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OZVENY
OZVENY
OZVENY
Modlitba na Jubilejný rok
sv. Martina
Svätý Martin, svedok Ježiša Krista,
nauč nás stretávať sa s Otcom
v hĺbke nášho srdca,
v tichom vnímaní Božieho slova.
Pomáhaj nám v každom človeku
spoznať Ježišovu tvár, slúžiť a milovať
bez nároku na odmenu.
Daj, aby sme vydávali svedectvo
o radosti zo života
v slobode Ducha Svätého,
v ktorom vychádzame zo seba
až do krajných situácií
a miest našich čias.
Svätý Martin, oroduj za nás,
aby sme sa stali
vierohodnými učeníkmi
milosrdného Krista,
ktorý zomrel a vstal zmŕtvych,
aby sa s nami delil o svoj život.
Prednášaj napokon nášmu
nebeskému Otcovi všetky prosby,
ktoré nosíme vo svojich srdciach.
Amen.

Sv. Martin na tabuľovom oltári klaňania sa troch kráľov v Katedrále sv. Martina v Sp. Kapitule

úvodník

Č

ítanie z knihy proroka Joela,
ktoré počúvame na Popolcovú stredu, začína slovami:
„Obráťte sa ku mne celým svojím
srdcom, pôstom, plačom a nárekom; srdcia si roztrhnite, nie šaty,
a obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu.“
(Joel 2,12-13). Tieto slová zjavujú,
čo je najdôležitejšie v čase Pôstu. Je
to obrátenie srdca. Pápež František
pripomína, že táto prorocká výzva
zahŕňa každého a nikto nie je z nej
vylúčený. Obrátenie nemá vonkajšiu
formu a keď hovoril o pôste, modlitbe a almužne Pán Ježiš, načrel do
hĺbky srdca. Obrátenie srdca zahŕňa celú existenciu človeka a začína
v najhlbšom vnútri – vo svedomí.

V treťom čísle Katechetických
ozvien v tomto školskom roku sme
brali do úvahy prebiehajúci Jubilejný
rok sv. Martina v našej diecéze a prichádzajúce Pôstne liturgické obdobie. Chcem povzbudiť k tomu, aby
aj vďaka vám prežili žiaci a študenti
požehnaný čas Pôstu. Máte veľa
príležitostí, kedy môžete zatiahnuť
na hlbinu a okrem vedomostí umu,
poslúžiť aj ich srdciam. Inšpiráciu
môžete nájsť i v tomto čísle Katechetických ozvien. Ich súčasťou sú
informácie o podujatiach, ktoré sa
uskutočnili, ako aj o tých, na ktoré
vás budeme v budúcnosti pozývať.
Vo našich dekanátoch budú v tomto
období duchovné obnovy. O termíne a mieste vás budeme informovať
mailovou formou.

žiakov povzbudili k zapojeniu sa do
súťaže a projektu. Téma sv. Martina
bude ústrednou aj v jesenných mesiacoch, keď sa uskutoční recitačná
súťaž. Pôstne aktivity uvedené v aktuálnom čísle sú prepojené na život
a svedectvo sv. Martina.
V tomto roku sa opäť uchádzame o vašu priazeň. Prosíme, venujte
nám 2% z vašich odvedených daní,
ktoré nám pomôžu pri financovaní
a materiálnom zabezpečení aktivít
pre žiakov našej diecézy. Vopred
Pán Boh zaplať. Tlačivá si môže
stiahnuť priamo z nášho webu:
http://nova.dkuspis.sk/1-Hlavna
stranka/4-2-percenta#art-894
Pred začiatkom Pôstneho obdobia vám prajeme požehnaný čas pokánia bohatý na Božie milosti.
Viktor Pardeľ a pracovníci DKÚ

V prebiehajúcom Roku sv. Martina pripravujeme korešpondenčnú súťaž a projekt, do ktorých sa
budú môcť zapojiť deti a mládež.
Veľmi vás chcem poprosiť, aby ste
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V Pôste máme vykročiť na cestu,
na ktorej sa zbavíme rutiny a budeme mať otvorené oči a uši, ale predovšetkým svoje srdce, aby sme
neostali uzamknutí v sebe a nežili iba
pre seba a svoje záležitosti. Otvoriť
sa Bohu a otvoriť sa voči bratom
a sestrám. Pápež František povedal,
že stratiť z obzoru Boha, znamená
stratiť obzor sám. Pôstne obdobie
nám pripomína, že sme stvorenia
a nie Boh sám. Boj o moc a priestor
najviac zamestnáva tých, ktorí sa
hrajú na Boha Stvoriteľa.

Okrem uzavretiu voči Bohu hrozí
aj uzavretie voči ľuďom. Jednoducho, že na nich zabudneme. Keď
vnímame ťažkosti a utrpenia našich
blížnych, nastupujeme na cestu
obrátenia. Evanjelium Popolcovej
stredy naznačuje najdôležitejšie prvky našej cesty obrátenia: modlitba,
pôst a almužna. Konajme ich v skrytosti a v úprimnosti srdca. Všetky
poukazujú na skutočnosť oslobodenia sa od toho, aby nás neovládali
iba vonkajšie záležitosti. Hodnota života záleží na tom, čo máme v srdci.

info
Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva, katechétov a katolíckych učiteľov

V dňoch 10. – 12. marca 2017 na začiatku Pôstneho obdobia v Jubilejnom roku sv. Martina pozývame na duchovné
cvičenia na tému MILOSRDENSTVO NA DOSAH. Podrobnejšie informácie nájdete na http://www.nova.dkuspis.sk/
clanky/890-Duchovne-cvicenia-pre-ucitelov-nabozenstva-a-katechetov/2-Skolske-vyucovanie-nabozenstva/4-Duchovna-formacia/1-Duchovne-cvicenia

Pôstne duchovné obnovy

V jednotlivých regiónoch diecézy sa v Pôstnom období Jubilejného roku sv. Martina uskutočnia duchovné obnovy pre
učiteľov náboženstva. Aktuálne termíny nájdete na www.dkuspis.sk

Biblická olympiáda – dekanátne kolá

Potvrdenia o konaní školských kôl bolo potrebné zaslať na DKÚ do 7. februára 2017. Záväzný termín konania dekanátnych kôl je 21. 3. 2017 pre základné školy a 22. 3. 2017 pre stredné školy. Pozvánky budú zasielané na adresy škôl.

Biblické okienko

Návštevnosť Biblického okienka na našej webovej stránke svedčí o využívaní námetov, ktoré učitelia používajú pri príprave žiakov na Biblickú olympiádu alebo sa aspoň inšpirujú. Veľmi pekne ďakujeme doterajším prispievateľom za ich
podelenie sa s ostatnými. Veríme, že to podnieti aj iných učiteľov a prispejú svojimi námetmi, nápadmi a konkrétnymi
úlohami k obohateniu Biblického okienka. Svoje námety zasielajte na adresu dkuspis@dkuspis.sk. Vopred ďakujeme.

Uskutočnilo sa: Pracovná porada metodikov Spišskej diecézy

Dňa 3. februára 2017 sa v DKÚ v Spišskej Novej Vsi uskutočnila porada metodikov našej diecézy. Cieľom stretnutia
bola vzájomná informovanosť a prehĺbenie spolupráce medzi DKÚ a jednotlivými regiónmi diecézy. Prioritnou oblasťou
činnosti metodikov je realizácia dekanátnych kôl Biblickej olympiády, zorganizovanie katechetických dielní a duchovných obnôv, prípadne i duchovných cvičení v jednotlivých regiónoch.
Metodikom ďakujeme za ich činnosť v dekanátoch. Kontakty na jednotlivých metodikov nájdete na
http://www.dkuspis.sk/index.php?page=6&cat=4&sub=1.

Národný týždeň manželstva

V dňoch 13.-19. februára 2017 sa uskutočnil na Slovensku siedmy ročník celoslovenskej kampane pod názvom Národný týždeň manželstva. Motto tohtoročného týždňa bolo: MANŽELSTVO – SPOLU NA CESTE. Do kampane za
mohol zapojiť každý, kto si váži túto vzácnu ustanovizeň. Svoju vďačnosť za dar manželstva si manželia mohli vyjadriť
umiestnením symbolickej ŠPZ-tky do svojho automobilu počas celého Národného týždňa manželstva. Každý, kto sa
zapojil do kampane mohol vyhrať víkendový pobyt v Rodinkove pre celú rodinu a 2 víkendové pobyty pre manželské
páry v Račkovej doline.

Noc čítania Biblie – 3. veľkonočná nedeľa 30. apríla 2017

Stalo sa už tradíciou, že projekt Noc čítania Biblie sa na niektorých školách koná každoročne. Projekt začína v piatok
podvečer, trvá až do nedele. Vyvrcholenie VII. ročníka projektu bude v tomto roku 30. apríla 2017. Téma a časový
harmonogram je v štádiu príprav a podľa informácií KPKC bude zverejnený na ich stránke. Na projekte spolupracuje
KPKC, KBD a Rádio Lumen.

Katechetické ozveny
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Zmena cien metodických príručiek

Na základe uznesenia zo zasadnutia Správnej rady KPKC konaného dňa 22. 11. 2016 sa od 1. 1. 2017 mení cena
metodických príručiek, ktoré sa budú oproti pôvodnej cene predávať s 50 % zľavou.

Objednávanie pracovných zošitov

Pracovné zošity z náboženstva/náboženskej výchovy bude možné objednávať v priebehu mesiacov máj až október
2017 prostredníctvom portálu www.pracovnyzosit.sk. Predpokladaná cena výtlačku je 1,60 €.

Prehľadný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov
na rok 2017

Ponúkame rámcový kalendár podujatí DKÚ (semináre, obnovy, súťaže) v prepojení na prežívanie Milostivého roku sv.
Martina.

Mesiac

Celodiecézne podujatia:

Regionálne podujatia:

január 2017

školské kolá BO

február 2017

pracovná porada externých metodikov
seminár Obrazy života – život v obrazoch

marec 2017

duchovné cvičenia v Jubilejnom roku sv. Martina
dekanátne kolá BO
projekt v Jubilejnom roku sv. Martina

duchovné obnovy
katechetické dielne

apríl 2017

diecézne kolo Biblickej olympiády
diecézne kolo výtvarnej súťaže
korešpondenčná súťaž k sv. Martinovi

katechetické dielne

máj 2017

seminár pre učiteľov NV

jún 2017

yhodnotenie projektu a súťaží

august 2017

Veni Sancte v Jubilejnom roku sv. Martina

september 2017

metodický deň pre začínajúcich učiteľov

október 2017

recitačná súťaž

metodické dni v regiónoch

november 2017

metodický deň pre začínajúcich učiteľov
seminár-knihy k BO

katechetické dielne

december 2017

seminár-farská katechéza

duchovné obnovy

katechetické dielne

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

Aktivita a pomôcka na Pôstne obdobie 2017

Počas pôstu sa konajú v našich farnostiach a katolíckych školách pobožnosti krížových ciest. Na tento rok sme pripravili
zbierku textov, v ktorých je na výber 10 krížových ciest so zameraním pre deti. Sprievodnou aktivitou je zbieranie kociek,
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ktoré si deti poskladajú a zlepia. Počas jednotlivých týždňov si zhromaždia šesť kociek, z ktorých po zlepení vytvoria 3D kríž, na ktorom sú zobrazené všetky zastavenia krížovej cesty. Na
youtube sa nachádza inštruktážne video, ako poskladať kocky a zlepiť z nich 3D kríž.
Cena pre jedno dieťa je 1,00 € a v jednej sade je 10 ks. Cena príručky s textami krížových
ciest je cca 3,00 € - 3,50 €. Objednávky prijímame na mailovej adrese dkuspis@dkuspis.sk.

