúcu úlohu. Žiaľ,

jili i do súťaže, ktorou je Biblická olympiáda.

dnešní rodičia neraz rezignovali na ohlasova-

Ako by sme im mohli pomôcť a zjednodušiť

nie viery v rodine a prenášajú túto zodpoved-

prípravu na súťaž?

nosť na farnosť a školu. Zdá sa mi, akoby aj v

Od Biblickej olympiády nie je možné čakať

Cirkvi sme podľahli tejto predstave. Avšak aká

„zázraky“. Je to súťaž a pravdivo musím po-

je skutočnosť? Kým dieťa nezačne školskú do-

vedať, že okrajová forma motivácie k čítaniu

chádzku, učiteľ náboženstva nemá naň žiadny

Biblie. Na druhej strane viacerým žiakom táto

dosah a pokiaľ s dieťaťom rodičia neprichádzajú

forma priniesla požehnanie do ich duchovného

na sv. omše tak ani kňaz. Dieťa strávi na hodine

života. Pri príprave je možné využiť audiovizu-

náboženstva 1 – 2 hodiny do týždňa, podobne v

álne pomôcky, filmy, mapy. Apelujem však naj-

lepšom prípade je žiak v kostole je 1 – 2 hodiny

mä na rozhovory učiteľa alebo kňaza so žiakmi,

do týždňa. Kde však trávi najviac času? Doma.

na diskusie o prečítanom texte, o biblických po-

Život viery, modlitby, liturgie a sviatostí začína

stavách a ich postojoch. Dôležitá je aktualizácia

v rodine. Rodičia sú prvými ohlasovateľmi vie-

na dnešnú dobu. To nemôže byť len o tom, že

ry. To sa týka aj čítania Biblie v rodine.

žiaci si rozdelia kto sa naučí doslova naspamäť
ktorú knihu. Súčasťou súťaže sú aj tzv. biblické scénky. Bibliodráma zasahuje mladých ľudí,

Život viery, modlitby,
liturgie a sviatostí
začína v rodine.
Rodičia sú prvými
ohlasovateľmi viery.

lebo sa istým spôsobom môžu stotožniť s postavou, ktorú stvárňujú. Ide o silný osobný rozmer.
8. Čo sa vám vynorí v mysli ako prvé, keď
sa povie „kerygma“? Ako vnímate jej úlohu pri
katechéze a vyučovaní náboženstva?
Pred očami sa mi ako prvé vynorí postava
Jána Krstiteľa, ktorý stojí pri Jordáne neďaleko Jericha, kde teploty môžu dosiahnuť aj viac

7. Deti a mladých ľudí je dnes dosť náročné

ako 40 stupňov a vyzýva ľudí k pokániu. Viete

motivovať, aby čítali Božie slovo, aby sa zapo-

čo sa deje? Na počudovanie niekoľko desiatok

Katechetické ozveny

-17

Rozhovor

kilometrov peši za ním prichádzajú zástupy,

o tom, ako ich Boh prostredníctvom Mojžiša

opúšťajú pohodlie svojich príbytkov v Jeruzale-

vyslobodil z egyptského otroctva. Preto aj pre

me a v ďalších mestách, aby ho počúvali a na

svoju knižku som úmyselne zvolil názov „roz-

znak zmeny života – pokánia sa dajú pokrstiť.

právaj“. Dokážeme rozprávať o športe, o zážit-

Nemusíme sa báť, že Kristovo evanjelium stratí

koch z dovolenky, rozprávajme aj o našej viere.

na atraktivite, ak sa neprispôsobí tomuto svetu.

Biblia nie je román, ktorý zostavil svätopisec

Kerygma je ohlásenie pravdy o človeku, o tomto

niekde zavretý v izbe, aby ho nikto nevyrušo-

svete, o našich vzťahoch, o Bohu. Je to ohlásenie

val. Práveže Biblia je životný príbeh napísaný

pravdy, ktorá oslobodzuje človeka. Je pre neho

skúsenosťou vyvoleného národa a potom prvých

radostnou správou, lebo to, čo počuje vo svete,

kresťanov s Bohom. O tejto skúsenosti s Bohom

všetky tie správy, ho neraz privádzajú k depre-

je potrebné rozprávať.

sii a smútku, lebo mu sľubujú to, čo nedokážu
splniť – skutočný pokoj a čistú radosť a človek

10. A na záver ešte k predchádzajúcej otáz-

je už unavený. Ježiš hovorí: „Prišiel som, aby

ke, čo máme v prvom rade ako kresťania a tiež

mali život a aby ho mali v hojnosti.“ Ak zacho-

i ako katechéti robiť, aby nás s takouto vetou

váme túto autentickosť, ľudia budú vyhľadávať

ľudia „zastavovali“?

čistý prameň Ježišovho evanjelia, lebo zažijú to,

Potrebujeme svätcov, ktorí idú do kina, na

čo zažila Samaritánka pri studni, ktorej Kristus

pizzu, majú radi šport, tanec, sú priateľskí, ve-

dáva živú vodu. Ona porovnala svoj doterajší ži-

selí a sú dobrými priateľmi, ale zároveň milujú

vot a pochopila, akú kvalitatívnu zmenu jej pri-

Eucharistiu, každodennú modlitbu a nestanú

niesol Pán Ježiš.

sa svetskými. Nám hrozí niekedy uzatvorenie
sa pred týmto svetom, ale oveľa častejšie zo-

9. Vaša nedávna publikácia nesie názov
„Rozprávaj mi o Biblii.“ Keby nás kresťanov

svetačtenie. Našim poslaním a záväzkom je byť
svetlom sveta a soľou zeme.

s takouto vetou zastavil neznámy človek, čo
by sme mu mali povedať, čo by ste mu povedali vy?
Židia dodnes raz v roku slávia veľkonočnú večeru. Vtedy otec pri stole rozpráva deťom

www.dkuspis.sk
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Náboženská výchova v škole
ako rozvoj náboženských
kompetencií
TIBOR REIMER
CELÝ TEXT NA WWW.DKUSPIS.SK

Požiadavka orientovať vyučovanie na roz-

a s tým spojené motivačné, volitívne a sociál-

voj kompetencií sa začala vynárať iba v posled-

ne zručnosti. Napokon nadobudnuté riešenie

ných rokoch. Jedným z dôležitých dôvodov na

problémov úspešne a zodpovedne použiť v rôz-

to boli predovšetkým neuspokojivé výsledky

nych situáciách.

žiakov v medzinárodných meraniach. S tým
bola následne spojená reforma vyučovania a

Pracovná skupina, ktorá v roku 2017 vznikla

vzdelávania a tvorba národných štandardov

pri Katolíckom pedagogickom a katechetickom

vzdelávania. Štandardy vzdelávania definujú

centre (KPKC) a má za úlohu revidovať aktuálny

všeobecné ciele a taktiež určujú, ktoré kompe-

inovovaný štátny vzdelávací program katolícke-

tencie si žiaci potrebujú osvojiť na jednotlivých

ho náboženstva/katolíckej náboženskej výchovy

stupňoch vzdelávania. Vyučovanie orientované

na Slovensku, predkladá v súčasnosti inovatív-

na osvojenie si kompetencií sa stalo akousi pa-

ny model katolíckeho vyučovania náboženstva.

radigmou, „meta-štruktúrou“ akejkoľvek ob-

Model je orientovaný na rozvoj náboženských

novy vyučovania: každý vyučovací predmet – a

kompetencií. Vychádzame zo skutočnosti, že aj

teda aj náboženská výchova – sa potrebovala

súčasný inovovaný štátny vzdelávací program

konfrontovať s úlohou teoreticky a prakticky

na Slovensku zahŕňa predmetové kompetencie

pomenovať a zdôvodniť orientáciu na rozvoj a

vyučovania náboženstva na školách. Zdôraz-

osvojenie si kompetencií.

ňuje, že vyučovací predmet NAB/NAV sa cieľmi
spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových

Vyučovanie orientované na kompetencie je

kompetencií, pričom odlišuje medzi kľúčovými a

forma organizovania výchovno-vzdelávacieho

predmetovými kompetenciami. Avšak bez toho,

procesu, ktorej výsledkom a teda i cieľom je

aby ich presnejšie definoval. Inovatívny model

rozvíjať zručnosti žiakov. Realizuje didaktický

katolíckeho vyučovania náboženstva vychádza

princíp orientácie na žiaka a zároveň zabez-

zo základného pojmu „náboženskej kompeten-

pečuje vzdelávanie, ktoré sa buduje postup-

cie“ Ulricha Hemela, ktorý chápeme ako nauči-

ne. Franz E. Weinert definuje pojem kompe-

teľnú schopnosť zodpovedného vzťahu k vlast-

tencie ako naučiteľné kognitívne vedomosti a

nej viere, k viere alebo náboženstvu iných, a v

schopnosti na riešenie špecifických problémov,

rôznych dimenziách v priebehu celého života.
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N Á B O Ž E N S K Á V Ý C H O VA V Š K O L E A K O R O Z V O J
NÁ B OŽENSK ÝCH KOM PET ENCIÍ

Inovatívny model katolíckeho vyučovania

každého veriaceho človeka.

náboženstva sa konkretizuje v kompetenčnom

• Kresťanský život: vyučovanie náboženstva po-

modeli, ktorý špecifikuje obsahy vyučovania

núka žiakom priestor zaoberať sa konkrét-

(obsahové oblasti) a procesuálne kompetencie.

nymi formami osobného i spoločného pre-

Model obsahuje tematické obsahy, ktoré

žívania viery, poskytuje kritéria pre etické

pomenúvajú ústredné obsahy katolíckej viery:

konanie a správanie sa človeka, motivuje k

• Boh a človek: Vyučovanie náboženstva re-

zodpovednému angažovaniu sa pre spravod-

flektuje základné otázky o zmysle života a o

livosť, mier a starostlivosť o stvorenie a pri-

Bohu, oboznamuje so základnými prejavmi

spieva k výchove k hodnotám.

viery a náboženstva, poskytuje možnosť chápať rôzne vierovyznania a pochopiť základy

Okrem obsahových oblastí model pomenú-

vlastnej katolíckej viery ohľadom Boha, ktorý

va kompetencie, ktoré sú procesuálneho cha-

stvoril svet i človeka.

rakteru. Procesuálne kompetencie umožňujú

• Ježiš Kristus: vyučovanie náboženstva uschop-

rozvoj osobnej schopnosti náboženskej orien-

ňuje žiakov poznať a otvoriť sa blahozvesti o

tácie a nachádzania zmyslu vlastného života:

živote, účinkovania, smrti a zmŕtvychvstania

vnímať, spoznávať, komunikovať, rozhodnúť

Ježiša Krista a vytvoriť si aj osobný vzťah k

sa, nasledovať:

Ježišovi.

