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Ak pšeničné zrno padne do
zeme a odumrie, prinesie
veľkú úrodu.

Ako napredovať v tomto úsilí s Božou pomocou? K tomu
môže poslúžiť 9 bodov, ktoré považuje pápež František za
dôležité a ktoré zdôraznil pri jednom zo svojich stretnutí
na začiatku tohto roku.
  Starajte sa o svoj duchovný život, o vzťah k Bohu, ktorý je

základom všetkého, čo robíme a čo sme.
  Starajte sa o rodinný život a dávajte svojim deťom a drahým nielen peniaze, ale predovšetkým čas, pozornosť
a lásku.
  Starajte sa o svoje vzťahy s druhými, premieňajte svoju vieru v život a slová v dobré skutky, najmä voči ľuďom, ktorí to
najviac potrebujú.
  Starajte sa o svoj jazyk. Očistite ho od urážlivých a hanlivých slov i od slov, ktoré vyjadrujú svetský úpadok.
  Liečte rany srdca olejom odpustenia. Odpúšťajte ľuďom,
ktorí vás zranili, ošetrujte rany, ktoré ste spôsobili druhým.
  Dbajte na svoju prácu. Vykonávajte ju s nadšením, pokorou, kompetenciou, vášňou a s vďačnosťou.
  Vyvarujte sa závisti a žiadostivosti, nenávisti a negatívnych
pocitov, ktoré ničia váš vnútorný pokoj a menia vás na ľudí
zničených a ničiacich iných.
  Majte sa na pozore pred nenávisťou, vedúcou k pomste,
pred lenivosťou, vedúcou do existenciálnej eutanázie, pred
ukazovaním prstom, vedúcim k domýšľavosti, a pred neustálym sťažovaním, ktoré privádza k zúfalstvu.
  Starajte sa o bratov a sestry, ktorí to potrebujú... starých ľudí,
chorých, hladných, bezdomovcov a cudzincov. Podľa toho totiž
budeme súdení.

v našich dekanátoch. Pripravujú ich naši
externí metodici v spolupráci s kňazmi.
O všetkých podujatiach vás vždy bude
me informovať. Druhé povzbudenie je
k tomu, aby ste aj vy vytvárali príležitosti
pre svojich žiakov, nech aj oni prežijú du
chovnú prípravu na Veľkú noc. Povzbude
nia z vašej strany môžu poslúžiť k tomu,
aby i žiaci a študenti boli vnímaví na čas
Pôstu, pripravili sa na sviatosť zmierenia,
zorientovali sa na svojej ceste k Bohu. Dá
vame do pozornosti duchovné cvičenia
na tému Čas sa naplnil, ktoré sa uskutoč
nia v apríli u o. palotínov pri Svätyni Bo
žieho milosrdenstva v Spišskej Novej Vsi.
V ponuke týchto Katechetických oz
vien zohľadňujeme liturgický kalendár.
Ponuka námetov, katechéz a pracovných
listov sa týka Pôstu a Veľkej noci. Verím,
že vám poslúžia ako vhodné námety pre
vašu prácu. Veľmi vás chcem povzbudiť
k využitiu pôstnej prípravy, ktorú ponúka
me prostredníctvom našej webovej strán
ky. Ponuka je na tomto linku: http://nova.
dkuspis.sk/clanky/995-Postne-obdo
bie-2018-ponuka-na-katechezu-poboz
nosti-krizovych-ciest-a-sv-omse-za-ucas
ti-deti/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy
Veľa Božích milostí počas Pôstneho
a Veľkonočné obdobia.
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úvodník

U

prostred mesiaca február začína
me Pôstne obdobie liturgického
roka. Prvý deň tohto obdobia nám
intenzívne pripomína ráz tohto obdobia.
Obdobie stíšenia, premáhania, zrieka
nia, modlitby a citlivejšieho vnímania
Božieho diela vykúpenia sveta a človeka.
Oslobodenie od hriechov, oslobodenie
od večného zatratenia je našou záchra
nou. Hriešny svet sa stáva vykúpeným
svetom a hriešny človek vykúpeným Bo
žím dieťaťom. V jednej z liturgický mod
litieb Veľkonočnej vigílie sú tieto slová:
„Všemohúci a večný Bože, obdivuhodne
si stvoril človeka a ešte obdivuhodnejšie
si ho vykúpil.“ Vznešenosť a dôstojnosť
ľudskej osoby vyplýva nielen z jeho stvo
renia, ale hlavne z jeho vykúpenia. Máme
príležitosť oživiť toto vedomie a priblížiť
ho i nám zvereným.
Počas druhej pôstnej nedele budeme
v evanjeliu počuť slová o premení Pána na
hore Tábor. Premenenie sa počas Ježišo
vej verejnej činnosti neopakovalo. Až po
zmŕtvychvstaní to už bola definitívna po
doba Božieho Syna. Byť svedkom takejto