Boží sluha Ján Vojtaššák – jeho život a príklad láskavého a milosrdného srdca

Ponúkame pomôcky, ktoré pomôžu deťom spoznať život a príklad Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. V knihe
BOŽÍ SLUHA BISKUP JÁN VOJTAŠŠÁK sa nachádza osem príhovorov/katechéz, ktoré sa týkajú životopisu a dvanásť
príhovorov/katechéz, ktoré sa týkajú skutkov milosrdenstva. Pomôckami ku katechézam/príhovorom je karta s podobizňou biskupa Jána a s ôsmimi prázdnymi okienkami. Po každej časti deti dostanú aktuálnu nálepku. Pri skutkoch
milosrdenstva deti dostanú preukazy tzv. skutkovníky, do ktorých si budú po príhovore/katechéze značiť svoje skutky
milosrdenstva a skutkovník donesú ako svoj obetný dar. Cena sady pre jedno dieťa je 0,50 € (aj pri životopise aj pri
skutkovníkoch). Knihu (5,00 €) ako aj pomôcky si môžete objednať mailom na adrese dkuspis@dkuspis.sk.

Ponuka súťaže Asociácie za život a rodinu

Asociácia za život a rodinu, o. z. ponúka žiakom a študentom ZŠ a SŠ na celom Slovenku súťaž pod názvom RODINA
A ZÁKLADNÉ PRÁVO NA ŽIVOT, ktorej cieľom je vnímať tému rodiny a ochrany života. Forma súťaže je výtvarná a video
súťaž, ktorá ich môže vtiahnuť do premýšľania o týchto dôležitých hodnotách. Podporilo ju DKÚ Bratislavskej arcidiecézy a jej partnermi sú aj eRko a Dom Quo Vadis. Asociácia za život a rodinu bude v polovici marca posielať na všetky školy plagáty poštou. Iniciatívou učiteľov náboženstva, ktorí to chcú podporiť, je osloviť riaditeľa, vyvesiť plagát a zapojiť sa
do súťaže. Propozície súťaže a pravidlá k tvorbe videí, ako i iné aktuálne materiály sú na webe www.zazivotarodinu.sk.

SKÚSTE A PRESVEDČTE SA, AKÝ DOBRÝ JE PÁN
Rozprávajme deťom z Biblie a odovzdávajme im vieru

Manželia Rado a Jarka Kuzmiakovci a taliansky kňaz-misionár Michi Costa (J. Afrika, Holandsko) pripravili knihu, ktorá
vysvetľuje udalosti v Biblii cez starobylé midraše – podobenstvá. Takáto forma pomáha, aby sa Božie slovo obsiahnuté
v Biblii lepšie priblížilo deťom a ich chápaniu. Je vhodná aj ako pomôcka pri príprave detí na prvé sväté prijímanie.
Maľovanka ponúka deťom možnosť farebne znázorniť príbehy podľa vlastnej predstavy. Cena: 5,50 €/kus + poštovné 0,90 € (pri väčšom množstve
poštovné zdarma). BONUS: Pri knihe je darček – maľovanka (22 strán).
Maľovanky je možné objednať aj samostatne. Kus 0,50 €. Info a kontakt: amoskupina@gmail.com, mobil: 0911 811 223
Faktúru zasielajú s knihou.

Katechetické ozveny
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OBRAZY ŽIVOTA – ŽIVOT V OBRAZOCH
„Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstva im nehovoril nič, aby sa
splnilo, čo predpovedal prorok: „Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté
od stvorenia sveta.“ Mt 13,33-35.

E

vanjeliový text hovorí
o spôsobe, akým sa
Pán Ježiš prihováral
zástupom a ako približoval
skutočnosti, ktoré prevyšujú ľudské zmysly. Používal
obrazy a nimi vyjadroval
Božie tajomstvá, skutočnosť Boha, spásy, večného
života, milosrdenstva, Božieho kráľovstva, Božej lásky k nám. Vnímanie obrazu
pomáha dostať sa za hranice viditeľnosti. Prostredníctvom obrazov, znamení a symbolov pozývame druhých
k používaniu schopností, ktorými sa môžeme priblížiť
k duchovným veciam. Biblia je plná obrazov a žijeme vo
svete, v ktorom nás obrazy obklopujú a vplývajú na nás.
Vieme ich čítať, poznáme ich hĺbku a význam? Hubert
Halbfas písal o tzv. období druhej naivity, keď sa človek
vracia k vnímaniu obrazov, znakov a symbolov. Dieťa to
robí bežne. Jeho vnímanie sa prelína so svetom obrazov a symbolov. Dospelý človek sa dostáva do štádia, že
rozprávky, mýty, podobenstvá, obrazy, symboly už preňho nemajú hlbší význam. Rozprávka ostáva rozprávkou,
mýtus mýtom a na dospelého nemá dosah, neoslovuje,
nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Hablfas uvažuje o odkrývaní symbolov v zmysle odkrývania významov, ktoré
sú nevysloviteľné a presahujú zmysly.

Karty sa dajú rozdeliť do piatich tematických oblastí:
1. ČLOVEK, ktorý sa stretáva so sebou samým
a s druhými,
2. v skutočnom a pozoruhodnom SVETE,
3. v bohatstve a v sile SYMBOLOV,
4. v slovách a príbehoch BIBLIE,
5. a tým aj so skrytým i prítomným, s nekonečne
vzdialeným i blízkym trojjediným BOHOM.
Na tému spoznania a osvojenia si používania obrazových kariet sme usporiadali dva semináre. Prvý, ktorý
v decembri 2015 viedli lektori z Čiech: o. Dr.theol. Tomáš
Cyril Havel, CFSsS a Mgr. Eva Muroňová, PhD. Sú to autori českého prekladu, úpravy a vydavatelia tohto projektu vo vydavateľstve Petrinum.
Druhý seminár sa konal 7. februára 2017 v Poprade
a zúčastnilo sa ho takmer štyridsať účastníkov, poväčšine to boli učitelia náboženstva. Skúsenosť s prácou
s obrazovými kartami oceňujú aj učitelia iných predmetov, animátori a vychovávatelia.
Obrazy života – život v obrazoch je možné spoznať
prostredníctvom nášho webu a materiály sa dajú objednať na DKÚ Spiš. Cena príručky spolu s kartami je 14,00
€. Na youtubovom kanáli DKÚ je video so stručným predstavením www.youtube.com/watch?v=37s2VPMItc8.
Spracoval: Viktor Pardeľ

Rainer Oberthür, nemecký učiteľ náboženstva, počas
tridsiatich rokov svojej katechetickej práce zhromaždil
množstvo obrazov, ktoré používal a ktoré sa mu osvedčili. Súbor obrazov vytriedil a v spolupráci s výtvarníčkou
Maschou Greune vznikol súbor 88 obrazových kariet
a k tomu príručka 44 návrhov alebo didaktických hier,
ako s nimi pracovať. Po zoznámení sa s kartami a so 44
návrhmi ako ich využiť, sa ponúka používateľom mnoho
ďalších možností ich použitia na vyučovacej hodine, katechéze, či stretku.
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FORMOVANIE BOŽIEHO OBRAZU U DIEŤAŤA
(TRETIA ČASŤ)
Pre formovanie osobného vzťahu dieťaťa s Bohom je dôležité, ako mu je Boh predstavený. Učitelia
náboženstva, katechéti vo farnosti alebo rodičia máme dať pozor na nástrahy, ktoré môžu v značnej
miere ovplyvniť obraz, ktorý si dieťa alebo žiak o Bohu utvára. V prvých dvoch častiach sme hovorili
o formovaní Božieho obrazu dieťaťa k nebeskému Otcovi a Ježišovi. V tejto časti sa budeme venovať potrebe správneho formovania Božieho obrazu k Duchu Svätému.

J

ežiš Kristus je prítomný v Cirkvi prostredníctvom
svojho Ducha (porov. VDK 15). Už od narodenia
a v plnosti od prijatia sviatosti krstu pôsobí v srdci
dieťaťa. Zo skúseností vieme, že je pomerne jednoduchšie hovoriť o Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal človekom,
taktiež aj predstavenie nebeského Otca sa môže opierať
o dielo stvorenia a o realitu ľudského otcovstva, ktorá je
každému blízka. S predstavením Ducha Svätého to môže
byť trošku náročnejšie.

Duch Svätý je Láska Otca a Syna
Pápež Ján Pavol II. v encyklike Dominum et vivificantem hovorí o Duchu Svätom ako o „Osobe – Láske“. Vo
svojich katechézach ho predstavoval ako novú formu
lásky darovanú nám v krste. Keďže táto láska je Božím
darom, vedieme deti k jej prijímaniu. Vhodnou je udalosť
Turíc, kde učeníci prijímajú lásku Ducha Svätého v symbole ohnivých jazykov (porov. Sk 2,3).
Deti v každom veku sú citlivé na lásku. Zjavenie Ducha Svätého ako Lásky je odpoveďou na jeho nekonečnú
túžbu po láske. Sídlom tejto Lásky v našom živote je srdce, ako to hovorí sv. Pavol: „Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali“
(Rim 5,5). V katechéze si tiež môžeme pomôcť príkladmi svätých, ktorých srdce bolo naplnené veľkou láskou
k Bohu a ľuďom, ktorú v nich vzbudzoval Duch Svätý.
Je vhodné v katechéze použiť symboly, ktorými je
Duch Svätý predstavovaný a prostredníctvom ktorých
môže dieťa vstúpiť do tajomstva tejto Božej osoby s oveľa väčšou ľahkosťou ako dospelí. V ich používaní by sme
mali byť znova opatrní a overovať si, či ich deti správne
pochopili. Inak by sa mohlo stať, že pri ich realistickom
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chápaní by mohli vidieť Ducha Svätého napr. v búrke,
ktorá im naháňa strach.

Duch Svätý je Božou silou
Vo Svätom písme je Duch Svätý predstavený tiež ako
„Božia sila“: „Keď na vás zostúpi Duch Svätý, dostanete silu a budete mi svedkami“ (Sk 1,8). Deti často zažívajú skúsenosti strachu a obáv. Od svojej prirodzenosti
sú odkázané na pomoc dospelých. To všetko sa stáva
vhodnou dispozíciou pre prijímanie Božej sily. Ježiš posiela Ducha Svätého ako Tešiteľa, ako toho, kto sa za
nás neustále prihovára a dáva nám silu. On prichádza na
pomoc našej slabosti (porov. Rim 8,26).
Vhodným textom pre predstavenie Ducha Svätého
ako Božej sily sú Skutky apoštolov, predstavujúce apoštolov prežívajúcich strach a obávajúcich sa o svoj život.
Keď však prichádza Duch Svätý, dostávajú silu, ktorá im
pomáha smelo ohlasovať Ježiša Krista (porov. Sk 2,1436; 4,23-31). Tu je znovu vhodné poukázať na skúsenosť
niektorých svätých v dejinách Cirkvi, ktorí posilňovaní
Duchom Svätým dokázali prekonávať strach a vykonať
veľké veci pre Boha a pre ľudí. Takto sú deti vedené k dôvere voči Duchu Svätému a otváraniu sa pre jeho silu
a pomoc.