• Vnímať: znamená zmyslami uchopiť svet oko-

• Sväté Písmo: vyučovanie náboženstva otvára

lo nás. Žiaci si uvedomujú a otvárajú sa tomu,

žiakom prístup k pochopeniu Božieho slova

čo sa deje okolo, čo ich osloví a sa ich dotkne.

v biblických tradíciách, uvedomeniu si jeho

Schopnosť vnímať je základným východis-

oslobodzujúcej sily a významu pre vlastný ži-

kom i cieľom náboženskej výchovy.

vot a k porozumeniu Biblie pomocou rôznych

• Poznávať: poznávaním dáme význam a zmysel tomu, čo získavame zmyslami. Vzniká tak

foriem prístupu.
• Cirkev a sviatosti: vyučovanie náboženstva

živé poznanie. Spoznávať znamená vedieť

pozýva ku stretnutiu s veriacimi kresťanmi

chápať informácie ako aj obrazové a sym-

v Cirkvi a farskom spoločenstve, chápe uni-

bolické formy prejavu a vytvoriť súvis medzi

verzálnosť Cirkvi i jej spásonosné poslanie

náboženskými skutočnosťami a vlastným ži-

poskytovať vo sviatostiach znaky spásy pre

votom.
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N Á B O Ž E N S K Á V Ý C H O VA V Š K O L E A K O R O Z V O J
NÁ B OŽENSK ÝCH KOM PET ENCIÍ

• Komunikovať: uschopňovať žiakov s rešpektom a úctou viesť dialóg. Žiaci vedia vyjadriť

Obsahové oblasti prepojené s procesuálny-

to, čo cítia a myslia, čo zažili a sa naučili, a

mi kompetenciami umožňujú získať a rozvíjať

vedia to šíriť ďalej. Takto si utvrdzujú, ko-

náboženské kompetencie. Pritom je dôležité si

rigujú a rozširujú svoje vlastné predstavy.

uvedomiť, že náboženské kompetencie sú vždy

Formujú svoj vzťah ku náboženským obsa-

získané v spojení s obsahom. Učenie chápeme

hom, ale aj k vlastným postojom a názorom,

ako proces, počas ktorého samotní žiaci roz-

a rozvíjajú svoju schopnosť nábožensky sa

víjajú, rozširujú a reštrukturalizujú svoje ve-

vyjadriť.

domostí a prostredníctvom nich získavajú ná-

• Rozhodnúť sa: týka sa schopnosti posúdiť veci

boženské kompetencie. Náboženské vedomosti

na základe hodnotiacej konfrontácii. Nové

sú včlenené do kontextu každodenného života

skúsenosti a poznatky pobádajú žiakov pre-

a zasahujú viacero dimenzií žiakov. Poznanie

hĺbiť, rozšíriť si alebo i posunúť svoj vlastný

vyžaduje nielen pochopenie a prehĺbenie, ale aj

horizont. Žiaci sa učia získať svoj pohľad na

uplatnenie v osobnom živote. Rámcový vzdelá-

základe uvažovania a kritického myslenia,

vací program chce odovzdať odborné znalosti,

ako i

schopnosti urobiť vlastné rozhodnu-

ktoré žiaci vedia prepojiť a aplikovať do vlast-

tia. Schopnosť posúdiť veci sa stáva základom

ného života. Školské vyučovanie náboženstva

náboženského rozhodovania.

je teda špecifický priestor, kde sa náboženské

• Nasledovať: na základe poznania a schopností

kompetencie môžu rozvíjať. Náboženské kom-

si žiak vytvára vlastné presvedčenie v zmysle

petencie sa dajú naučiť a týkajú sa všetkých di-

schopnosti mať účasť na náboženských úko-

menzií žiaka. Rozvoj náboženských kompeten-

noch a rozhodnúť sa pre zodpovedné konanie

cií má svoje etapy a svoje privilegované miesta a

voči sebe i voči druhým. Účasť a konanie vy-

ich rozvíjaním pomáhame žiakom objaviť nie-

jadruje schopnosť vnímať svoj život ako na-

len svoju religiozitu, ale aj svoju osobnú vieru

sledovanie životného štýlu. Žiaci sú schopní a

a žiť ju. To sú hodnoty, ktoré sa aj v súčasnosti

ochotní zapájať sa do spoločenského, sociál-

ukazujú ako nevyhnutné a nezastupiteľné.

neho a cirkevného života.
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Boh a človek:
Vyučovanie
náboženstva
reflektuje
základné otázky
o zmysle života
a o Bohu.
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Vianočná hra prstov
PRIPRAVILA: MÁRIA RERKOVÁ
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Aktivity

1.
2.

Postup:

Pravidlá:

1. Predlohu si vytlačíme na formát papiera
A4.

Jeden z hráčov má navlečenú hru prstov.
Druhý hráč vidí symboly ako anjel, hviezda,

2. Vytlačenú predlohu vystrihneme.

pastier a Vianoce. Vyberie si jeden obrázok.

3. Rohy štvorca (anjel, hviezda, pastier a

Skladačka sa bude otvárať toľkokrát, koľko pís-

Vianoce) preložíme smerom k stredu, tak,

men má vybrané slovo. Napr. anjel – 5x. Tam,

aby sa v strede stretli, ale na zadnej bielej

kde ostane otvorená, budú na výber ďalšie 4 ob-

strane. Vznikne nám malý štvorec.

rázky.

4. Pred sebou máme štvorec, na ktorom sú

Opäť si hráč vyberá obrázok. Skladačku bude

texty a čísla. Opäť rohy štvorca preložíme

druhý hráč otvárať toľkokrát, koľko písmen ob-

do stredu tak, aby sa stretli.

sahuje názov obrázka. Napr. ovečka – 6x. Opäť

5. Máme pred sebou menší štvorec, na kto-

skladačka ostane otvorená a hráč si vyberá čís-

rom sú čísla a obrázky. Preložíme štvorec

lo. Napr. dva – opäť sa skladačka otvorí a za-

na polovicu a opäť na polovicu.

tvorí toľkokrát, koľko je hodnota čísla, teda 2x.

6. Na spodnej časti sú obrázky so symbolmi

Skladačka ostáva otvorená a hráč si vyberá číslo

(anjel, hviezda, pastier a Vianoce) a pod

znova. Pod číslom je otázka, ktorú musí hráč,

obrázky si dáme palec a ukazovák pravej i

ktorý si vyberal obrázky a čísla zodpovedať.

ľavej ruky a môžeme hrať!

Prajeme vám príjemnú zábavu.
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Anjel - Boží posol
PREKLAD A ÚPRAVA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Beate Heinen : Anjel – Boží posol
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Anjel – Boží posol
Boh je pre nás ľudí veľké a nepredstaviteľ-

sú vždy najideálnejšie. Niekedy aj my sa cíti-

né tajomstvo. Čo nám môže pomôcť, aby sme

me akosi tesno a menej príjemne. Môže to byť

Boha lepšie spoznali a pochopili jeho lásku? Ak

práve vtedy, keď sa musíme kvôli iným vedieť

chceme odpovedať na túto otázku, hovorme aj

uskromniť. V našom živote má však skromnosť

my spolu s evanjelistom o malom dieťati, o jeho

svoje miesto. Ježiš nemal svoju izbu. Ježiš pri-

pestúnovi Jozefovi a jeho matke Márii. Keď vi-

šiel, aby sme ho prijali my. Skromnosť je i o

díme Božie dieťa, mali by sme chápať, že v ňom

iných veciach. Niekedy nedostaneme k jedlu to,

môžeme spoznať Boha. Boh sa na nás šťastne

na čo máme chuť, ale vážme si, že nám ho mal

a s radosťou usmieva – rovnako to robí i malé

kto pripraviť. Niekedy nemáme oblečenie, ktoré

dieťa. Dieťa je blízko človeka. Boh je blízko

sme videli v obchode, ale vážme si, že máme

človeka. Človek môže Bohu bezhranične dôve-

vkusné oblečenie. Niekedy necítime istotu, že

rovať. Ale ako sa dozvedeli evanjelisti o Božej

všetko pôjde podľa našich plánov. „Nevadí!“

blízkosti k ľuďom – o Božom narodení? Od Bo-

hovorí anjel. Stačí sa pozrieť na hviezdu hore.

žieho posla, od anjela, ktorý im to vnukol.