udalosti by nikoho nenechalo chladným.
Určite to tak bolo aj v prípade Petra, Jaku
ba a Jána. Lenže za tým nasledovala opäť
šedá každodennosť. Z času na čas sa udial
nejaký zázrak, no inak iba kázanie a puto
vanie. Možno si už na to apoštoli zvykli.
Jeden deň ako druhý. Navyše začínajú sa
opakovať slová o utrpení, o zabití a akom
si vstaní zmŕtvych. Nerozumeli o čo ide a
skôr ich to zarmucovalo, keď počuli Ježiša
takto rozprávať. Keď to neskôr zažili, vte
dy už rozumeli. A po zoslaní Ducha Svä
tého to prijali ako svoju cestu.
Šedá každodennosť je prevažne i na
šou cestou do večnosti. Ale aj nám sa stá
va, že sme občas vytrhnutí z tohto kolobe
hu dní zážitkom, v ktorom pocítime Božiu
blízkosť, akoby jeho láskyplný dotyk. Zdá
sa, že to k nám zostúpilo samo nebo. Na
miesto všedného dňa, prežijeme sviatoč
ný. Z takých dní treba preniesť čo najviac
do dní všedných, aby sme sa preniesli
cez chvíle neúspechu, sklamania, zápasu
so sebou samým, aby natrvalo obohatili
náš život. Život je totiž procesom dozrie
vania cez všetky udalosti, ktoré sa v ňom
odohrajú. Nič sa nestane bez toho, aby
Boh o tom nevedel a nemohlo to poslúžiť
vnútornej premene. Všetko je to nasme
rované k nášmu konečnému premeneniu
a osláveniu v nebi.
Slávnostné Aleluja na Veľkú noc bude
také, aké prežijeme Pôstne obdobie. Po
čas tohto obdobia bude veľa príležitostí,
ako prežiť čas bohatý na duchovné im
pulzy. Tieto príležitosti budú vo farnos
tiach, ale pripomínam i duchovné obno
vy, ktoré sa budú konať pre katechétov

info
Národný týždeň manželstva

V dňoch 12.-18. februára 2018 prebieha na Slovensku 9. ročník týždennej iniciatívy na podporu manželstva pod názvom Národný
týždeň manželstva (NTM). Motto tohtoročného týždňa je: MANŽELSTVO AKO UMENIE LÁSKY. V tomto roku vypadá liturgická spomienka sv. Valentína, nakoľko je v tento deň Popolcová streda. Bližšie informácie nájdete na http://www.ntm.sk/.

Biblická olympiáda – dekanátne kolá

Potvrdenia o konaní školských kôl bolo potrebné zaslať na DKÚ do 5. februára 2018. Záväzný termín konania dekanátnych kôl je 21.
3. 2018 pre stredné školy a 22. 3. 2018 pre základné 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 ešte stále môžete zasielať na adresu dkuspis@dkuspis.sk. Vopred ďakujeme.

Vyhláška MŠVVaŠ SR 218/2017 Z. z. – učebnice pre 1. roč. ZŠ

Opäť dávame do pozornosti vyhlášku MŠVVaŠ č. 218/2017 Z.z., ktorá je platná od 1. 10. 2017 a dostupná na https://www.slov-lex.sk/prav
ne-predpisy/SK/ZZ/2017/218/20171001. Pre predmet N/NV je zmena pri učebniciach 1. ročníka ZŠ v § 3, b. 1 v nasledovnom znení: Schválené
učebnice, schválené učebné texty a odporúčané učebnice pre prvý ročník základnej školy a schválené pracovné zošity pre všetky ročníky a
druhy škôl majú životnosť jeden rok okrem učebníc pre predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova, náboženstvo a
etická výchova, ktoré majú životnosť tri roky.

Platnosť kreditov bez časového obmedzenia

Stanovisko MŠVVaŠ SR - Doba platnosti kreditov od 1. 1. 2018: Platnosť kreditov je neobmedzená. Ruší sa doterajšia doba platnosti
kreditov, ktorá bola stanovená na sedem rokov.