Duch Svätý je darcom všetkých darov
Každé dieťa má veľkú radosť z darov, ktoré prijíma,
ale tiež aj z darov, ktorými môže ono samo obdarovať
tých, ktorých má rado. Keďže Duch Svätý je ako Boh
čistý duch, aj jeho dary sú duchovné. Takto deťom môžeme predstaviť dary Ducha Svätého, ktoré vymenúva sv.
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Pavol: „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“
(Gal 5, 22-23). Okrem týchto darov však existuje ešte nespočetné množstvo iných darov hovoriacich o štedrosti
Ducha Svätého.
Cieľom katechézy venovanej Duchu Svätému je upozorniť dieťa na prítomnosť a tajomné pôsobenie tejto
Božej osoby v jeho živote. Každé dieťa sa môže naučiť
hľadať Boha vo svojom srdci, vytvárať si k nemu dôve-

ru, spoliehať sa na jeho lásku a otvárať sa pre jeho silu.
Duch Svätý sa takto stáva pre dieťa cestou k objaveniu
a vstupovaniu do tajomstva Božieho života, ale tiež aj do
tajomstva svojho vlastného života, života Božieho dieťaťa.
Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra: Ján Jenčo,
Princípy katechézy detí predškolského veku, Košice, 2008.
Všeobecné direktórium pre katechizáciu, Trnava, 1999,
Catechesi Tradendae, 1993.

SOCIÁLNE A INTERPERSONÁLNE
KOMPETENCIE VO VYUČOVANÍ
NÁBOŽENSTVA
V predchádzajúcich číslach Katechetických ozvien sme sa zamerali na komunikačné
a existenciálne kompetencie. V nasledujúcom príspevku si priblížime dôležitosť sociálnych
a interpersonálnych kompetencií a ich využívanie v predmete náboženstvo a náboženská
výchova.
Sociálne a interpersonálne kompetencie predstavujú výchovu k takým spôsobilostiam žiakov, ktorých cieľom je správne vnímať ľudí, nasmerovať svoje postoje,
regulovať správanie, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy, mať schopnosť tímovej práce, rešpektovať hodnoty,
uznávať ľudské práva a slobody, vnímať potreby iných,
spoznávať hranice, kde končí vlastná sloboda a začína
sloboda druhého.
V predmete náboženstvo a náboženská výchova si
potrebujeme uvedomiť, že vyučovací štandard je implicitne i explicitne nasmerovaný na využívanie týchto
kompetencií. Ak povieme, že na hodinách náboženstva
vychovávame žiakov k sociálnym a interpersonálnym
kompetenciám, znamená to, že obsah, ciele, metódy,
komplexné schopnosti žiakov sú vo vyučovacej hodine
naformulované tak, aby rozvíjali v žiakoch vyššie uvedené
kompetencie, ktoré majú procesuálny charakter. Žiaci si
ich osvojujú na vekom primeranej úrovni. V interpersonálnom pôsobení (učiteľ – žiak, žiak – žiak) dávame dôraz
na tímovú spoluprácu, kooperáciu, schopnosť riešiť kon-
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fliktné situácie, oceniť hodnotu iného, pozerať na svet aj
očami druhých, vedieť preberať zodpovednosť za skupinu, byť ohľaduplný. Všetky vymenované skutočnosti
majú svoje miesto i na iných predmetoch. Sú smerovníkmi k výchove prosociálneho človeka.
Na náboženskej výchove smerujeme k výchove Božieho dieťaťa-kresťana. Sociálny rozmer znamená teda
okrem pomoci druhému i službu blížnemu, vnímanie
konkrétnych potrieb spolužiakov, zrieknutie sa niečoho
v prospech iného, úcta k druhým a modlitba za iných.
Sociálne kompetencie vedú žiakov hodnotne žiť a svedomite zaobchádzať s nezaslúženými darmi, ktoré máme
od Boha.

V oblasti metód je vhodné viac využívať:
  skupinové učenie sa – žiaci riešia zadané úlohy vo dvojiciach i v skupinách. Takto sú žiaci vedení k pomoci
spolužiakom s menej výraznými školskými úspechmi

www.dkuspis.sk

odborný poradca
k hodnoteniu vlastných výkonov i výkonov ostatných.
Zároveň vytvárajú pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje sebadôveru a samostatný rozvoj, aby bol žiak so
sebou spokojný a vážil si sám seba.
  správne kladenie otázok do diskusie (Kto to urobil? Aký
mal dôvod? Prečo sa tak správal? Komu to prospeje?
Komu to škodí? Koho to zmení? Čo je správne? Čo nie
je správne? S čím podobným ste sa stretli? Od koho
závisí dobré riešenie? Kedy sa to môže podariť? Kedy
sa to nemôže podariť? Prečo sa to stalo? Čo môžu
robiť ľudia aby sa to nestávalo? a pod.)
Možno, že niektorí z nás sú zneistení, či venujú dostatočný priestor rozvoju kompetencií v korelácii s odovzdávaným obsahom. Odporúčame preto prehodnotiť
úroveň osvojených kompetencií a profil absolventa
podľa jednotlivých stupňov vzdelávania, ktorý je súčasťou Kurikula predmetu náboženstvo a náboženská výchova. Autorka knihy Nápady pro rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí žáků pani Barbara Hansen
Čechová uvádza niekoľko výziev, ktoré charakterizujú
proces osvojovania si kľúčových kompetencií a sú zároveň výzvami aj pre učiteľov náboženstva:
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  Osvojovať si učivo aj kľúčové kompetencie súbežne, v súčinnosti.
  Brať do úvahy, že rozvoj kľúčových kompetencií je závislý na prostredí a celkovom kontexte.
  Uvedomovať si, že hodnotenie kľúčových kompetencií má viesť k rozvoju každého žiaka, k
podpore jeho úsilia v určitej oblasti.
  Hlavným východiskom pre ich hodnotenie je
sebahodnotenie žiakov.
  Pri plánovaní vyučovacej hodiny stanovovať
jasné ciele, rozvíjané kompetencie a hodnotiace kritériá.
  Vo výchovno-vzdelávacom procese pôsobiť
ako odborník na proces, nie iba na vyučovací
predmet.
  Pôsobiť na žiakov svojou osobnosťou, zručnosťami, vlastnosťami.

Spracovala: Klára Soľanová
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MOJA MALÁ KNIHA O SV. MARTINOVI
aktivita pre 1.-2. roč. ZŠ

ako aktivizovať

SV. MARTIN

aktivita pre mladších žiakov
Kreatívny nápad pre deti v škôlke, v škole ale aj
doma, ktorý sa môže realizovať na záver rozprávania príbehu o sv. Martinovi.

Vzory na inšpiráciu:

Materiál:
modrý podkladový výkres,

plisovaný papier,

farebné papiere,

kartóny,

zlatý papier,

vlna,

farbičky

Každý žiak dostane tmavý podkladový výkres a pás
plisovaného papiera (cca 15x5 cm), z ktorého si vystrihne dva pásy na zloženie koňa.
Hrivu a chvost môže urobiť z vlny, ktoré podlepí
pod papier.
Potom vystrihne plášť, tvár, helmu a meč, ktoré tiež
prilepí. Dokresli črty tváre, uzdu, opraty a pod.
Každé dieťa vytvorí vlastný jedinečný obraz.
Na voľnú plochu môžu deti dopísať: Sv. Martin,
patrón našej diecézy, oroduj za nás.

Katechetické ozveny

Spracované podľa námetu: Verlag an der Ruhr
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PLÁŠTˇ SV. MARTINA

pôstna aktivita pre žiakov 1. stupňa ZŠ

Žiakom predstavíme krátky životný príbeh sv. Martina (poukážeme na udalosť, pri ktorej sa sv. Martin podelil s chudákom o plášť a vo sne pochopil, že v blížnom bol prítomný Kristus). Prežívanie nastávajúcej Pôstnej doby môžeme
uskutočniť podľa vzoru sv. Martina tak, že postupne budeme vyfarbovať obrázok napr. nasledovne:
  HVIEZDIČKY – ak sme sa pomodlili za konkrétnych ľudí – našich blížnych, za ich potreby,
  ČAŠŤ POSTAVY A ODEV SV. MARTINA – ak sme poslúžili iným práve vtedy, keď to potrebovali,
  ČASŤ POSTAVY CHUDÁKA – ak nám poslúžili iní, keď sme to potrebovali, hoci sme to od nich nežiadali; sme im
za to vďační, poďakovali sme sa im i Pánu Bohu, že nám ich poslal do cesty;
  ČASŤ KONÍKA – zriekli sme sa niečoho, čo máme radi, darovali sme to iným, a pod.
Spracovala: Klára Soľanová
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POZNÁVAME SV. MARTINA
pracovný list pre žiakov 1. stupňa
Správne odpovede na otázky vyhľadajte v osemsmerovke a vymaľujte obrázky.

ako aktivizovať
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LOGO ROKU SV. MARTINA
pôstna aktivita pre žiakov
1. a nižších ročníkov 2. stupňa ZŠ
Po oboznámení sa so životným príbehom sv. Martina
dáme žiakom pracovný list s jednotlivými časťami loga
k Jubilejnému roku sv. Martina v našej diecéze a s predtlačou loga na postupné vymaľovanie. Predstavíme spôsob prežívania Pôstneho obdobia, vysvetlime jednotlivé
symboly a ukážeme celé logo. Každý deň majú možnosť
prehlbovať svoj kresťanský život v štyroch oblastiach
a postupne vymaľovávať obrázok, prípadne i okolo neho
heslovite zapisovať vykonané predsavzatia.

Námet na pracovný list
Rozdelený plášť sv. Martina symbolizuje delenie sa

Mojou snahou bude vedieť sa podeliť so spolužiakmi, súrodencami, rodičmi, náhodne s tými,
čo budú potrebovať moju pomoc, môj čas a podľa možnosti obdarujem aspoň malou pozornosťou ľudí okolo seba.

Berla symbolizuje biskupskú moc a službu touto mocou

Mojou snahou bude modliť za tých, ktorým bola zverená biskupská služba. Konkrétne sa
budem modliť za Sv. Otca, za nášho biskupa Štefana a emeritného biskupa Andreja.

Meč symbolizuje odvahu

Mojou snahou bude byť podľa vzoru sv. Martina odvážnym „vojakom“ v Božej armáde. Nerobiť kompromisy, ale čestne žiť svoju vieru, nevynechávať bezdôvodne sv. omšu v nedeľu
a prikázané sviatky, pristupovať pravidelne k sviatostiam.