Tá je našou istotou. Boh nám pomáha a dáva

V centre obrazu vidíme anjela. Je znázornený bielou a zároveň priesvitnou farbou. Na-

vždy nádej. Na neho sa môžeme vždy spoľahnúť.

kláňa sa nad spiacim Jozefom. Ukazuje mu nie-

Štvrtý obrázok (vpravo dole) znázorňuje

čo krásne a vzácne. Jasná hviezda. Božie svetlo,

Svätú rodinu v ťažkej situácii. Jozef odchádza

ktoré veľmi jasne svieti ľuďom. Svetlo hviezdy

spolu s Máriou a Dieťaťom do neznámej kraji-

sa dostane i do najtmavšieho kúta.

ny. Putujú po prašných cestách, bez kufra, bez

Na druhom obrázku vpravo hore vidíme

batoha. Sú na úteku. Krutý vládca chce zabiť

Jozefa a Máriu ako putujú na osliatku do Bet-

dieťa. Je to mocenská politika, ktorá sa vysky-

lehema. Tento obraz hovorí, že život môžu po-

tovala a vyskytuje. „Jozef, vydaj sa na cestu,

stretnúť i ťažké chvíle. Každý z nás to pozná.

unikni do inej krajiny, tam to bude bezpečnej-

Ale vynaložené úsilie sa vždy oplatí a človek tak

šie!“ hovorí anjel, „Neboj sa, Božie svetlo zo-

môže splniť svoje životné poslanie. Vie to Jozef,

stane s tebou!

vie to jeho snúbenica Mária. Vieme to i my: Boh

Anjel vo svojom bielom rúchu obklopuje

bude vždy osvecovať našu cestu, ak sa budeme

spiaceho Jozefa. Anjel je nám v každej situá-

snažiť splniť svoje životné poslanie. Nebojme

cii veľmi blízko. Jeho úloha je byť pri človeku.

sa! On kráča s nami! On čoskoro príde!

Vstupuje tam, kde je prijímaný. Pomáha tam,

Každý z nás pozná tretí malý obrázok vľa-

kde o jeho pomoc stoja a kde ho vnímajú. Je

vo dole. Zobrazuje novonarodené Božie dieťa,

prítomný i v našom živote. Anjel nás chráni,

ktoré je položené do jasieľ. Jeho podmienky nie

opatruje a vedie na ceste do Božieho kráľovstva.

sú ideálne. Ani naše podmienky na život nie
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Interaktívne rozprávanie príbehov
ZDROJ: BR. TADEUSZ RUCIŃSKI FSC
PREKLAD A ÚPRAVA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Plnosť lásky

prejavom našej vzájomnej lásky. Zuzka sa zamyslela a nechápavo prikývla.

• Ktoré dary pod vianočným stromčekom sa ti

Začala pomáhať pri posledných prípravách
a stále sa pozerala na otca, ktorý ju akoby ani

najviac páčia?

nevidel.

• Čo nám môže povedať darček?
• Aké svedectvo v sebe ukrýva každý dar?
• Čo možno darovať okrem hmotných vecí?

Bol už Štedrý deň a každý z rodiny nepozorovane položil pod stromček darčeky pre
ostatných členov rodiny. Zuzka vytiahla svoje

Petra rýchlejšie koná, ako premýšľa. I teraz

dve škatule a požiadala o stuhy a nálepky. Na

– bez premýšľania, bez opýtania sa rodičov –

väčšiu škatuľu napísala: „Pre Pána Ježiša“ a na

pozvala Zuzku z detského domova na vianočné

menšiu škatuľu: „Pre Petrinho otca“. A potaj-

prázdniny. „Veď ju ani nepoznáš,“ pobúrene

me ich položila pod vianočný stromček.

povedal otec. Zuzka však práve došla s Petrou a

Deti odišli s mamou na sv. omšu, kto-

bolo sa treba o ňu postarať, pretože si so sebou

rá sa slávi v podvečer Štedrého dňa špeciálne

vôbec nič nedoniesla. Vôbec nič na prezlečenie.

pre deti. Keď odišli, otec prišiel k stromčeku a

Ale niečo predsa priniesla. Boli to dve pekne za-

chcel ešte položiť darček pre Zuzku. Zbadal tam

balené škatule – malá i veľká. Petra ju voviedla

malú škatuľu s nápisom: „Pre Petrinho otca“,

do obývačky a s nadšením jej začala hovoriť o

teda pre neho. To nečakal. Zvedavosť v ňom

tom, ako sa u nich doma oslavujú sviatky Na-

zvíťazila a tak pozorne zložil stuhu a pozrel

rodenia Pána. Zuzka s nadšením počúvala, ale

sa dovnútra. Pekne zabalená škatuľa bola však

občas sa pozrela na zamračeného Petrinho otca.

prázdna , ale vo vnútri bolo napísané „Plná lás-

Mala pocit, že on z jej príchodu pravdepodobne

ky“. Otec bol veľmi dojatý. Musel si utrieť oči a

nie je nadšený. Zrazu sa Zuzka opýtala Petry:

okuliare, ktoré boli mokré od nečakaných sĺz.

„A dávate Ježišovi nejaké dary, keď má teda
narodeniny?“ Takúto otázku nik nečakal.

Keď sa deti spolu s mamou vrátili z kostola, celá rodina spolu zasadla k štedrovečerné-

Chvíľu bolo ticho a potom matka vysvetlila:

mu stolu. Otec prečítal zo Svätého písma o tom,

„Ježiš prišiel, aby nás učil láske. Ako znak jeho

ako sa narodil Pán Ježiš a všetci sa začali deliť

lásky k nám si dávame dary navzájom. Dary sú

oplátkou a navzájom popriali požehnané sviatky. Otec zašeptal Zuzke: „Drahé dieťa, vždy
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som dostával pod vianočný stromček kravaty,

dobnejšie deti žili v ubytovniach. Niekedy im

ponožky, perá, ale ešte nikdy nikto mi neda-

aj ona priniesla niečo k jedlu. „Poďte ďalej,“

roval „plno lásky“. S dojatím a veľkou vďa-

povedala, „cirkev je tu aj pre vás.“ Niektoré z

kou privinul Zuzku k sebe. Ona mu zašeptala:

detí, ktoré vystupovali, začali robiť grimasy,

„Pánu Ježišovi som dala to isté.“ Po radosti z

horšie spievali, akoby nechceli vystupovať pred

otvárania darčekov bola Zuzka zaskočená. Dar-

„tými“ z ubytovne.

ček pre Pána Ježiša zmizol... Žeby on sám bol

Po jasličkovej pobožnosti sestra vzala tieto deti do pastoračnej miestnosti. Dala im čaj a

prišiel a vzal škatuľu plnú lásky?

obložené chlebíčky. S chuťou sa pustili do jedla
• Čím môžeme obdarovať toho, koho máme

a povedali: „Každý v kostole od nás ustupuje, akoby sme boli nebezpeční.“ Sestra si po-

veľmi radi?
• Čím môžeme obdarovať narodeného Ježiša?

vzdychla: „Moji milí, čo by sme mohli urobiť,

• Čo všetko môže byť plné lásky?

aby sa pre vás našlo miesto blízko Ježiša?“ A
zrazu dostala nápad. Každý deň prišla do ubytovne a pripravila niečo s deťmi. Čo to bolo?
Tajomstvo.

Chudobní

O týždeň v nedeľu sestra priviedla všetkých
päť detí k oltáru a kňaz, keď videl, že sa od

• Koho dnes môžeme nazvať chudobným?

nich ostatné deti odsúvali a pohŕdavo sa tvárili,

• Prečo prišiel Pán Ježiš k chudobným?

povedal: „Viete, kto má prvé miesto pri Pánu

• Čo potrebujú chudobní ľudia?

Bohu? Chudobní. Ježiš bol chudobný a prišiel k
chudobným. Je škoda, že sa na nich pozeráte,

V kostole bola jasličková pobožnosť, kto-

akoby tu pre nich nebolo miesto.“

rú už po tretíkrát pripravila trieda tretiakov.

Po sv. prijímaní všetci stíchli a päť deti z

Mohli ste počuť, ako Anička spievala „V chu-

ubytovne prišli pred oltár. Sestra im dala zna-

dobných jasličkách...“. Sestra Natália dobieha-

menie a oni zaspievali z úprimného srdca krás-

la už skoro pred začiatkom pobožnosti. Zrazu

nu koledu: Búvaj dieťa krásne.... Všetci boli do-

zbadala päť detí stojacich pred dverami kostola,

jatí. Keď sa po sv. omši ľudia pýtali, kto boli

ako potajme pozerajú a počúvajú. Prišla k nim.

tí malí speváci, sestra Natália povedala: „Sú to

Boli hladní a špinaví. „Prečo nevojdete dovnút-

moji milovaní chudobní ľudia. Aj oni majú svo-

ra?“ – spýtala sa. „Nedovolili nám tí, ktorí tam

je miesto pri Božom stole.“

hrajú a spievajú.“, povedal jeden a druhý dodal:
„Povedali, že sme špinaví. A veď my ani nie

• Čo potrebuje hladný človek okrem chleba?

sme špinaví, iba máme staré oblečenie, pretože

• Ako možno priniesť dobrú novinu chudobné-

bývame iba v ubytovni. Všetci to vedia a preto
nás nikto nechce.“ Sestra vedela, že najchu-

mu?
• Čo môžeme ešte urobiť, aby udalosti Božieho
narodenia boli svedectvom pre iných ľudí?
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I N T E R A K T Í V N E R O Z P R ÁVA N I E P R Í B E H O V

Čie sú sviatky?

nia, lebo tomu nerozumeli. „Pretože tam neboli Vianoce,“ povedal strýko, „nikto ich tam

• Čo je úplne iné počas vianočných prázdnin

šie dobroty, na bláznivé hry, nudili sa a čakali

oproti iným prázdninám?
• Aké sviatky slávime počas vianočných prázd-

ktovie na čo. Či vy nie ste ako tí v Herodesovom
kráľovstve? Katka a Robo si spomenuli na to,

nin?
• Ako

nechcel. Kráľ a obyvatelia paláca čakali na lep-

pripravujeme

príbytok

na

vianočné

čo sa učili na náboženstve o kráľovi Herodesovi – bol krutý a znudený. Oni sa teda nudili

sviatky?
• Čo by potom mali robiť dospelí a čo by mali

tiež. Teraz to trochu pochopili. Vstali zo svojich
kresiel, ale nikto ich nežiadal o pomoc. Ako-

robiť deti?

by sa Vianoce konali bez nich. Ako keby mama,

• Pre koho sú sviatky?

otec, babička verili, že sú deťmi z Herodesovho
„Odkiaľ sa vzala v našom dome princezná a

kráľovstva. Zrazu sa postupne

pýtali mamy,

princ, ak my nie sme kráľ a kráľovná?“ – pove-

babičky, otca, čo by mohli urobiť, čo by mohli

dal otec mame, keď videl, ako sa Katka a Robo

pripraviť, upratať, ozdobiť. Ale nikto sa na ne

usadili v kreslách ako na trónoch. Obaja sa po-

nepozeral. Iba keď Katka umyla a utrela všetky

zerali ako pracuje mama a stará mama. Videli

riady, Robo vyniesol veľkú nádobu s odpadkami

aj otca, ktorý ozdoboval vianočný stromček a

a začal pomáhať pri upratovaní, mama pove-

čakali, kým sa dá všetko do poriadku, dokon-

dala otcovi: „Myslím, že sú tu naše deti. Ale

čia sa všetky prípravy, pečenie, doupratovanie

Herodes ich očaril. Myslím, že sa vrátili z jeho

a doladenie a oni budú môcť byť tí najdôležitejší

paláca a niečo pre nich bude znamenať, že sa na

a najšťastnejší.