Rámček symbolizuje spolupatričnosť diecézy

Počet hviezd v ňom predstavuje počet kostolov v našej diecéze, ktoré sú zasvätené sv. Martinovi. Mojou snahou bude modliť sa za kňaza našej farnosti a zapájať sa do života farnosti
napr. miništrovaním, lektorskou službou, speváckou službou v spevokole farnosti a pod.
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ŽIVOTOPIS SV. MARTINA
pôstna aktivita pre žiakov 1. a nižších ročníkov 2. stupňa ZŠ
Učiteľ môže počas Pôstneho obdobia v závere vyučovacej hodiny venovať čas prečítaniu časti
životopisu sv. Martina a klásť žiakom otázky, na ktoré odpovedajú a reagujú vlastnými postojmi.
Zvýraznená otázka je motiváciou na prežívanie nastávajúceho pôstneho týždňa, ktorú môže učiteľ
dať každému žiakovi, prípadne si ju žiaci píšu na samostatný pracovný list postupne tak, ako čítajú
životopis sv. Martina. Na ďalšej hodine sa učiteľ vráti k vyhodnoteniu predchádzajúceho týždňa
a pokračuje ďalšou časťou.

Úvod

M

artin z Tours by sa mal vlastne volať Martin zo
Sabárie, lebo tam sa narodil v roku 316. Sabária
sa nachádza v dnešnom Maďarsku. Ale Martinovi rodičia sa čoskoro presťahovali do Pávie v severnom
Taliansku. Jeho otec bol rímsky dôstojník. Martinovi sa to
veľmi páčilo. Aj on chcel byť dobrým vojakom. Martinov
otec bol veľmi hrdý na svojho synčeka. Martin sa už ako
dieťa učil jazdiť na koni a šermovať. Ako pätnásťročný
vstúpil do rímskej légie. Keďže bol usilovný a odvážny,
čoskoro sa stal dôstojníkom rímskeho jazdectva. Ale
prečo sa volá Martin z Tours? A prečo je taký obľúbený
a slávny? O tom rozprávajú príbehy zo života sv. Martina. Jeho príkladný život nám môže pomôcť, aby sme sa
v Jubilejnom roku sv. Martina povzbudili jeho príkladom
a nasledovali Ježiša. Zvlášť teraz, keď začína Pôstne obdobie, môžeme si každý týždeň uvedomiť, ako možno
podľa jeho príkladu konať dobro,
pokánie a obrátiť sa k Pánu Bohu
celým svojím srdcom.

o pomoc. Ale nikto si ho ani len nevšimol. Martin sa zastavil a rýchlo začal prekutávať svoje vrecká. Nenašiel
v nich však nič, čo by mohol mužovi dať, ani peniaze,
ani nič na zjedenie. Čo robiť? Nemohol predsa ísť ďalej
a nechať chudáka tak.
Vtom mu niečo zišlo na um a hneď to aj urobil: vyzliekol si svoj široký a teplý vojenský kabát, vzal meč a jedným švihom rozťal teplú vlnenú prikrývku napoly. Polovicu plášťa podal trasúcemu sa žobrákovi, ktorý s údivom
a šťastím pozoroval konanie dôstojníka. Druhú polovicu
si Martin prehodil cez plecia, popchol koňa a odcválal.
Martinovi kamaráti a okoloidúci sa čudovali. Nechápali,
prečo to urobil, a posmievali sa z Martinovho polovičného
plášťa.
Martinovi bolo celkom jedno, čo si druhí o ňom rozprávali. Vlastne už aj zabudol na stretnutie s premrznu-

1. pôstny týždeň
Martin a žobrák

Jedného zimného večera, keď
práve silno mrzlo, vracal sa Martin so
svojimi kamarátmi do mesta. Ľudia
na uliciach boli zababušení do teplých kabátov a ponáhľali sa domov.
Ale nie všetci mali teplý domov. Pod
mestskou bránou sedel muž v roztrhanom oblečení a ruky vystieral
ku všetkým okoloidúcim s prosbou
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tým mužom. V noci sa však Martinovi snívalo o človekovi,
ktorý mal na sebe polovicu vlneného plášťa. Bol to Ježiš
Kristus, ktorý hovoril svojim priateľom stojacim okolo:
„Pozrite, to je Martin, podelil sa so mnou o svoj kabát.“
Sen na Martina hlboko zapôsobil. Zatúžil lepšie spoznať
Ježiša Krista.
  Čo by si urobil ty na mieste Martina?
  Ako by si reagoval ty na mieste Martinových
kamarátov?
  Ako by si prepojil Martinov sen s vetou zo
Svätého písma, kde Pán Ježiš hovorí: „Čo ste
urobili jednému z týchto najmenších, mne ste
urobili?“
  Ako by si reagoval, ak by sa ti iní vysmievali
kvôli tomu, že robíš dobré skutky?
  Čo urobíš pre ľudí, ktorí práve dnes potrebujú tvoju pomoc?
  Ako budeš napĺňať svoju túžbu, aby si lepšie
spoznal Ježiša Krista?

bratov, mne si to urobil.“ Túžil sa stať ešte spravodlivejším
a robiť čoraz viac pre chudobných a núdznych.
  Ako hodnotíš Martinov postoj voči cisárovi
a jeho lákavej ponuke?
  Ako zistil Martin, že sa dobre rozhodol a že to
bola Božia vôľa?
  Vieš uviesť situácie, kedy ťa niekto lákal urobiť
to, čo je proti tvojmu svedomiu?
  Ako nazývame tých ľudí, ktorí sú pre nás príkladom života?
  Ako praktizoval Martin vetu: „To, čo som prijal,
podľa toho budem žiť.“
  Ako sa budeš chrániť v tomto týždni, aby si
nerobil niečo proti Božej vôli?
  Ktoré vlastnosti a čnosti potrebuješ stále
viac a budeš o ne prosiť v modlitbe?

3. pôstny týždeň
2. pôstny týždeň
Martin zmenil svoj život

Rímsky cisár sa pripravoval na vojnu proti Germánom,
preto potreboval veľa vojakov. Aby sa vojaci dobrovoľne
hlásili do armády a dobre bojovali, sľúbil im mimoriadny žold. Aj Martinovi cisár ponúkol peniaze, ak pôjde do
vojny a bude zaňho bojovať. Martin odpovedal cisárovi:
„Nechcem vaše peniaze, môj vládca. Ani nechcem ísť do
boja. Stanem sa kresťanom a preto nechcem bojovať so
zbraňou.“
Cisár sa zarazil a nazval ho zbabelcom a lenivcom.
„Pracuješ pre mňa! Si môj vojak! Si dôstojník!“ zvolal
cisár. Martin si vzdychol. Vedel, že cisár má pravdu. Čo
mal teda urobiť? Napokon povedal: „Dobre, pôjdem do
boja, ale bez zbrane. Budem bojovať holými rukami.“
Také čosi cisár ešte nikdy nepočul. Zázrakom však Martin vôbec nemusel bojovať. Na druhý deň ráno Germáni
odkázali cisárovi, že nevstúpia do vojny. Vzdali sa dobrovoľne a bez boja.
Martin odišiel z rímskej légie a šiel k biskupovi Hiláriusovi. Ostal uňho dovtedy, kým sa nenaučil všetko o kresťanstve. Potom ho biskup pokrstil a vysvätil za kňaza.
Martin bol usilovný žiak. Snažil sa žiť podľa týchto Ježišových slov. „Čo si urobil jednému z mojich najmenších
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Martin sa stáva biskupom

Biskup Hilárius poznal Martinovu záľubu v tichu
a skromnosti. Podaroval mu kúsok zeme v blízkosti
mesta. Tam Martin založil pustovňu. Mnoho ľudí sa však
chcelo od Martina učiť a žiť ako on. Preto sa z pustovne
čoskoro stal kláštor. Martina mali všetci ľudia radi. Vždy si
pozorne vypočul ich starosti a pomáhal im, ako len mohol.
Vo veľkom meste Tours, v blízkosti Martinovho kláštora, hľadali nového biskupa. Ľudia hneď nadšene volali:
„Nech sa stane biskupom Martin!“ Všetci si boli istí, že
im bude naozaj dobrým biskupom. Ale Martin tým vôbec
nebol nadšený. Nechcel ísť do veľkého mesta ani bývať
v biskupskom paláci. Túžil ďalej žiť a pracovať ako jednoduchý mních. Blížil sa deň voľby biskupa. Ľudia prišli za
Martinom a chceli ho odviesť do mesta. On sa im však
schoval do maštale medzi husi.
No husi tak hlasno gagotali, že ľudia Martinovu skrýšu hneď našli. Napokon prijal novú a zodpovednú úlohu.
Zvolili ho za biskupa a svoje poslanie vykonával veľmi
dobre. Odvtedy ho ľudia volali Martin z Tours.
  Čo si biskup Hilárius najviac všímal na Martinovi?
  Čo si ľudia najviac všímali na Martinovi?
  Aké vlastnosti očakávali ľudia od nového biskupa?
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  Kedy je dôležité vzdať sa svojich túžob a prijať novú zodpovednú úlohu, ku ktorej človeka
povoláva Pán Boh?
  Čo si budeš najviac všímať na ľuďoch vo
svojom okolí?
  Ktoré vlastnosti potrebuješ k tomu, aby ťa
ľudia v okolí považovali za zodpovedného?

v tomto príbehu?
  Ktorá vlastnosť ľudí zvlášť vyniká v tomto
príbehu?
  Kto na príhovor Martina uzdravil choré dievčatko?
  Čo si budeš v tomto týždni zvlášť všímať vo
svojom okolí a ako chceš reagovať?
  Kto v tvojom okolí potrebuje uzdravenie a za
koho obetuješ svoje prosebné modlitby?

4. pôstny týždeň
Martin uzdravuje

Keď sa stal Martin biskupom, bol často na cestách,
navštevoval mnohých ľudí v rozličných mestách. Raz prišiel aj do Paríža. Paríž je veľké mesto a hneď pri mestskej
bráne bol čulý ruch. Obchodovalo sa tam, vyjednávalo
i žobralo. Martin sa sotva mohol pohnúť. Len jeden človek
sedel v kúte, bokom od všetkého toho zhonu. Bol totiž
malomocný. Všade na tele i na tvári mal rany, ktoré krvácali a hnisali. Všetci muža obchádzali, lebo hrozne vyzeral a ľudia sa báli, že sa nakazia. Martin podišiel k nemu,
objal ho a pobozkal. Myslíte, že ochorel? Nie, stalo sa
čosi celkom iné, niečo neuveriteľné: Chorý muž v tej chvíli
vyzdravel a mal peknú hladkú tvár i telo.
Biskup Martin bol zase na cestách. Keďže tak veľa
cestoval, poznali ho ľudia aj na tých najodľahlejších
miestach a veľmi sa tešili, keď ich navštívil. Väčšinou ho
očakávali už pri mestských bránach a vždy sa našiel niekto, kto mal k nemu zvlášť naliehavú prosbu.
Tentoraz to bol otec, ktorý bol pre svoju ťažko chorú
dcérku celkom zúfalý. Dievčatko sa už nemohlo takmer
ani pohnúť, nehovorilo a viac dní už nejedlo ani nepilo.
Všetko naznačovalo, že čoskoro zomrie.
Martin mal veľký súcit s chorým dievčatkom i s jeho rodičmi. Modlil sa vrúcne a prosil Boha o pomoc. Potom dal
malej pacientke opatrne prehltnúť za lyžičku posväteného
oleja. Tým sa to však neskončilo! Dievčatko sa Martinovi
poďakovalo a začalo sa rozprávať s rodičmi. Potom vstala začala chodiť. Napriek tomu, že dlho ležala, pevne stála
na nohách. Bola celkom uzdravená.
  Ako sa zmenil život Martina po zvolení na biskupa?
  V čom sa Martin vôbec nezmenil po zvolení na
biskupa?
  Čomu sa práve venovali ľudia a čo si nevšímali?
  Ktorá vlastnosť biskupa Martina zvlášť vyniká