Vianoce narodil Pán Ježiš.“ Katka sa ponáhľa-

„Nakoniec, veď sviatky sú pre deti! – pove-

la pobozkať mamu a Robo sa obšmietal okolo

dala ráno Katka a Robo dodal: „Keďže nemôžu

vianočného stromčeka, pomáhal ako len vládal

byť sviatky bez Dieťatka, nemôžu byť sviatky

a túžil po tom, aby sa na neho konečne pozrel

bez detí.“ „Ochutnali babkine medovníčky, ot-

otec, pretože nechcel byť dieťaťom Herodesov-

covi zahlásili, že vianočný stromček stojí kri-

ho kráľovstva. Predsa tak on ako i Zuzka boli

vo a treba ho vyrovnať a mame, že nemá na

Božími deťmi. Ale tesne pred Vianocami na to

nich čas. A potom prišiel strýko. Na vianočný

zabudli.

stromček zavesil krásne svetlá. Znova a znova

• Čo môžeme urobiť už teraz, aby sme sa spoločne pripravovali na sviatky Narodenia Pána?

sa pozrel na deti a krútil hlavou.
Nakoniec sa spýtal: „A vy ste kto? Ste z Herodesovho paláca?“ Deti onemeli od prekvape-

• Čo môžu urobiť deti, aby dospelých odbremenili od niektorých činností?
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• Ako možno spoznať Božie deti už počas Ad-

hemček – svoje veľdielo nejakým starkým. Ale
v kostole už bol veľký betlehem a u nich doma

ventnej doby?

tiež.

Betlehem vyrobený z chleba

„Ale čo! Nech aj oni niečo majú,“ povedal.
Zistil si, kde starkí bývajú a vybral sa k nim s

• Čo môžeme urobiť inému s veľkou radosťou?

betlehemčekom. Cestou ešte mnohí okoloidúci

• Čo spôsobuje inému veľkú radosť?

obdivovali jeho dielo.

• Čo by malo byť pre nás najväčšou odmenou za

Keď zaklopal, myslel si, že tam nikto nie
je. Po chvíľke sa zasvietilo slabé svetlo lampy

preukázané dobro?

a smutný starý muž otvoril dvere. Rišo vstúpil.
Rišo rád pripravoval malé ale milé prekva-

„Kto ťa sem poslal, chlapče?“ spýtal sa.

penia. Pripravoval ich aj teraz, pretože to bolo

A Rišo povedal: „Ja? Som... posol Božieho

vidieť v jeho očiach. Toto prekvapenie však

narodenia.“ A rozhliadol sa okolo po miestnos-

skrýval počas celého Adventu. Nakoniec pri-

ti. Nebol tam ani vianočný strom, ani betlehem.

niesol svoje prekvapenie do kostola na posled-

Bola tam tma a smutno. Rišo položil svoj betle-

né roráty a po sv. omši to chcel každý vidieť.

hem na stôl a zapol svetlá. „Ach, aké krásne!“

Čo to bolo? Celý betlehem urobený z ... chle-

Obaja starci boli prekvapení a ich oči sa rozžia-

ba. Nikto neočakával, že Rišo dokáže vyčaro-

rili. „To si ty urobil? Z čoho?“ Rišo povedal:„ Z

vať z chleba také krásne figúrky. Aj keď nápad

chleba, pretože Betlehem znamená „dom chle-

prevzal z knihy pre umelcov, bolo to skutočne

ba“. Stará žena sa opýtala: „A chceš nám ho

majstrovské dielo, ako povedal pán farár. A do

predať?“

figúrok vložil toľko lásky, že to bolo badať na

Rišo hovorí: „Nie. Predať nie. Dnes je Šted-

výraze každej z nich. Ľudia sa nevedeli od nich

rý deň a vy tu máte tmu, akoby sa nepribližo-

odtrhnúť, hľadeli na betlehem a prežívali blíz-

vali Vianoce. Nechám vám ho. Ja vám ho daru-

kosť s betlehemom akoby sa v tejto chvíli odo-

jem. To nech je pre vás znamením, že Pán Boh

hrali udalosti narodenia Spasiteľa.

na vás nezabudol.“

Rišo bol na svoje dielo veľmi hrdý a chcel

Keď zbadal v očiach starcov svetlá, boli pre

betlehem nechať v kostole, ale pán farár sa ho

neho také silné, aké nevidel na žiadnom via-

zrazu opýtal: „Nechcel by si ho darovať nieko-

nočnom strome. Ich zrak prežiaril všetko a stali

mu, komu chýba radosť a prežíva i počas týchto

sa žiarou a svetlom sebe navzájom.

sviatočných dní smútok v srdci? Poznám takých dvoch starších ľudí. Včera mi povedali, že
ich nádej zhasla, lebo Pán Boh na nich zabudol.
“Rišo bol prekvapený: „Naozaj im zhaslo svetlo
nádeje a Pán Boh na nich zabudol?“ Pán farár
povedal:„ Myslia si to, pretože nik u nich neza-

• Ako môžeš byť pre niekoho „vianočným poslom“?
• Z čoho môžu žiariť oči niekoho blízkeho alebo
známeho?
• Kto sa pokúsi urobiť malé a milé prekvapenie?

klope, nezazvoní, nepríde na návštevu.
Je u nich temno – v byte, v očiach i v srdciach. Rišovi bolo trochu ľúto darovať betle-
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Aktivity

Nové stvorenie
ZDROJ: BRUNO FERRERO: TAJOMNÝ DAR
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Aktivity

Nové stvorenie

svojich dlhých šiat, akýsi predmet, skryla si

Zdroj: Bruno Ferrero

ho do dlane a potom ho dala dieťatku.
Čo je to za tajomný dar po všetkých tých

• Aké dary očakávaš pod vianočným strom-

daroch od pastierov a troch kráľov?
Mária videla len chrbát stareny sklonený

čekom?
• Ktorý dar najviac potešil tých, ktorých si v

nad Ježiškovým lôžkom. No v tom sa starena vystrela akoby sa zbavila ohromnej ťarchy,

minulosti už obdaroval?
• Ktoré dary sú pre teba dôležitejšie – hmotné

ktorá ju tlačila k zemi. Vystreli sa jej plecia,

alebo duchovné? Ak hmotné prečo, ak du-

zdvihla hlavu, takmer sa ňou dotýkala stro-

chovné prečo?

pu. Jej tvár zázračne omladla, vlasy sa stali
hebkými a lesklými ako hodváb. Keď odišla z

V Betleheme svitalo. Posledný návštevník
odišiel a hviezda zmizla. Panna Mária s lás-

maštale, aby zmizla v tme, z ktorej sa vynorila, pozrela sa Mária na ten tajomný dar.

kou hľadela na dieťatko, ktoré práve zaspalo.

V malých Ježiškových rúčkach sa ligotalo

Pomaly s vrzgotom sa otvorili staré vráta na

červené jablko. Tá žena bola Eva, prvá žena,

maštali. Zdalo sa, že ich pootvoril skôr jemný

matka všetkých ľudí, a odovzdala Ježišovi plod

vietor, než ľudská ruka. Na prahu sa objavila

prvého hriechu. Lebo teraz sa s Ježiškom zro-

žena poobliekaná do handier. Mária sa strhla,

dilo nové stvorenie.
A všetko môže začať odznova.

akoby uvidela zlú vílu. Ježiško spokojne spinkal. Osol a vôl prežúvali seno a slamu z otiepky, ktorú mali pred sebou, a prichádzajúcej

• Čím môžeme obdarovať Ježiša?

návšteve nevenovali ani pohľad.

• Potrebuje Ježiš naše dary?

Mária ju však sledovala. Každý krok ne-

• Očakával Ježiš takýto dar, ktorý mu prinies-

známej akoby trval storočie. Starena kráčala

la starena v príbehu? Ak áno, prečo? Ak nie,

až k jasličkám. Zrazu Ježiško otvoril očká a

prečo?

Mária sa začudovala, lebo v nich uvidela žiariť

• Aké poučenie vyplýva z príbehu?

takú istú nádej ako v očiach ženy. No zrazu

• Čo odo mňa očakáva Ježiš?

zatajila dych. Starena sa sklonila nad dieťa a
čosi hľadala v záhyboch svojich dotrhaných
šiat. Zdalo sa, akoby trvalo stáročia, kým to
našla. Mária ju stále nedôverčivo pozorovala.
Nakoniec, po dlhej chvíli, vytiahla starena zo
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Aktivity

Ježiš - obraz milujúceho Boha
ZDROJ: ANSELM GRÜN: VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

„A slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ (Jn 1,14).
Boh sa vtelil do smrteľného a slabého tela. Zasadil zárodok svojej
nesmrteľnosti do našej smrteľnosti, odvážil sa vstúpiť do slabého,
pominuteľného tela, aby sme ho stretli tam, kde sme i my.
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Aktivity
Ježiš - obraz milujúceho Boha

tejto dobe viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme mať pred očami skutočný obraz človeka,

• Ktorý úsek Ježišovho života je pre teba naj-

vteleného Ježiša. V médiách sú oslavované iné
vzory: úspešný človek, populárny človek, člo-

viac príťažlivý? Prečo?
• Ktorý úsek Ježišovho života málo poznáš?

vek bezohľadný, ktorý je schopný presadiť sa za
každú cenu, chladný počtár, bezduchý, prázdny

Prečo?
• Ktorý úsek Ježišovho života je pre teba naj-

človek. V Ježišovi žiari obraz milujúceho Boha,
ktorý sa nám zjavuje nie však plný sily a ener-

významnejší? Prečo?

gie, ale ako slabé dieťa.

• Kým je pre teba Ježiš?

Náš život sa zmenil. Nielenže sme uvideli
Uprostred noci sa v stajni narodilo dieťa.

nádheru Božieho života v Ježišovej podobe, ale

Pánova sláva sa rozžiarila okolo pastierov, kto-

stali sme sa spoluúčastníkmi Božieho vtelenia.

rým anjel zvestoval radostné posolstvo o na-

Naša povaha sa zmenila. Naplnila sa Božím ži-

rodení Spasiteľa. Ján nám popisuje tajomstvo

votom, Božou silou a Božím svetlom. Nie sme

Božieho vtelenia touto tajuplnou vetou: „A slo-

už len slabí a smrteľní ľudia, podliehajúci cho-

vo sa stalo telom a prebývalo medzi nami.“ (Jn

robe a smrti. Vnútri nám vzklíčil nesmrteľný

1,14). Boh sa vtelil do smrteľného a slabého tela.

zárodok Božieho života. Keď sa pozrieme do

Zasadil zárodok svojej nesmrteľnosti do našej

svojho vnútra, narazíme tam nie len na rany a

smrteľnosti, odvážil sa vstúpiť do slabého, po-

zármutky, na vlastné pády a pocity, ale na sa-

minuteľného tela, aby sme ho stretli tam, kde

mom dne našej duše tiež nájdeme Boží život,

sme i my.

Božiu lásku, jas a krásu.

A tak vo svojej slabosti zakusujeme Božiu

Fakt, že sme naplnení Božím životom je na-

silu, vo svojej smrteľnosti jeho nesmrteľnosť,

šou spásou, vyslobodením a vykúpením. Takýto

vo svojej temnote jeho jas. Jedna modlitba vy-

život hojí naše rany. Dáva nám silu oslobodiť

jadruje tajomstvo Vianoc jednoduchými a záro-

sa od závislosti, žiť aktívne svoj život, namiesto

veň výstižnými slovami: „Všemohúci Bože, ty si

toho, aby sme živorili a vegetovali. Zachraňuje

podivuhodne stvoril človeka a ešte s väčšou lás-

nás pred prázdnotou a jalovosťou nášho bytia.

kou si ho obnovil. Daj, aby sme tiež mali účasť

Dáva nášmu životu inú príchuť. Ako nám na-

na jeho božstve, keď sa on sám stal jedným z

povedá posolstvo Vianoc, je to príchuť lásky a

nás a prijal účasť na našom ľudskom živote.“

pokoja.

Počas Vianoc kresťania poznávajú, že Boh
podivuhodne stvoril človeka. Keď ho stvoril,
poznal, že to všetko bolo dobré. Stvoril nás na

• Nájdite posolstvo obrazu v prípade, že mu
dáme názov Boh a Adam.

svoj obraz, ako muža a ženu. Ale my ľudia sme

• Nájdite posolstvo obrazu v prípade, že mu

postupne v sebe ten Boží nepoškvrnený obraz

dáme názov Zmŕtvychvstalý Ježiš a hriešnik.

pošpinili. A tak nám Boh poslal svojho Syna,

• Ak Vianoce v sebe nesú príchuť lásky a poko-

aby sa ten obraz mohol znova rozžiariť vo svojej

ja, akú príchuť v sebe nesie Božia stvoriteľská

plnej kráse. V Ježišovi môžeme uvidieť človeka

múdrosť a akú udalosť Ježišovho zmŕtvych-

takého, akého ho stvoril Boh, nepokriveného,

vstania?

nepodliehajúceho silným emóciám, človeka nepremeneného hladom a nenásytnosťou. Práve v

• Ako spolu súvisia: stvorenie človeka, Ježišovo
narodenie a Ježišovo zmŕtvychvstanie?
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ADVENTNÁ SCÉNKA

Rodinné stretnutie so sv. Františkom Xaverským
SR. LORETTA BEATA WNUK OP
PREKLAD A ÚPRAVA: KLÁRA SOĽANOVÁ

(Rodina - Mama s malým dieťaťom, otec pri-

Sv. František Xaverský: Nie, nie! Prichádzam zo

praví stôl, syn so slúchadlami na ušiach, hrá sa s

vzdialenej minulosti. Som František Xaverský,

mobilom, dcéra s tabletom, niečo píše, fotografuje)

kňaz, jezuita zo 16. storočia. Vidím, že sa pripravujete na Vianoce. Pamätáte aj na duchovnú

Mama: Drahí moja, pripravila som zoznam via-

prípravu?

nočných nákupov. Najlepšie bude ísť v sobotu.

Matka: Svätý František, mám na starosti celý

Roman, ty by si mohol upratať byt. A ty, dcérka

dom, nakupovanie, rodinu a ešte ďalších hostí,

moja, pomôžeš mi v kuchyni pri varení a pe-

ktorí počas sviatkov zavítajú k nám. Z roka na

čení.

rok je ťažšie a ťažšie nájsť si čas na duchovnú

Dcéra: Mami, a musíme stále obedovať doma?

prípravu.

Nemôžeme ísť do reštaurácie?

Sv. František Xaverský: Nemôžete zabudnúť na

Syn: Presne tak. Do reštaurácie! Potom nemu-

podstatu Vianoc.

sím upratovať celý byt.

Otec: Samozrejme, pôjdeme na polnočnú omšu

Mama: O čom to hovoríte?!!! Vianoce v reštau-

a doma si pripravíme vianočný stromček.

rácii? Snáď to nemyslite vážne!

Sv. František Xaverský: Spomínam si na moje

Otec: A nakoniec, vypnite tieto telefóny, keď

detstvo na hrade Xaver v Španielsku. Každý ve-

hovoríte s rodičmi!

čer sme sa všetci modlili pri kríži v zámockej

Syn: Stále ti niečo vadí. Nemôžem ani chatovať

kaplnke. Možno stojí za to aspoň počas Adven-

so spolužiakom? Ešte dobre, že čoskoro budú

tu zaradiť do programu každodennú večernú

Vianoce a bude viac pokoja.

spoločnú modlitbu.

Otec: Roman, Vianoce je čas na stretnutie s Bo-

Mama: Myslíš si, že je to ľahké s dnešnou mlá-

hom a na čas strávený s rodinou. Čože? Pri-

dežou? Nepočúvajú. Stále sú zaujatí svojimi

chádza hosť! Žeby už kňaz chodil na vianočnú

zábavami, ktorými je internet, smartfón a čo

posviacku domov?

všetko. A táto práca. Každý od nich požaduje,
aby viac pracovali, pomáhali a čo všetko.

(Vstúpi sv. František Xaverský. Má na sebe čiernu
reverendu, biely kolár, červenú štólu a v ruke má

(Syn si zloží slúchadlá, zavesí telefón a začne počú-

kríž.)

vať. Po chvíli sa priblíži i jeho sestra.)
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A DV E N T NÁ SCÉ N K A

Sv. František Xaverský: Môj otec mal tiež veľa

Sv. František Xaverský: Išiel som na misie do In-

práce. Prednášal na univerzite v Bologni a bol

die a pokrstil desiatky tisíc ľudí.

predsedom Kráľovskej rady. Keď som mal 9 ro-

Dcéra: Niekde som čítala, že ste jedného dňa

kov, otec zomrel, ale dodnes mám pred sebou

pokrstili dvesto ľudí, dospelých a deti.

obraz, ako som ho videl kľačať pred krížom.

Sv. František Xaverský: Áno, ľudia túžili po Kris-

Preto som sa i ja rozhodol viac modliť – tak ako

tovi.

on – pretože som chcel byť taký, ako on. Možno

Dcéra: A ako ste sa s nimi rozprávali, veď hneď

že taký príklad by bol vhodný i pre dnešných

ste nemohli porozumieť ich jazykom?

mladých ľudí. Čo poviete?

Sv. František Xaverský: Najlepším jazykom je ja-

Syn: Kňazovi sa ľahko modlí. Mňa modlitba

zyk lásky. Možno ho používať vždy a všade.

nudí.

Hovoril som s väzňami, s chorými, učil som

Sv. František Xaverský: A preto je potrebné ho-

deti o Ježišovi, navštívil som chudobných a

voriť s Ježišom ako priateľ s priateľom. Potom

spovedal som.

to nebude nudné. Tiež som mal v živote ťažké

Dcéra: Ja sa bojím ísť na spoveď. Hanbím sa

chvíle. Keď som študoval v Paríži, stretol som

hovoriť pred kňazom svoje hriechy a preto už

sv. Ignáca z Loyoly. Pomohol som mu založiť

druhý rok odkladám ísť na spoveď.

jezuitský rád. Sv. Ignác uskutočnil tridsaťdňové

Sv. František Xaverský: Neboj sa Ježiša, ktorý ťa

duchovné cvičenia. Päťkrát za deň bola hodi-

miluje a čaká na teba s odpustením. Je to naj-

nová meditácia. Niekedy to bolo ťažké vydržať.

lepšia príprava na Vianoce. Aby si sa stretla

Keď som to nevedel zvládnuť, tak som sa aj pri-

s Ježišom, čiže prijala ho do svojho srdca vo

viazal k stoličke. Dnes by to bolo asi smiešne.

svätom prijímaní, je potrebné najprv sa s ním

Syn: Ja by som to nevydržal.

stretnúť vo sviatosti zmierenia. Ak to urobíš,

Sv. František Xaverský: Táto modlitba zapá-

uvidíš, že sviatky Božieho narodenia budú pre

lila moje srdce láskou k Ježišovi. Stal som sa

teba skutočnou oslavou.

bláznom pre Krista a rozdával som jeho odpúš-

Mama: Máme teda dve úlohy – spoločnú ro-

ťajúcu lásku. Preto som sa stal misionárom.

dinnú modlitbu a pristúpenie k sviatosti zmie-

Syn: V tých časoch bolo asi ťažké byť apoštolom

renia. Je to náročné, ale určite sa to bude dať

však?

zvládnuť.