Katechetické ozveny
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5. pôstny týždeň
Martinova posledná cesta

Martin už zostarol, no stále veľa cestoval. Rozprával
ľuďom o Ježišovi a mnoho im pomáhal. Stávalo sa, že pri
jeho službe chorým a biednym sa stal zázrak. Raz sa však
predsa vybral na svoju poslednú cestu. Keď mal Martin
osemdesiat rokov a bol už veľmi unavený, prosil Ježiša:
„Pane, myslím, že je čas ísť k tebe domov.“
Martin zomrel 8. novembra. Jeho telo previezli do
Tours, do jeho biskupského mesta. Biskupa Martina pochovali 11. novembra. Prišlo mnoho ľudí, aby sa rozlúčili
so svojím Martinom, ktorý pre nich urobil toľko dobrého.
Boli si celkom istí, že Martin žil ako svätec. A tak netrvalo
dlho a všetci hovorili už len o svätom Martinovi.
To všetko sa stalo pred mnohými, mnohými rokmi. Ale
príbehy o svätom Martinovi neupadli do zabudnutia a 11.
novembra si každoročne v celej Cirkvi uctievame svätého
Martina, ktorý je zároveň patrónom Spišskej diecézy.
  Ako Martin prežíval posledné roky života?
  Čo znamená Martinova veta: „Pane, myslím, že
je čas ísť k tebe domov.“
  Ako prežil svoj život Martin a aký prívlastok
získal od ľudí a od Cirkvi?
  Ako budeš žiť svoj život a koho môžeš prosiť
o príhovor za seba a za iných u nebeského
Otca?
Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj textu príbehu: Sabina Stadtfldová,
Ute Thőnissenová: Martin, LÚČ 2008.
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Námet na pracovný list:
V JUBILEJNOM ROKU SV. MARTINA
PREŽÍVAME PÔSTNE OBDOBIE SO SV. MARTINOM
1. pôstny týždeň

Čo urobíš pre ľudí, ktorí práve dnes potrebujú tvoju pomoc?
Ako budeš napĺňať svoju túžbu, aby si lepšie spoznal Ježiša Krista?

2. pôstny týždeň

Ako sa budeš chrániť v tomto týždni, aby si nerobil niečo proti Božej vôli?
Ktoré vlastnosti a čnosti potrebuješ stále viac a budeš o ne prosiť v modlitbe?

3. pôstny týždeň

Čo si budeš najviac všímať na ľuďoch vo svojom okolí?
Ktoré vlastnosti potrebuješ k tomu, aby ťa ľudia v okolí považovali za zodpovedného?

4. pôstny týždeň

Čo si budeš v tomto týždni zvlášť všímať vo svojom okolí a ako chceš reagovať?
Kto v tvojom okolí potrebuje uzdravenie a za koho obetuješ svoje prosebné
modlitby??

5. pôstny týždeň

Veľký týždeň

Ako budeš žiť svoj život a koho môžeš prosiť o príhovor za seba a za iných
u nebeského Otca?

Prežívaš tajomstvo utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána Ježiša.
Znova si pozri svoje odpovede na výzvy počas Pôstu a ešte viac sa snaž
uskutočniť to, čo si nechtiac alebo i vedome zanedbal.

Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj textu príbehu: Sabina Stadtfldová, Ute Thőnissenová: Martin, LÚČ 2008.
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S ČÍM VŠETKÝM SA MÔŽEM DELIŤ?
pôstna aktivita pre žiakov 2. stupňa ZŠ
Deliť sa znamená pre nás predovšetkým „niečo dostať“. Niekto sa s nami podelil. Ako často sme v pozícii toho, kto
dáva? Dávame niečo zo svojho? Zo svojho chleba, ovocia alebo iných vecí, o ktoré sa môžeme podeliť? Niekedy sa
delíme o niečo bez toho, aby sme si to uvedomili, že je to delenie.
Sú situácie, pri ktorých konáme nezištne, a naopak sú situácie, pri ktorých konáme úplne opačne. Prečo je to tak?
Zamyslime sa nad sebou a skúsme v nastávajúcom Pôstnom období vedieť sa deliť nie iba s tými, ktorí sú nám sympatickí, ale aj s tými, ktorí potrebujú našu pomoc a pritom nemáme s nimi blízky vzťah.

PODĽA VZORU SV. MARTINA A SPOLU S NÍM DEĽME SA:

SV. MARTIN, POMÁHAJ NÁM A ORODUJ ZA NÁS!
Spracovala: Klára Soľanová
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ČO VIEM O SV. MARTINOVI
ČO VIEM O SV. MARTINOVI
- pracovný list pre žiakov 1. stupňa

pracovný list pre žiakov 1. stupňa

1. Učiteľ predstaví žiakom životný príbeh sv. Martina rozprávaním, čítaním, alebo iným vhodným
spôsobom.
1. Učiteľ
predstaví
žiakom
životný vypočutého
príbeh sv. Martina
rozprávaním,
alebo
inýmpritom
vhodným
2. Úlohou
žiakov
je na základe
životopisu
naformulovaťčítaním,
životopis
a využiť
slová spôsobom.
2. Úlohou
žiakov
je na základe
vypočutého životopisu naformulovať životopis a využiť pritom slová podľa
podľa
nasledujúcej
pomôcky.
nasledujúcej
pomôcky.vyd. Lúč: Wilhelm Hünermann : Svätý Martin; Sabina Stadfeldová, Ute
3. Knižné publikácie
3. Knižné
publikácie
vyd. Lúč: Wilhelm Hünermann: Svätý Martin; Sabina Stadfeldová, Ute Thonissen: Martin.
Thonissen
: Martin.

stanem sa kresťanom
kláštor

husi

modlitba
túžba
poznať
Ježiša

posmievali sa mu

biskup
v Tours

choré dievčatko

starosti ľudí

80 rokov

skryl sa

nebudem bojovať
so zbraňou

Ježiš mal
jeho plášť

Flórus

mal sen
ľudia
malomocného
obchádzali ...
cisár chcel, aby bojoval
za neho

Rímsky vojak
316/317

v Sabárii
v Maďarsku

vojenský
plášť

pustovňa

Spracovala:
Božena
Nemčíková
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Básne ako forma motivácie k témam
v Pôstnom období
pre žiakov stredných škôl a gymnázií

Ľudo Ondrejov: Kvetná nedeľa
Básnik a prozaik Ľudo Ondrejov (vlastným menom Ľudovít Mistrík, 1901 – 1962) je v čitateľskej verejnosti
známy predovšetkým ako autor obľúbených románov Zbojnícka mladosť a Jerguš Lapin a niekoľkých kníh
pre deti. Vydal však aj štyri básnické zbierky. Aj v poézii sa vnímal ako „umelecky svojrázna osobnosť“.
V jeho veršoch dominuje slovenská dedina a príroda a sám osebe v básni Balada na ceste napísal, že je
„básnik bedárskeho rodu“. Cez tento tragický pocit života ho vnímam aj v básni Kvetná nedeľa, ktorá je
úprimnou reflexiou nad uvedomením si vlastnej hriešnosti v perspektíve Kristovho kríža a milosrdenstva.
Báseň Kvetná nedeľa je z autorovej zbierky Mámenie (1936). Text je prevzatý z vydania Ľudo Ondrejov:
Lyrika, Slovenský spisovateľ, Bratislava 1971.
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Zelený štvrtok príde,
ja plakať budem, Pane, s Tebou
v zvinutom kroví na úsvite,
že som Ťa hoden nebol.
Že polnoc divá zrodila ma,
v nej blúdim poranený.
Mať moja polnoc bola sama
v krvavom stelesnení.

Nedaj mi zahynúť,
hoc hriešnikom som veľkým bý val.
Osvieť mi srdcom krivú púť,
keď čierny zavalí ju príval,
aby Ťa v novej viere videl,
zachytil rúcho Tvoje jasné
v krajinách večných maľovidiel –
kým bludná moja hviezda zhasne.

Plakať budem, že Ťa neznám,
že svetlo mojich očí
už nezatúži k zlatým hviezdam
v nebeskom kolotoči.
Že práve tak je ako vlani:
iba sa zemou plazím –
čierneho blata na rozhraní –
nemám kde zlomiť väzy.

Spovedám sa Ti, Pane:
nenávidel som šťastných ľudí,
lebo mňa iba preklínanie
ráno na fronte duchov budí.
Nehľadám šťastia na zemi,
ale Ty staň sa mojím šťastím.
A vtedy rečiem: dobre mi,
Pane, pod slnkom Tvojej lásky.

Zelený štvrtok, Pane,
v modlitbách chcel som čakať.
Ale mi darmo slza kanie –
modliť sa neviem, iba plakať.
Zradia Ťa, ukrižujú znova
za hriechy moje bezpočetné,
ak Tvoje najvrúcnejšie slová
už duša moja nepostretne.

Zelený štvrtok príde,
ja plakať budem, Pane, s Tebou,
v zvinutom kroví – na úsvite,
že som Ťa hoden nebol.
Že toľká bolesť zrodila ma,
v nej blúdim poranený.
Mať moja bolesť bola sama
v krvavom stelesnení.
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Ján Frátrik: Kríž a sedem slov
Básnik Ján Frátrik (1916 – 2000) písal svoju skladbu Kríž a sedem slov v rokoch 1954 – 1960, knižne
však vyšla až v roku 1998. Ide o pôsobivú básnickú reflexiu na známe Ježišove vyjadrenia na kríži, ako ich
podávajú evanjeliá. Teofil Klas v doslove knihy píše: „Poéma, v ktorej dráma Kalvárie sústavne prestupuje s vnímaním všeobecnej ľudskej skutočnosti, vyznačuje sa bohatým vykreslením situácie a priliehavou
patetickosťou. (...) Ale do prvého plánu, ponad rovinu obrazného básnického slova, dôrazne vystupuje jej
poslanie byť svedectvom a vyznaním...“ Poéma obsahuje sedem častí a jej záverom je Epilóg, nad ktorým
je vhodné zamyslieť sa práve v Pôstnom období i na hodinách náboženstva so stredoškolákmi.
Epilóg
Ach, večnovečné slovo: Dokonané je!
Ktože tu posunuje hranicu a priedel života a smrti?
Spod vlastných hriechov nevieme sa zdvihnúť.
Sme jedna nepriezorná noc,
čo z večnej tmy sa do očisty rúti.
Ak povieš Kristus – zasvieti ti Kalvária s krížom,
ak chceš ho nasledovať, miluj,
odpúšťaj a za ním choďže!
Ak budú hádzať kameňom – ty vracaj vždy len chlebom.
Ak pomstia sa ti, pomodli sa: Odpusťže im, Bože...
Tak ľahko je k tebe, Kriste. Ach, tá nepriezorná sebatrýzeň.
Ale my z lásky k tebe
samých seba premáhame.
Ó, tvoje telo samý bront a osuhlina
nášho pľutia! A my to všetko chceme
odmodliť sa v chráme...
Na každom kroku zapierame a hneď uznávame.
Čím viac ťa odstŕkame, tým sa väčšmi vnáraš do nás.
My nie sme hodní ani šepkať slová bohopocty,
lebo sme druhým protivní
a teba nechávame v sebe skonať...
Nechceme iba súcit, z modlitbovej knižky žmoliť
slová, ni poľutovať iba beznádejných, bezbranných
v ich ťažkej rane – kto s tebou dal sa, je už len
ako burič ponížených,
veď s tvojím krížom k svetským ťarchám sa iba primkýname.
Ó, Kriste, nechajže nás v ybolestiť svoje
slabosti, veď život náš sťa Kalvária krvou bronie.
Nech obraz tvoj nám nev ybledne na rúhavej ceste.