Sv. František Xaverský: Chcel som nasledovať Je-

Sv. František Xaverský: Mám ešte jednu ponuku.

žiša a putoval som preto dedinami a mestami

Okrem Indie som bol tiež misionárom v Japon-

Talianska a Portugalska, kde som stretával ľudí

sku. Založil som tam noviciát jezuitského rádu

hladných po spáse.

a seminár. Myslel som, že najlepšími apoštol-

Dcéra: To ste vy, ktorého nazývame patrónom

mi budú ľudia z tejto oblasti, pretože najlepšie

misionárov a apoštola Indie?

poznajú mentalitu svojej krajiny. Preto som sa
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A DV EN TNÁ SCÉNK A

staral o svojich domorodcov a ich povolanie k

(Všetci spolu čítajú z tabletu.)

službe misionárov. Zdôrazňoval som štúdium.
Moja ponuka je ešte v tom, aby ste častejšie čí-

Pane, milovať ťa ma nepohýna nebo,

tali zo Svätého písma v rodine a zapojili toto

ktoré si mi sľúbil,

čítanie do spoločnej modlitby.

ani báť sa ťa ma nepohýna hrôzostrašné peklo.

Otec: Myslím si, že to všetko sa dá uviesť do rodinného života, len aby to chceli i naše deti.

Ty sám ma pohýnaš, Pane.

Syn: Ale otec, veď my to chceme! Súhlasíme so

Dotýkaš sa ma, keď ťa vidím

spoločnou modlitbou. Ja budem vyberať biblic-

pribitého na kríži a potupeného,

ké texty, ktoré budeme večer čítať. Naozaj by

spolucítim s tvojím doráňaným telom,

som sa chcel stretnúť s Bohom v jeho slove.

pohýnajú ma urážky a tvoja smrť.

Doteraz som si to až tak neuvedomil, aké je to
dôležité pre môj život.

Pohýna ma konečne tvoja láska natoľko,

Dcéra: Ja tiež sľubujem, že sa konečne pripravím

žeby som ťa miloval, i keby nebolo neba,

na sviatosť zmierenia. Až teraz si uvedomu-

bál by som sa ťa, i keby nebolo pekla.

jem, že Vianoce bez prijatia eucharistie strácajú
skutočný význam. Sv. František, ďakujem ti za

Nemusíš mi nič dať, aby som ťa miloval,

to, že si mi pomohol uvedomiť si, čo je pre mňa

lebo i keby som nedúfal v to, čo dúfam,

v živote dôležité.

miloval by som ťa tak, ako ťa milujem.

Syn: Vidím, že si apoštolom aj v 21. storočí.
Sv. František Xaverský: Božie slovo je stále platné

Otec: Sv. František, ďakujeme ti za toto stretnu-

a nikdy nestratí na hodnote.

tie.

Otec: Len mu treba dať správne miesto a vidieť
jeho hodnotu. Vďaka ti, František. Tvoje tipy

(Sv. František Xaverský odchádza.)

nám určite pomôžu lepšie a horlivejšie prežiť
stretnutie s Ježišom počas Vianoc.

Otec: Tak poďme ešte porozprávať o našich naj-

Mama: Nezabudneme – spoločná modlitba, čí-

dôležitejších predvianočných prípravách.

tanie Svätého písma a sviatosť zmierenia.

Mama: Áno, poďme. A vy deti, doneste Sväté

Dcéra: Sv. František, práve som našla tvoju

písmo, aby sme začali tým, čo chce od nás Boh,

modlitbu na internete.

náš najlepší nebeský Otec.

Sv. František Xaverský: Dovoľte mi rozlúčiť sa s
vami, mám ešte mnoho iných stretnutí. Ale
som rád, že ste sa rozhodli modliť modlitbu,

(Všetci odchádzajú.)

ktorú som napísal už tak dávno.
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Katechézy

Potreba slávenia v živote človeka –
prečo oslavujeme
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ, KLÁRA SOĽANOVÁ

Cieľová skupina:

5. ročník

Ciele vyučovacej

Kognitívny:

hodiny:
Vedieť vysvetliť význam slávenia v živote človeka. Pochopiť potrebu slávenia vo svojom živote. Poznať dôvod a dôležitosť slávenia sviatkov liturgického roka.

Afektívny:
Oceniť význam slávenia. Pozorovať zmeny počas roka v rodinnom a liturgickom slávení.
Psychomotorický:
Prejaviť radosť zo slávenia a aktívne sa zapojiť do ich priebehu v rodine či
v kostole. Otvoriť sa posolstvu a hodnotám, ktoré slávením dostávame/
ktoré sú nám rituálmi odovzdané.

Pomôcky:

nastrihaný text modlitby, obrázok etáp života človeka, pracovný list –
tabuľka áno/nie, tabuľka na vypísanie prikázaných sviatkov, kalendár
vo formáte A4, záložka pre každého žiaka

Kľúčové slová:

slávenie, rituál, sviatok, prikázané sviatky

Metódy:

rozhovor, práca s obrazom, práca s textom, práca s kalendárom

Stratégia
vyučovacej hodiny:

vysvetľujúca
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ÚVOD

2. Motivačný rozhovor

1. Modlitba

Učiteľ vedieť so žiakmi nasledujúci rozhovor:
• Ktoré slovo sa v úvodnej modlitbe z knihy
Kazateľ najviac opakovalo?

(porov. Kaz 3, 1-15)
Žiakom môžeme rozdeliť jednotlivé vety mod-

• Kto je darcom času?

litby, ktoré prednesú v rôznom poradí. Učiteľ

• Aký význam má čas?

ukončí poslednou vetou.

• Ako plynie čas?
• Môžeme si ho odložiť na „horšie časy“?
• Učiteľ uzavrie rozhovor nasledovne: Čas ne-

Všetko má svoj čas
Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie pod

vidíme, nemôžeme ho uchopiť, nahromadiť a

nebom.

predsa ho máme práve toľko, koľko ho po-

Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť, svoj čas

trebujeme, aby sme žili dôstojne, aby sme si

má vysádzať, svoj čas má sadenice vytrhať.

našli čas na seba, na oddych a samozrejme na

Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.

Pána Boha. Hodnotu času nemožno vyvážiť

Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.

peniazmi. Jeho dôležitosť stojí na tom, akú

Svoj čas má rozhadzovať kamene, svoj čas má zbie-

hodnotu mu dáme my.

rať kamene.

Na dnešnej hodine budeme hovoriť o tom, ako

Svoj čas má objímať sa, svoj čas má zdržovať sa ob-

máme nakladať s časom a ako je potrebné počas

jatia.

jeho plynutia zastaviť sa a sláviť. Učiteľ napíšte

Svoj čas má hľadať (niečo), svoj čas má niečo stratiť.

názov témy na tabuľu: Potreba slávenia v živote

Svoj čas má (niečo) si uschovať, svoj čas má niečo

človeka – prečo oslavujeme.

odhodiť.
Svoj čas má trhať, svoj čas má zašívať.
Svoj čas má odmlčať sa, svoj čas má prehovoriť.

HLAVNÁ ČASŤ

Svoj čas má milovať, svoj čas má nenávidieť.
Svoj čas má vojna, svoj čas má pokoj.

1.

Výklad

Všetko si urobil vhodne na svoj čas.

Stačí nám iba obyčajná základná náplň preží-

Do srdca si mi vložil túžbu hľadať ťa. Ďakujem ti.

vaného času? Nestačí. Nestačí predsa iba jesť,

Do srdca si mi vložil túžbu poznať ťa. Ďakujem ti.

spať a pracovať. Je potrebné sláviť narodeniny,

Do srdca si mi vložil túžbu oslavovať ťa. Ďakujem ti.

meniny a iné výročia či slávnosti.

Svoj čas má všednosť, svoj čas má slávenie. Amen.

V živote človeka od jeho narodenia až po starobu a smrť sú rôzne chvíle, v ktorých sa čas
– hovoríme tomu – akoby zastavil. Sú to výni-
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močné chvíle, keď si každý z členov našej ro-

Pod jednotlivé etapy života človeka nájdite zo

diny alebo širšej rodiny pripomína významné

svojej rodiny mená osôb, s ktorými ste za po-

udalosti. Oni rozveseľujú náš život, robia ho

sledný rok (prípadne i kratšie obdobie) mohli

pestrejším a bohatším.

byť účastní ich sviatku alebo slávnosti. K menám dopíšte do zátvorky názov sviatku alebo

2. Práca žiakov – slávenia v

slávnosti.

rôznych etapách života
Po samostatnej činnosti žiakov si každý žiak
Každý žiak dostane obrázok, na ktorom je ma-

vyberie jednu pre neho najzaujímavejšiu sláv-

keta človeka v rôznych etapách jeho života.

nosť a povie o nej ostatným.

Učiteľ uvedie prácu nasledovne:

Na záver zhrnieme činnosť nasledovne: Zistili

Istotne aj vo vašej rodine sú takéto výnimočné

sme, že v každom období života ľudia prežívajú

chvíle, ktoré vás navzájom spájajú s blízkymi

nejaké slávenia. Každý z prítomných povedal

ľuďmi. Rozveseľujú váš život, robia ho pestrej-

názov nejakej slávnosti a zistili sme, že priebeh

ším a bohatším. Nazývame ich sviatky alebo

jej slávenia bol v každej rodine trochu iný. V

slávnosti. Sú spojené so vzácnou, výnimočnou

niektorých prípadoch ste sa pred jedlom mod-

situáciou, ktorá sa udiala v živote vašich blíz-

lili, v iných prípadoch nie. V niektorých prípa-

kych a vám vzácnych ľudí.

doch slávnosť prebiehala doma, v iných zase v
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reštaurácii alebo na chate. Tomu hovoríme, že

4. Rozhovor so žiakmi – formácia

každá rodina má svoje rituály. Sú to teda zau-

K čomu nám pomáhajú rituály? Každodenné ri-

žívané spôsoby slávenia.

tuály nám pomáhajú zamýšľať sa nad bežným

Ako kresťania prežívame aj iné slávenia, sú to

životom a príležitostné rituály počas slávení

kresťanské sviatky.

nám pomáhajú zamýšľať sa nad udalosťami,

Boh nám v Ježišovi Kristovi prišiel v ústrety

ktoré sú ich obsahom.

a jeho vykupiteľské dielo dáva aj nášmu pre-

Za každou z nasledujúcich otázok žiaci hovoria,

žívaniu času úplne iný zmysel. Kresťanské

prípadne učiteľ môže použiť i vhodné obrázky

sviatky sú výnimočné tým, že ako kresťania

a fotografie.

ich spolu s Kristom nanovo prežívame. A ako

a) Najjednoduchšie rituály sa objavujú v kaž-

kresťania aj bežnému času dávame iný zmy-

dodenných činnostiach človeka. Ktoré bežné

sel. V čase sa môžeme posväcovať. Každý deň je

činnosti môžu mať svoj rituál? – žiaci menujú,

pre nás ponukou. Je pravdou, že sviatočné dni

napr. zobúdzanie, vstávanie, stolovanie, lúče-

nás k tomu vyzývajú oveľa viac.

nie, vítanie, obliekanie, pozdrav, osobná modlitba, spoločná modlitba, čítanie Svätého pís-

3. Práca žiakov – pracovný list –

ma.

Potreba slávenia v živote človeka

b) Sú však príležitostné sviatočné udalosti,

Žiaci dostanú pracovný list. Učiteľ uvedie čin-

ktoré by už mali mať svoj rituál. O ktoré uda-

nosť nasledovne:

losti sa môže jednať? – žiaci menujú, napr.

Ako by sme mohli charakterizovať slávenie. Čo

oslava narodenín, oslava menín, výročie svad-

všetko zahŕňa, to čiastočne zistíte, ak správne

by, krstná udalosť v rodine, slávnosť prvého

označíte nasledujúce výroky. Zakrúžkujete jed-

svätého prijímania, slávnosť sviatosti birmo-

nu z možností, ktorú považujete za pravdivú.

vania, slávnosť uzavretia sviatosti manželstva,

Doplňte ešte aspoň jednu charakteristiku slá-

okrúhle životné jubileum.

venia. (viď tabuľka s.43)

c) Aký rituál možno mať zaužívaný pri lúčení? Ak deti odchádzajú z domu na dlhší čas, tak

Na záver zhrnieme koľko odpovedí bolo správ-

v mnohých rodinách si dieťa žiada požehnanie

nych a žiaci môžu prečítať svoju vlastnú cha-

od rodičov. Vtedy mu otec i mama dajú na čelo

rakteristiku slávenia, ktorú napísali do posled-

krížik so slovami napr. Opatruj sa, dávaj na

ného riadku.

seba pozor, nech ti Pán pomáha a pod.
Vidíme, že rituály sú dôležité. Začínajú v ro-
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dine a sprevádzajú náš život od malička. Veď

je prvotným sviatočným dňom. K tomu dňu sa

nemožno zabudnúť na to, že každý večer pred

vzťahujú dve udalosti, ktoré spájajú minulosť s

spaním mi mamka dávala na čelo krížik. A

prítomnosťou a sú to:

možno, že to robia i vaše mamy – ak nie, tak

1. že Pán Boh dáva siedmemu dňu v týždni

ich o to poproste. Je pekné vidieť tento rituál i

inú náplň – vieme to z textu, že po do-

pri vyprevádzaní študentov, že im buď rodičia

končení stvorenia, t.j. po práci Boh od-

alebo aj priatelia navzájom si pri lúčení dávajú

počíval.

na čelo krížik. Nie je to bezduché gesto. Toto
gesto vyjadruje – ako sme povedali: Nech ti Pán

2. že Ježiš Kristus deň po sobote – t. j. v nedeľu vstal zmŕtvych.

pomáha, nech je s tebou na tvojich cestách.
Takto sa slávením čas člení na menšie celky.
Ako môžeme byť šťastní, že naše rituály nie sú

Takto sa každý týždeň môžeme tešiť na sláve-

iba obyčajné zvyky, ale že spájajú minulosť s

nie nedele.

prítomnosťou. To bol jeden z výrokov, ktoré ste

My kresťania stereotyp všednosti prerušujeme

všetci potvrdili slovom áno, že je to tak. Ako

slávením sviatkov udalostí spásy, napr. Naro-

tomu rozumieme?

denie Pána, Zjavenie, Pána, Veľká noc a iné.

Ako môžeme spojiť minulosť s prítomnosťou?

Môžeme povedať, že všetky sviatky a slávnosti

Dá sa to vôbec? Dá a ako jednoducho!

sa vzťahujú na jedinú udalosť – Kristovu vy-

Veď Boh nám v Ježišovi Kristovi prišiel v

kupiteľskú obetu. Všetky ostatné sviatky vy-

ústrety.

chádzajú z konania Boha v jeho svätých a to

Jeho vykupiteľské dielo dáva aj nášmu preží-

dáva každému sviatku osobitný význam. To je

vaniu času úplne iný zmysel.

pravý dôvod slávenia sviatkov v roku a tento

V čase, ktorý je nám daný, môžeme sa posvä-

rok nazývame liturgický rok.

covať.
Každý deň je pre nás ponukou. A sviatočné dni

5. Práca s kalendárom

nás k tomu vyzývajú oveľa viac.

Keďže táto vyučovacia hodina by mala byť

V tieto dni sa prerušia všedné aktivity a vytvá-

podľa vzdelávacieho plánu v polovici januára,

ra sa priestor pre radosť, oddych, slávenie. A

môžeme mať pre žiakov pripravený prehľadný

vtedy neslávime iba v našej rodine ale slávime

kalendár na daný nový kalendárny rok. Pripo-

spoločne všetci – celá farnosť. Kedy sme k tomu

menieme, že začiatok cirkevného roku je iný

pozvaní? Predovšetkým každú nedeľu, lebo ona

ako začiatok kalendárneho roku. V kalendári
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sú už vyznačené prikázané sviatky, ktorých je

Oslava času, výnimočných dní a udalostí v na-

deväť. Na samostatný pracovný list vypíšu dá-

šom živote nám pomáha čas prežiť krajšie a

tumy a názvy prikázaných sviatkov a uvedú,

radostnejšie. Hoci sa dá zmerať, jeho hodnota

či je obsah sviatkov charakterizovaný kona-

je nevyčísliteľná. Náš čas je darom od Boha.

ním Boha v Ježišovi alebo konaním Boha v jeho

Preto je pre veriaceho kresťana, pre nás sa-

svätých (viď s. 44-45).

mozrejmou súčasťou pripomínať si významné

(Ako pomôcku pre žiakov nájdete v linku gra-

udalosti zo života Ježiša Krista, Panny Márie či

ficky upravenú kartičku, ktorú môžete stiah-

svätých, a tak posväcovať čas, ktorý sme do-

nuť, vytlačiť, rozdať žiakom, ale až po splnení

stali na tejto zemi. Náš život bude pokračovať

predchádzajúcej úlohy. Takto si správnosť svo-

vo večnosti. Už tu na zemi sa máme učiť žiť

jich odpisov z kalendára overia sami, a zároveň

nebo. Spoločne a s radosťou.

informácie o prikázaných sviatkoch budú mať
vždy po ruke počas celého roka: http://bit.ly/

2. Domáca úloha

prikazane_sviatky)

Úlohou žiakov bude dopísať do kalendára slávenia meno člena rodiny a udalosť, ktorá sa
spája s konkrétnym dátumom, napr. naro-

ZÁVER

deniny a iné, aby si žiaci prepojili slávenie v
rodine so slávením v Cirkvi. (pozn. kalendár

1. Zhrnutie

možno použiť i pri ďalších hodinách o liturgic-

Prečo je dôležité oslavovať a zachovávať sláve-

kom roku). Kalendár na stiahnutie: http://bit.

nia sviatkov a výnimočných udalostí?

ly/kalendar_katecheza
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Slávenie má svoj rituál, ktorým rozmieme postup a symboliku.

ÁNO

NIE

Slávenie nám pomáha lepšie prežiť plynúci čas.

ÁNO

NIE

Vnáša poriadok do života. Pomáha nám vnímať čas.

ÁNO

NIE

Spája minulosť s prítomnosťou.

ÁNO

NIE

Pozývajú sa na neho iba niektorí členovia rodiny.

ÁNO

NIE

Vytvára spoločné zážitky. Je to čas a príležitosť byť spolu.

ÁNO

NIE

Prináša starosti a napätie.

ÁNO

NIE

Prináša nám odpočinok a radosť.

ÁNO

NIE

Slávenia oddeľujú všedné dní od sviatočných.

ÁNO

NIE

Slávenia si nevyžadujú našu chuť, úsilie a tvorivosť.

ÁNO

NIE

Okrem rodinných osláv je každá nedeľa veľkou slávnosťou.

ÁNO

NIE

Každé slávenie má svoje pravidlá, ktoré nazývame rituál.

ÁNO

NIE

S rituálmi sa spájajú isté gestá, symboly a slová.

ÁNO

NIE

ÁNO

NIE

Rituály sú prenášané z generácie na generáciu a nazývame ich
tradície

www.dkuspis.sk
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Kalendár na stiahnutie: http://bit.ly/kalendar_katecheza
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Podľa predlohy kalendára vypíš dátum, názvy a charakteristiku tých sviatkov, ktoré v roku nepripadajú na nedeľu, t.j.
prikázaných sviatkov. Zároveň si vymaľuj každú nedeľu, ktorá je vrcholom týždňa.