Katechetické ozveny
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Ostaňže s nami. Večná cesta pre pokoj a pre svedomie.
Koho by z nás tu neobmäkčil krvi chuchvalec,
načo tu dokazovať božstvo – ty si dôkaz samý!
Len z módy naučili sme sa pochybovať voltairovsky,
nuž načo blúdiť a zas prísť,
jak Voltaire prišiel v Božie chrámy!
Darmo sa vzpína pokrok, technika a veda,
stupňové rakety jak babylonské tehly.
Obzri sa, človek, obzriže sa dolu –
čím v yššie stúpaš, tým viac bezdná hĺbka sa ti rehlí.
Ktože by pomstu kriesil. Dohovárky aké.
Krvavé prítmie. Kalvária, aká bude ešte mnohá.
Storaké biedovisko, bezumie si hľadá príchyľ –
pretvárky márnotratných vždy sa ešte prídu
stúliť, Kriste, k tvojim nohám,
lebo sa chlebovina pokory tu ustavične drobí.
Nech akokoľvek, brat môj, prebáraš sa v bahne,
čo ako zurážal a zapredal si symbol kríža,
on, Kristus, vždy sa k tebe iba s láskou nahne
a vždy ťa okom stráži, nech si v akomkoľvek lete,
nech peruť pýchy priblíži ťa k Babylonu,
nech rozum vesmír s izotopmi podelí si,
nech astronauti preputujú medziplanetárnu zónu,
nech v ľudských rukách spieva rýchlosť kozmická,
nech človek raketou sa dotkne každej hviezdy –
len Láska spasí svet!
Živ ý je iba prameň vôd, len Boh. S ním na večnosť sa brieždi...
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JEŽIŠ – SVETLO A NÁDEJ PRE KAŽDÉHO
prehlbujúca vyučovacia hodina
2. ročník ZŠ, téma č. 4 - Dôverujeme si navzájom
3. ročník ZŠ, téma č. 4 - Ježiš nás oslobodzuje

Ciele:
Kognitívny: Získať nové vedomosti o zmysle utrpenia Pána Ježiša. Na základe opísaných udalostí
charakterizovať Pôstne obdobie.
Afektívny: Uvedomiť si, že počas Pôstneho obdobia
intenzívnejšie prežívame umučenie a smrť Ježiša Krista. Oceniť, čo Ježiš podstúpil pre spásu človeka, teda
aj pre mňa. Počas Pôstneho obdobia formovať svoje
postoje lásky a milosrdenstva podľa vzoru Ježiša.
Psychomotorický: Zistiť, kto v mojom okolí potrebuje pomoc – vykonať skutok lásky.
Pomôcky: Sväté písmo, sviečka, kartičky na delenie
do skupín, pomocné pracovné listy– zastavenia
krížovej cesty a desiatky bolestného ruženca, plagát
na opakovanie a upevnenie učiva, písacie potreby,
obrazový materiál (prípadne prezentácia), poznámkový zošit.
Metódy: motivačná didaktická hra, pantomíma, popis
činnosti, brainstorming, vypĺňanie dotazníka, rozhovor,
vyplňovanie kartičiek, práca s obrazom, meditácia,
práca so Svätým písmom, tvorba plagátu.
Model: kerygmatický
Stratégia: výkladová a praktická
Veková kategória: mladší žiaci ZŠ

ÚVOD
1. Motivačná didaktická hra

Na lavicu pripravíme toľko kartičiek, koľko je žiakov. Na
každej kartičke je napísané SOS a sú v dvoch farbách.
Žiaci pristupujú k lavici a každý si vyberie jednu kartičku.
Podľa farieb sa žiaci rozdelia do dvoch skupín.
Učiteľ uvedie hru nasledovne: Nie všetky chvíle v našom
živote sú rovnaké. Sú chvíle, keď sme šťastní, veselí, je
nám dobre, príjemne, všetko sa nám darí jednak doma,
ale i v škole. Niekedy prídu dni, keď to tak nie je. Nesme-
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4. ročník ZŠ, téma č. 3 - Nádej presahujúca smrť
5. ročník ZŠ, téma č. 5 - Obeta Božieho ľudu
jeme sa, možno sme smutní, niekedy až bezradní a nevieme, čo robiť.
Úlohou žiakov v každej skupine je na druhú stranu kartičiek napísať v krátkosti situáciu, keď človek potrebuje
pomoc, alebo sami žiaci potrebovali konkrétnu pomoc.
Prečítajú si ich navzájom, možno sa situácie opakujú, preto vyberú iba tri kartičky, s ktorými budú pracovať ďalej.
Skupiny si vymenia svoje tri kartičky, prečítajú situácie
a spoločne uvažujú nad spôsobom pomoci, ktorý predstavia pantomímou. Druhá skupina opíše, aký spôsob
pomoci znázornili, prípadne navrhne aj iný spôsob pomoci. Takto predstavujú i ďalšie situácie. Jednoduchší
spôsob je, že žiaci sa dohodnú na spôsobe pomoci, ktorý iba prerozprávajú.
Učiteľ kladie otázky: Kto z ľudí potrebuje pomoc? Ktorá
skupina ľudí potrebuje najviac pomáhať? Ako môžeme
pomáhať my?
Zhrnutie: Každý človek vo svojom živote niekedy potrebuje pomoc. Môžeme povedať, že bez pomoci iného človeka sa nezaobídeme. Navzájom sa potrebujeme.

HLAVNÁ ČASŤ
1. Výklad pomocou kladenia otázok
a práce žiakov
Učiteľ položí otázky:

A. Ježiš žil na zemi ako človek. Ako pomáhal ľuďom
vo svojom okolí?
Žiaci píšu svoje odpovede na tabuľu metódou brainstormingu. Ich odpovede nekomentujeme. Napíšu napr.
pomáhal Márii a Jozefovi v Nazarete, uzdravil slepého
Bartimeja, uzdravil ženu chorú na krvotok, chromého,
vzkriesil Naimského mládenca i Jairovu dcéru, utíšil búrku na mori... Ježiš pomáhal i tým, že robil zázraky. Prečo
mohol robiť zázraky? Keď nestačila ľudská pomoc, prejavil svoju Božskú moc. Učí nás, že si máme pomáhať,
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ako si máme pomáhať a dáva nám silu, aby sme dokázali
pomáhať.
Kto je Ježiš, že mohol pomáhať ľuďom iným spôsobom
než my, že robil zázraky?
Učiteľ dá žiakom list (dotazník), v ktorom majú doplniť základné údaje o Pánu Ježišovi v čo najkratšom čase. Odpovede skontrolujeme. Dôraz dávame na to, že Ježiš je
Boží Syn. Pochválime tých žiakov, ktorí boli medzi prvými
a správne vypracovali dotazník.
Meno
Priezvisko
Titul
Matka

v jeho ťažkej chvíli chceli pomôcť a aj mu pomohli. Ježiš
ako človek prijal konkrétnu pomoc ľudí.

2. Skupinová práca

Úlohou obidvoch skupín je nájsť a dopísať na pracovný
list, v ktorých zastaveniach krížovej cesty a tajomstvách
bolestného ruženca Pán Ježiš prijal ľudskú pomoc a od
koho.
Ako pomôcku dostanú žiaci v prvej skupine pracovný list,
na ktorom sú napísané zastavenia krížovej cesty a druhá skupina dostane pracovný list, na ktorom sú napísané
tajomstvá bolestného ruženca. Počas práce môže ticho
znieť pôstna pieseň.

1. skupina
1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Otec

2. Ježiš berie kríž na svoje plecia

Miesto narodenia

3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom

Náboženstvo
Miesto úmrtia (smrti)
Pomôcky: Ježiš, Nazaretský, Boží Syn, Mária, nebeský
Otec, Betlehem, židovské, Jeruzalem.
B. Myslíte si, že Ježiš, keď žil na zemi, potreboval
pomoc človeka?
Na jednoznačnú odpoveď žiakov učiteľ pokračuje ďalšími
otázkami:
Aký titul mal Pán Ježiš? Ježiš je Boží Syn.
Ocitol sa Pán Ježiš v situácii, keď potreboval pomoc? Necháme žiakov vyjadriť sa, prípadne vyjadrenia žiakov korigujeme (keď bol malý, pomoc Panny Márie, pomoc sv.
Jozefa, pri hre, keď sa učil a pod.) . Učiteľ môže doplniť
odpovede žiakov: Ježiš ako Boží Syn dal nám príklad, ako
pomáhať a ako prijať pomoc od iných.
Boží Syn sám prijal pomoc. Keď prijal ľudské telo a stal
sa človekom, bol podobný nám vo všetkom – okrem
hriechu. Znamená to, že ako človek potreboval i pomoc
iných.
Budeme sa zamýšľať nad tými situáciami v živote Pána
Ježiša, ktoré súvisia s Pôstnym obdobím a sú to chvíle
jeho utrpenia, umučenia a smrti. I napriek tomu, že Pán
Ježiš bol odsúdený na smrť ľuďmi, našli sa takí, ktorí mu
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4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou
5. Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž
6. Veronika podáva Pánu Ježišovi ručník
7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom
8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy
9. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom
10. Pánu Ježišovi zvliekajú šaty
11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž
12. Pán Ježiš na kríži zomiera
13. Pána Ježiša skladajú z kríža
14. Pána Ježiša pochovávajú

2. skupina
1. Ktorý sa pre nás krvou potil
2. Ktorý bol pre nás bičovaný
3. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
4. Ktorý pre nás kríž niesol
5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný

www.dkuspis.sk
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Príklad odpovedí žiakov:
1. skupina: Ježiš prijal pomoc cez prítomnosť Matky na
krížovej ceste, pomoc Šimona, pomoc Veroniky, prítomnosť žien, pomoc Matky stojacej pod krížom, pomoc Jozefa z Arimatey.
2. skupina: prosil apoštolov, aby bdeli s ním, ale oni zaspali (Ježiš prijal pomoc anjela v Getsemanskej záhrade),
pomoc Matky, Veroniky, Šimona, Jozefa z Arimatey, Nikodéma.

dočítať o týchto udalostiach? (žiaci by mali vedieť, že vo
Svätom písme).