P

Dátum

Názov prikázaného sviatku

Charakteristika
(konanie Boha v Ježišovi/ konanie Boha vo svätých)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

www.dkuspis.sk
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Katechéza na advent v rodine a škole
v roku Božieho slova
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Čítajme Božie slovo pomocou obrazu – rok A

1. adventná nedeľa – Mt 24, 37-44
Bdejte, aby ste boli pripravení.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za
dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do
korába, a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý
sa ponechá. Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude
vzatá, druhá sa ponechá. Bdejte teda, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby
hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej,
veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho
do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo
Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:
• Čím sa líšil život Noema od života ostatných
ľudí pred potopou? (že popri bežným starostiam dňa bol ochotný počúvať Boha)
• Čo znamená byť bdelým? (byť pripravený na
príchod Pána)
• Čo znamená byť pripravený na príchod Syna
človeka? (žiť tak, aby starosti tohto života
nezahlušili Boží hlas v nás = bedliť)
• Môžeme tvrdiť, že každodenné ľudské činnosti sú prekážkou byť bdelým? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?
• Ktoré činnosti každodenného života sú mi
prekážkou počúvať Boží hlas vo svojom svedomí?
• V čom mi obraz pomáha viac pochopiť biblický text?
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2. adventná nedeľa − Mt 3, 1-12
Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!
A každé telo uvidí jeho spásu.

Nenazdávajte
sa, že si môžete povedať: ‚Naším ot•
com je Abrahám!‘ – lebo vravím vám: Boh môže
Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý
strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia
do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo
príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som
hoden nosiť mu obuv. On vás bude krstiť Duchom
Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zhromaždí do sýpky, ale plevy spáli
v neuhasiteľnom ohni.
Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:
• Čo vidím na obraze pred prečítaním biblického textu a čo ináč vnímam po jeho prečítaní?
• Čo znamená púšť v Starom zákone? (vlasť
diabla, miesto hrôzy a strachu, v deň zmierenia bol do púšte vyhnaný cap - Lv 16, 7-10)
• Prečo bola púšť miestom kázania pre Jána
V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v

Krstiteľa? (aby poukázal na to, že hriech

judejskej púšti: „Robte pokánie, lebo sa priblíži-

narazil na miesto hrôzy, miesto diabla; ľud

lo nebeské kráľovstvo.“ To o ňom povedal prorok

prichádza do púšte, aby tam vonku nechal

Izaiáš: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu

hriechy)

Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!‘“ Ján nosil odev z

• Čo bolo dôvodom prísnej kázne Jána Krs-

ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou

titeľa adresovanej farizejom a saducejom?

mu boli kobylky a lesný med. Vtedy prichádzal k

(lebo boli o sebe presvedčení, že sa podobajú

nemu Jeruzalem a celá Judea i celé okolie Jordánu.

stromu pri potokoch, ktorý prináša ovocie v

Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke

pravý čas a preto že je správne všetko, čo

Jordán. Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduce-

robia – Ž 1)

ji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: „Hadie

• Prečo i nám hrozí, že i keď zažijeme obrá-

plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu

tenie, predsa zostaneme pri starom postoji?

hnevu!? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia!
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(lebo obrátenie znamená denne nanovo opa-

ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“ Ježiš im

kujúci sa akt viery, nie je to jednorazová zále-

odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete

žitosť, je to sústavne konanie vo viere)

a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní

• Čo je ovocím môjho skutočného obrátenia?
(neustála túžba po konaní podľa Ducha)

sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným
sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na
mne nepohorší.“

3. adventná nedeľa − Mt 11, 2-11

Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu
zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Člo-

Duch Pána je nado mnou;
poslal ma hlásať radostnú
zvesť chudobným

veka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia
jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo
ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac
ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: „Hľa, ja
posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ Veru, hovorím vám: Medzi
tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako
Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve
menší, je väčší ako on.“
Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:
• Po prečítaní biblického textu vieš pomenovať všetky postavy na obraze?
• Bola Jánova otázka z väzenia adresovaná Ježišovi prejavom jeho pochybovania? Ak áno,
prečo? Ak nie, prečo?
• Aké svedectvo vydal Ježiš o Jánovi Krstiteľovi? (že je viac ako prorok)
• Čo znamenajú slová: viac ako proroka? (že
Ján je Pánov posol; ten, ktorý mu pripravil
cestu; ten, ktorý má zvestovať Mesiáša; že
medzi tými, ktorí sa narodili zo ženy, nepo-

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch,
poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten,

vstal nik väčší ako on.)
• V čom spočíva nebeské kráľovstvo – už tu na
zemi? (v prijatí Ježiša)

www.dkuspis.sk
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4. adventná nedeľa − Mt 1, 18-24
Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, Boh s nami.

syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj
ľud z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splnilo,
čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne
a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil,
urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju
manželku.
Otázky na premýšľanie alebo diskusiu:
• Čo podľa biblického textu znamená byť spravodlivý? (nájsť súlad medzi láskou a poslušnosťou)
• Ktorý prorok vyslovil slová: „Hľa, panna počne a porodí syna....“? (prorok Izaiáš)
• Akou vlastnosťou je charakterizované počíS narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho

nanie Jozefa v poslednej vete? (poslušnosť)

matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr,

• V ktorých situáciách života sme dokázali byť

ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala

spravodlivými a poslušnými Božiemu hlasu?

z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spra-

(spytovanie svedomia)

vodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil
sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo
to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí
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Miro Jaroš
TEŠÍME SA NA JEŽIŠKA
Príbehy pomáhajú vzbudiť v deťom správnu túžbu po Vianociach a tešiť
sa na Ježiša. To je skutočná podstata Vianoc, Ježiš je ten najväčší dar a
najšťastnejšie môže byť dieťa vtedy, ak si váži miesto a teplo domova,
miesto lásky rodičov a ostatných, ktorí ho obklopujú a s ktorými sa učí
vedieť sláviť.
Cena: 9,50 €

VIANOCE – moja prvá biblia hrou
Ponáhľajme sa s pastiermi do Betlehema, putujme s mudrcmi a nájdime
malého Ježiša v jasliach. K tomu nám poslúžia krátke príbehy. Zároveň je
ku každému príbehu množstvo tvorivých úloh, hier a príležitosti vymaľovať obrázky. Vhodné pre mladšie deti.
Cena: 4,50 €

101 VIANOČNÝCH AKTIVÍT
Pútavá kniha príbehov, ktoré opisujú udalosti narodenia Pána Ježiša. V
prvej časti knihy sú príbehy a úlohy na riešenie. V druhej časti sú nálepky, ktoré sú potrebné k niektorým aktivitám.
Cena: 5,50 €

www.dkuspis.sk
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Mirka Blahová
ADVENTNÉ PRÍBEHY (nielen) PRE DETI
Dvadsaťštyri príbehov na dni Adventu ponúka prežívať Advent na
pozadí dejín spásy tak, aby to bolo vhodné pre menšie deti. Pomáha
zamyslieť sa nad tým, čo sa odohrávalo predtým a vtedy, keď Pán Ježiš prišiel na svet ako človek. Čítanie príbehu sa môže stať súčasťou
večerného stretnutia rodiny a modlitby pri adventnom venci.
Cena: 5,00 €

Terézia Petercová
AKO ANJELIK ZLATÚŠIK SPLNIL SVOJE POSLANIE
Krásny príbeh pre menšie deti o anjelikovi Zlatúšikovi, ktorý rád vystrája, maškrtí a občas neposlúcha. Jedného dňa sa však ocitne pred
nebeským trónom, kde dostane špeciálne poslanie: pripraviť ľudské
srdcia na príchod vzácneho hosťa. S radostnou zvesťou teraz prichádza ja ku každému čitateľovi...
Cena: 2,50 €

Stanka Preclíková Würfl
MOJA VIANOČNÁ KNIŽKA
V knihe, ktorá je určená menším deťom sú príbehy o Vianociach a o
veciach, ktoré k Vianociam neodmysliteľne patrí. Hlavnými hrdinami
sú zväčša deti. Príbehy posilnia prípravu na čas Vianoc a ich čítanie v
kruhu rodiny napĺňa každého jej člena nezabudnuteľnými spomienkami na chvíle strávené spolu.
Cena: 8,00 €
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SPRIEVODCA BIBLIOU PRE ŠTUDENTOV
Kniha je vizuálnym biblickým sprievodcom, ponúka mapky, diagramy, fotografie, oboznamuje s náboženským životom za Ježišových
čias, približuje spôsob života a práce a biblické osobnosti.
Kniha patrí k základným pomôckam učiteľa náboženstva v škole vo
všetkých ročníkoch náboženstva.
Cena: 2,00 €

BIBLIA PRE MALÝCH A VEĽKÝCH
Neustále hľadáme a skúmame zdroj šťastia a možno práve preto sme
si nevšimli, že už viac ako dvetisíc rokov ho máme priamo pred sebou. Biblia nám ako kompas ukazuje tú správnu cestu. Prostredníctvom príbehov sa oboznámime s dávnymi časmi a s každodenným
životom ľudí v nich žijúcich. Ježišov život a jeho dielo nám ozrejmia
Božiu lásku, ktorou pristupoval a dodnes pristupuje k človeku.
Cena: € 10,50

Miriam Feinbergová Vamoshová
KAŽDODENNÝ ŽIVOT V JEŽIŠOVEJ DOBE
Výstižný stručný text a množstvo živých originálnych ilustrácií, fotografií a máp vtiahnu čitateľa do každodenného života ľudí Nového
zákona. Spozná zvyklosti života v meste i na vidieku, má možnosť
zoznámiť sa s Jeruzalemským chrámom, kráľovskými palácmi, synagógou, prácou povolaní ako sú: lekár, učiteľ, rybár, pastier, tesár,
kováč. Toto dielo, ktoré približuje významnú dobu je vhodné pre ľudí
každého veku.
Cena: 8,00 €
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