Po ukončení práce v skupinách jeden žiak za každú skupinu prečíta odpovede. Ostatní počúvajú, porovnávajú,
prípadne doplnia informácie a diskutujú.
Zhrnutie: Ježiš sám pomáhal, ale i prijímal pomoc
človeka hlavne na svojej krížovej ceste. Jeho utrpenie a smrť na Kalvárii mali hlboký zmysel. Ježiš nám
a celému ľudstvu prejavil najväčšiu pomoc - milosť
tým, že nás vykúpil a zachránil.
Ježišova láska k nám čaká na našu odpoveď. Nemôžeme okolo nej prejsť bez povšimnutia. Vykúpenie je takým darom, ktorý nám nemôže dať nik z ľudí.
Ježiš – Boží Syn nám tento dar daroval.
Nech je naša vďačnosť viditeľná a radostná predovšetkým v nasledovaní Ježiša, prejavovaní skutkov lásky
ľuďom, ktorí to potrebujú, v rozjímaní o jeho umučení
a smrti a v každodennej našej modlitbe. Učiteľ povzbudí
žiakov k účasti na pobožnosti krížovej cesty alebo modlitbe bolestného ruženca počas Pôstu, ktorými ďakujeme
Ježišovi za spásu.

3. Modlitba

Predchádzajúca časť pokračuje spontánnou modlitbou
desiatku bolestného ruženca.

4. Prehĺbenie učiva pomocou prezentácie
alebo meditácie obrazu
Učiteľ môže pripraviť obrazy o utrpení a smrti Pána Ježiša. Môže znieť pôstna pieseň a žiaci v tichosti sledujú
obrazy. Je to chvíľa, keď si majú uvedomiť, čo všetko
Ježiš pre nás vytrpel. Po určitom časovom limite sa učiteľ
opýta, prečo si o týchto veciach hovoríme práve dnes.
Pripomenie, že začíname prežívať 40-dňové Pôstne obdobie, ktoré je prípravným obdobím na najväčšie kresťanské sviatky – Veľkú noc, kedy Ježiš dal najväčší dôkaz
svojho božstva tým, že vstal z mŕtvych a žije uprostred
nás. Učiteľ položí otázku, kde sa môžeme viac a pravdivo

Katechetické ozveny

5. Práca so Svätým písmom

Učiteľ ukáže Sväté písmo, vyzve žiakov, aby sa postavili
do kruhu, jeden žiak môže zapáliť sviecu (symbol – zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus prichádza medzi nás). Vo Svätom písme má vopred poznačené niektoré z navrhovaných textov, ktoré žiakom s úctou prečíta, alebo vyzve
žiaka, ktorý to prečíta.
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Návrhy biblických textov. Podľa vlastného uváženia niektoré čítame a niektoré prerozprávame vlastnými slovami.
  Mk 13, 12-16 – Ježiš poslal učeníkov, aby pripravili
večeru.
  Mk 14, 32-42 – Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade a prosí apoštolov, aby ostali s ním a bdeli.
  Jn 18, 10-11 – Peter Ježiša bráni mečom.
  Mk 15, 15-20 – Pilát vydal Ježiša, dal ho zbičovať,
vojaci mu dali tŕňovú korunu.
  Lk 23, 26-32 – Ježišova cesta s krížom, Šimon, ženy,
zločinci.
  Jn 19, 25-27 – Mária pod krížom.
  Jn 19, 28-30 – Ježiš zomiera.
  Jn 19, 38-42 – Ježiš je pochovaný.
  Lk 24,1-12 – Ježiš nezostal v hrobe. Na tretí deň vstal
z mŕtvych.

tri časti. Zároveň to môže poslúžiť ako podklad na vytvorenie nástenky v škole na tému Pôstne a Veľkonočné
obdobie.

6. Povzbudenie

1. Zadanie úlohy

Učiteľ môže žiakom ukázať knihu: Marcelino, chlieb a víno
a ponúknuť ju na prečítanie. V krátkosti predstaví obsah
španielskej legendy o chlapcovi, ktorý našiel na povale
kríž s ukrižovaným Ježišom, často tam prichádzal a nosil
mu chlieb a víno, aby Ježiš nebol hladný a smädný. Legenda ďalej hovorí, že Ježiš zišiel z kríža, sedel pri Marcelinovi a po smrti si ho vzal do neba. Zaiste môže to byť
pre nás povzbudením, ako máme reagovať, keď vidíme
núdzneho, biedneho človeka a ako môžeme v našich
bratoch a sestrách vidieť a milovať Ježiša.

7. Tvorba plagátu

Uvedená časť je na opakovanie a upevnenie učiva. Žiaci
prezentujú svoje vedomosti vytváraním plagátu, ktorý má

Ježiš pomáhal ľuďom,
dal nám príklad.
Ježiš Kristus trpel za nás,
získal pre nás spásu, ukázal, ako máme prijať
utrpenie svoje i blížnych.
Ako budem nasledovať Ježiša?
(formovanie postojov)

ZÁVER
Učiteľ má pripravené dva rôzne námety biblických textov
(napr. tie, ktoré sa nečítali v bode 5). Žiakom rozdá súradnice. Ich úlohou je doma vo Svätom písme vyhľadať text,
opísať ho do zošita, počas týždňa si ho čítať, premýšľať
nad ním (výchova k meditácii a pravidelnosti pri modlitbe).
Na najbližšej hodine sa žiaci rozdelia do dvoch skupín
(s rovnakým textom), budú diskutovať o posolstve biblického textu v skupine a deliť sa o poznatky s ostatnými.

2. Spev pôstnej piesne

Vyučovaciu hodinu ukončíme spoločným spevom pôstnej
piesne, napr. Kríž je znakom spásy.
Spracovala: Božena Nemčíková
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SPÁSNE UDALOSTI,
KTORÉ ZMENILI
OSUDY SVETA
katechéza na Pôstne obdobie podľa
Youcat
Ciele:
Kognitívny: Analyzovať a interpretovať časti z KKC
a zo Svätého písma.
Z textov Svätého písma spoznať udalosti, ktoré smerovali k smrti na kríži.
Na základe textov v YOUCAT objaviť a osvojiť si argumenty, ktoré potvrdzujú, že Zelený štvrtok a Veľký
piatok má význam pre každého človeka.
Objasniť a zdôvodniť ako Ježišova smrť zmenila
osudy sveta.
Afektívny: Upevniť sa vo viere cez priblíženie si
spásnych udalostí.
Uvedomiť si a oceniť Ježišovu lásku voči sebe (aj za
mňa sa obetoval).
Prežiť vo chvíľke ticha počas modlitby alebo počas
krížovej cesty význam Kristovho utrpenia pre seba.
Psychomotorický: Osvojiť si návyk modlitby jedného desiatku alebo celého bolestného ruženca, zúčastňovať sa na pobožnostiach krížovej cesty.
Pomôcky: Sväté písmo (vytlačené úryvky zo Svätého písma – Jn 13, 1-15; 1 Kor 11, 23-26, Jn 3, 1617; 1 Kor 1, 18-24; Flp 2, 6-11, YOUCAT 99 – 101,
209 – 210, 476, výstrižky z novín na inšpiráciu, čisté
listy A4 .
Metóda: článok z novín, riadená diskusia
Model: kerygmatický
Stratégia: výkladová a praktická
Veková kategória: starší žiaci ZŠ a študenti SŠ, birmovanci vo farnosti

Katechetické ozveny

ÚVOD
1. Modlitba

Z úvodu zastavenia krížovej cesty – Klaniame sa Ti Kriste
a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

2. Motivácia

Predstavte si, že ste novinári a máte napísať krátky
článok do novín s názvom: Udalosť, ktorá zmenila osudy
sveta. Článok má byť na prvej strane a má mať päť viet.
Rozdáme im kartičky, do ktorých budú písať. Rozdáme
im strany z náboženských novín a časopisov (vytlačiť
články z veľkonočných čísiel Katolíckych novín na webe
alebo pod.). Žiakov treba usmerniť, aby písali o náboženských udalostiach. Práca nech prebieha vo dvojiciach.
(treba sa pripraviť nato, že žiaci napíšu aj o iných udalostiach, ale potom sa treba chytiť práve tých, ktoré súvisia
s vykúpením).
Po prezentovaní výsledkov práce sa pozornosť nasmeruje na udalosti Zeleného štvrtku a Veľkého piatku a
tieto udalosti mali byť spomenuté i v prácach žiakov.

HLAVNÁ ČASŤ
1. Svedectvo Svätého písma

V tejto časti naďalej pracujeme žurnalisticky; práca
prebieha v tých istých dvojiciach, použijeme ďalšiu časť
z pripravenej predlohy. Každý pár si vylosuje biblický text.
Čítajú svoje úryvky a robia poznámky na kartičku vo forme krátkych viet.
Na tabuľu zapisujem: Stalo sa pred dvetisíc rokmi
A. „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom
ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako
ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste
moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Bolo
pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla
jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pre
tože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do
krajnosti. Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi,
synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil, Ježiš vo
vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko a že od Boha
vyšiel a k Bohu odchádza, vstal od stola, zobliekol
si odev, vzal plátennú zásteru a prepásal sa. Potom
nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom
nohy a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný. Tak
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prišiel k Šimonovi Petrovi. On mu povedal: „Pane, ty
mi chceš umývať nohy?“ Ježiš mu odpovedal: „Teraz
ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Peter
mu povedal: „Nikdy mi nebudeš umývať nohy!“ Ježiš
mu odpovedal: „Ak ťa neumyjem, nebudeš mať podiel
so mnou.“ Šimon Peter mu vravel: „Pane, tak potom
nielen nohy, , ale aj ruky a hlavu!“ Ježiš mu na to:
„Kto sa okúpal, potrebuje si umyť už len nohy a je celý
čistý. A vy ste čistí, ale nie všetci.“ Vedel totiž, kto ho
zradí, - preto povedal: „Nie všetci ste čistí.“ Keď im
umyl nohy a obliekol si odev, znova si sadol k stolu
a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma
oslovujete: „Učiteľ“ a: „Pane“ a dobre hovoríte, lebo to
som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj
vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám
príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn
13, 1-15).
B. „Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal,
že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb,
vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje
telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“
Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich
je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho
budete piť, na moju pamiatku.“ A tak vždy, keď budete
jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu
smrť, kým nepríde.“ (1 Kor 11, 23-26)
C. „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet
odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.“ (Jn 3, 1617)

až na smrť na kríži.
Preto ho Boh nad všetko povýšila
dal mu meno,
ktoré je nad každé iné meno,
aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno
v nebi, na zemi i v podsvetí
a aby každý jazyk vyznával:
„Ježiš Kristus je Pán!“
na slávu Boha Otca.“ (Flp 2, 6-11)

2. Štúdium Youcat

Rozdelíme žiakov do dvoch skupín a oni si prečítajú
vybrané texty z YOUCAT.
Otázka: Ako Ježišova smrť zmenila osudy sveta?
Text pre na vysvetlenie:
Aký má význam, že Ježiš umiera na kríži? Ľudia sa
správajú rovnako. Činia dobro i zlo; slnko rovnako vychádza a zapadá. Ale je tu jedna dôležitá zmena. Ježiš prináša ľudstvu nádej.
Čo priniesla Ježišova smrť človekovi?
Kresťanstvo charakterizuje nádej, je to najsilnejšia
a najväčšia charakteristika. Žiadna iná kultúra a civilizácia nemá v sebe takú nádej. Ak sa Boh stal človekom
a zomrel, na tomto svete nie je nič nezmyselné – ako ani
mŕtve Ježišovo telo nebolo bez svojho významu. Kríž nie
je nezmysel, hoci by si to mysleli mnohí. Môj život má
skrze Ježišovu obetu význam a všetko v ňom môže byť
preto veľké a dôležité.

3. Nový život/prehĺbenie viery

D. „Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých čo idú do
záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre
nás, je Božou mocou. Lebo aj Židia žiadajú znamenia
a Gréci hľadajú múdrosť my však ohlasujeme
ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre
pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov
ako Grékov, Krista - Božiu moc a Božiu múdrosť.“ (1
Kor 1, 18.22-24)

Svedectvo o smrti pápeža Jána Pavla II.:
V piatok počas Veľkonočnej oktávy po posledných veľkonočných sviatkoch pápež Ján Pavol II. stratil vedomie.
O deň neskôr 2. apríla 2005 o 21:37 hod. pápež zomrel.
V hodine smrti ho obklopoval úzky kruh blízkych osôb.
Posledné dni boli vrcholom jeho utrpenia, ktoré prežíval
dlhé roky. Jeho pontifikát bol v prvých rokoch výrazný
jeho hlasom a živým vystupovaním. Na sklonku života sa
počas príhovoru na Kvetnú nedeľu zmohol iba na gestá
a požehnanie.

E. „On, hoci má božskú prirodzenosť,
nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,
ale zriekol sa seba samého,vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom;
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka
Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť,

Kardinál Jozef Ratzinger, neskorší pápež Benedikt
XVI., v pohrebnej kázni povedal, že Ján Pavol II. bol kňazom až do konca, keď obetoval svoj život Bohu za svoje
ovce, za ovce celého sveta v každodennej službe Cirkvi,
predovšetkým v ťažkých skúškach posledných mesiacov.
Tak sa stal jedno s Kristom, dobrým Pastierom, ktorý mi-
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luje svoje ovce. Láska ku Kristovi bola prevažujúcou silou
nášho milovaného Svätého Otca; kto ho videl modliť sa ,
kto ho počul hovoriť, ten to vie. A tak vďaka tomu hlbokému zakoreneniu v Kristovi mohol niesť bremeno, ktoré
presahovalo čisto ľudské sily.
Uvažujúc nad atentátom na seba hovoril: „Kristus
trpiaci za nás dal utrpeniu nový zmysel, nový rozmer
a uviedol ho do nového poriadku, poriadku lásky. (...)
Je to utrpenie, ktoré spaľuje a pohlcuje zlo ohňom lásky
a dokonca z hriechu vyťaží mnohoraké ovocie dobra.“
Oživovaný touto víziou pápež trpel a miloval spolu s Kristom, a preto posolstvo jeho utrpenia a mlčania je také
veľavravné a plodné.
Nezabudnuteľná zostane chvíľa, keď sa Svätý Otec
v poslednú Veľkonočnú nedeľu poznačený utrpením ukázal v okne apoštolského paláca a posledný raz udelil požehnanie.
Benedikt XVI. zakončil pohrebnú kázeň slovami: „Môžeme si byť istí, že náš milovaný Svätý Otec stojí dnes
v okne domu svojho Otca, pozerá na nás a žehná nás.
„Tak žehnaj nás, Svätý Otče! Zverujeme sa Božej Matke,
tvojej Matke, ktorá ťa denne sprevádzala a teraz ťa sprevádza do večnej slávy svojho Syna Ježiša Krista, nášho
Pána.

ZÁVER
1. Zhrnutie
Na záver je vhodné pripomenúť žiakom a študentom
účasť na pobožnosti krížových ciest, pri ktorých si pripomíname utrpenie Pána Ježiša a spoločne sa môžeme
pomodliť jeden desiatok bolestného ruženca. K desiatku
sa môže pripojiť nasledujúca modlitba:
Pane Ježišu, naše zmŕtvychvstanie a náš život,
pozdvihni nás z hrobu hriechov.
Naplň nás duchovnou silou.
Urob, aby sme sa ukotvení vo viere, nádeji a láske
mohli stretnúť so všetkými svätými.
Aká veľká je tvoja láska!
Tak veľmi si nás miloval, že si kvôli k nám
prijal smrť na kríži,
aby žiadny človek, ktorý verí v teba nezahynul,
ale mal večný život.

Preložil a upravil: Viktor Pardeľ

Žiaci na podklade počutého svedectva o smrti sv. Jána
Pavla II. môžu napísať, čo znamenajú slová – žiť evanjelium, nasledovať Krista v trpezlivom znášaní utrpenia.
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2%

zo zaplatenej dane pre Diecézny
katechetický úrad Spišskej diecézy

ĎAKUJEME všetkým, ktorí sa rozhodli
aj 2 % zo zaplatených daní podporiť dielo
katechizácie a evanjelizácie v Spišskej diecéze
a na Slovensku.
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy ponúka:
• katechézy a konspekty vyučovacích hodín počas
liturgického roka,
• odborné články,
• metodické usmernenia a konzultácie,
• katechetické pomôcky a literatúru,
• časopis pre katechétov – Katechetické ozveny,
• projekty farskej a rodinnej katechézy,
• súťaže (Biblická olympiáda, Biblia očami detí,
korešpondenčné súťaže).
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy organizuje:
• metodicko-formačné dni a semináre na aktuálne témy,
• duchovný program pre učiteľov náboženstva
a katechétov (duchovné cvičenia, duchovné obnovy
v dekanátoch),
• videoprednášky zo seminárov,
• aktuálne informácie o vzdelávaní,
• dôležité informácie pre učiteľov náboženstva
i katechétov vo farnosti.

Formujeme
duše i srdcia

DIECÉZNY KATECHETICKÝ ÚRAD SPIŠSKEJ DIECÉZY
Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti
Levočská 10, Spišská Nová Ves
IČO: 30689431

Viac inform
ác
na www.dku ií
spis.sk.
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ponúkame
Wilhelm Hünermann: SVÄTÝ MARTIN
V roku 1700. výročia od narodenia sv. Martina je čítanie spracovaného životného príbehu
zoznámením sa s jeho životom, ale môže poslúžiť i k posilneniu úcty k svätcovi, ktorý je patrónom
našej diecézy. Opisom historickej doby môžeme poukázať na postavenie Cirkvi v 4. storočí,
v ktorom sa šírili bludy a herézy a tiež na začiatky mníšskeho spôsobu života, ktorý žil aj sv. Martin.
Cena: 8,00 €

Sabina Stadtfeldová, Ute Thönissenň: MARTIN
Krátky a výstižný prerozprávaný životopis sv. Martina s použitím ilustrácií Ute Thönissen
zaujme detského čitateľa a je vhodnou pomôckou pre každého učiteľa na 1. stupni ZŠ.
Cena: 4,00 €

DKÚ Spišskej diecézy: BOŽÍ SLUHA BISKUP JÁN VOJTAŠŠÁK
Príručka príhovor a katechéz v škole a vo farnosti bola zostavená a vydaná pri príležitosti príprav
na 140. výročie od narodenia Jána Vojtaššáka, ktoré si pripomenieme v novembri 2017. Prvú
časť tvoria dva cykly kázní pre deti. Druhú časť tvorí metodicky spracovaný životný príbeh
biskupa Jána, vyučovacie a katechetické hodiny, motivačné vstupy do vyučovacích hodín
a pracovné listy na prehĺbenie tém podľa iRVP.
Cena: 5,00 €

Lívia Kvašná: HYPERAKTÍVNE A NEPOZORNÉ DIEŤA V ŠKOLE
Brožúrka prináša komplexné informácie o poruche pozornosti a aktivity pre pedagogickú
a psychologickú prácu s deťmi s ADHD. Výber dynamík ocenia predovšetkým špeciálni
pedagógovia, ale i pedagógovia, ktorí s hyperaktívnymi deťmi pracujú v kontexte školskej triedy
na rôznych predmetoch.
Cena: 6,50 €
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Rainer Oberthür: OBRAZY ŽIVOTA – ŽIVOT V OBRAZECH
88 obrazových kariet cca formátu pohľadníc a príručka 44 didaktických hier, ktoré pomáhajú
k rozvoju abstraktného myslenia a porozumenia symbolom Biblie a kresťanstva. Okrem
vyučovania náboženstva sa materiál dá veľmi dobre využiť aj pri vyučovaní na 1. stupni ZŠ alebo
na hodinách výtvarnej, hudobnej alebo literárnej výchovy. Je vhodný nielen na prácu s deťmi
ale taktiež pre skupiny mládeže, dospelých a seniorov. K projektu organizujeme seminár
pre učiteľov NV/N, učiteľov 1. stupňa ZŠ, animátorov spoločenstiev detí, vychovávateľov
v školských kluboch, rodičov. Seminár je zameraný na odbornú inštruktáž na prácu s týmto
materiálom.
Cena: 14,00 €

Lesley Pinchbecková: HRY TROCHU JINAK
Ako môžeme deťom priblížiť zásadné biblické témy zábavným a inšpirujúcim spôsobom? Zbierka
tematických hier (147 hier s návodom) od skúsenej pracovníčky s deťmi doplní biblické stretnutia
pre deti vo veku od 9 do 13 rokov. Hry a súťaže pomáhajú deťom, aby si jednotlivé témy a pojmy
lepšie predstavili, prežili si ich na vlastnej koži a porozumeli im.
Cena: 7,50 €

Lois Rocková: JEŽIŠ – ENCYKLOPÉDIA
Predkladaná encyklopédia Ježiš umožňuje na pozadí novozákonného posolstva veriacim, ale
aj hľadajúcim pravdu, prehľadným spôsobom oboznámiť sa s biblickým pohľadom na korene,
podstatu a praktický dopad kresťanstva, ktoré je tu už dvetisíc rokov. Osobná odpoveď na
Ježišove výzvy nám pomôže lepšie poznať seba a slúžiť blížnym
Cena: 12,00 €

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: 6,50 €
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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 €

John Grayston: CESTA BIBLIOU – Biblická časová os
Pomôže mladým ľuďom porozumieť veľkému príbehu Biblie, vnímať ho ako jeden príbeh
a nie ako izolované časti histórie, ktoré majú problém prepojiť. Pomocou ilustrácií, textu
a časovej osi môžu mladí ľudia spoznať Boží plán spásy. Časovú os tvorí 16-stránkový
plagát. Súčasťou je návrh aktivít na používanie časovej osi pri práci s Bibliou.
Cena: 7,50 €

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 pod doplňovačky či skladačky, ktoré dieťa nenútene
motivujú ďalej pracovať s textom a uvažovať o ňom.
Cena: 9,00 €

BIBLIA HROU
Kniha pútavým spôsobom sprevádza malých čitateľov biblickým textom a súčasne im ponúka
otázky na zamyslenie, hádanky, hlavolamy a ďalšie zábavné činnosti, ktoré súvisia s príbehmi.
Jednotlivé kapitoly zahŕňajú Starý i Nový zákon.
Cena: 9,00 €
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