Profesijné štandardy pedagogických zamestancov

MŠVVaŠ SR vypracovalo Kompetenčný profil pedagogického zamestanca,ktorý definuje kompetencie učiteľa tak, aby bolo mož
né posudzovať, hodnotiť prácu, výkon učiteľa a aby učiteľ mal možnosť sebahodnotenia. Dostupne na: https://www.minedu.sk/po
kyn-ministra-c-392017-ktorym-sa-vydavaju-profesijne-standardy-pre-jednotlive-kategorie-a-podkategorie-pedagogickych-zamest
nancov-a-odbornych-zamestnancov-skol-a-skolskych-zariadeni/ Platnosť nadobudli od 1.7.2017.

Seminár na tému: OBRAZY ŽIVOTA – ŽIVOT V OBRAZOCH

Dňa 27. februára 2018 sa v Ružomberku uskutoční seminár pre učiteľov náboženstva, animátorov spoločenstiev detí, vychovávateľov
v školských kluboch a rodičov. Seminár je zameraný na rozvoj abstraktného myslenia a porozumenia symbolom Biblie a kresťanstva.
Na seminári bude možné zakúpiť príručku. Pozvánky na seminár nájdete na našej webovej stránke.

Pracovná porada metodikov Spišskej diecézy

Dňa 9. marca 2018 sa v DKÚ v Spišskej Novej Vsi uskutoční porada metodikov našej 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.

Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva, katechétov a katolíckych učiteľov

V dňoch 20. – 22. apríla 2018 pozývame na duchovné cvičenia na tému MILOSRDENSTVO NA DOSAH. Podrobnejšie informácie
nájdete na našej webovej stránke.

Katechetické ozveny

3

info

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Pôstne duchovné obnovy

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

Noc čítania Biblie – 3. veľkonočná nedeľa 15. apríla 2018

Stalo sa už tradíciou, že projekt Noc čítania Biblie sa na niektorých školách koná každoročne. Projekt začína v piatok podvečer, trvá
až do nedele. 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.

Objednávanie pracovných zošitov

Pracovné zošity z náboženstva/náboženskej výchovy bude možné objednávať v priebehu mesiacov máj až október 2018 prostred
níctvom portálu www.pracovnyzosit.sk. Predpokladaná cena výtlačku je 1,60 €. V prípade akýchkoľvek zmien vás o tom budeme in
formovať.

Prehľadný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na rok 2018
Ponúkame rámcový kalendár podujatí DKÚ (semináre, obnovy, súťaže).

Mesiac

Celodiecézne podujatia:

Regionálne podujatia:

Január 2018

školské kolá BO

Február 2018

seminár „Obrazy života – život v obrazoch“

katechetické dielne

Marec 2018

pracovná porada externých metodikov
dekanátne kolá BO
školské kolá výtvarnej súťaže

duchovné obnovy
katechetické dielne

Apríl 2018

duchovné cvičenia
diecézne kolo Biblickej olympiády
diecézne kolo výtvarnej súťaže
korešpondenčná súťaž „Tweetuj s Bohom“

katechetické dielne

Máj 2018

korešpondenčná súťaž „Tweetuj s Bohom“
seminár pre učiteľov NV

Jún 2018

vyhodnotenie projektu a súťaží

August 2018

Veni Sancte

September 2018

metodický deň pre začínajúcich učiteľov

Október 2018

recitačná súťaž

metodické dni v regiónoch

November 2018

recitačná súťaž
metodický deň pre začínajúcich učiteľov
seminár-knihy k BO

katechetické dielne

December 2018

seminár-farská katechéza

duchovné obnovy

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.
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obete hovoríme i dnes, ale často iba v oslabenom a pre
nesenom význame. Spájame ju so situáciou človeka,
ktorý na seba zobral istú nepríjemnú povinnosť a hovo
ríme, že to bola od neho obeta. Obetu väčšinou chápeme iba ako
nepríjemnosť alebo isté obmedzenie, ktoré si niekto viac-menej
dobrovoľne vezme na seba, pretože je presvedčený, že by mal,
alebo že je to potrebné. V novinách sa môžeme tiež dočítať, že sa
niekto „stal obeťou“ atentátu alebo nešťastia.
Obeta je veľmi dôležitým prejavom nielen v Biblii, ale i v inom
náboženskom prostredí, ba mohli by sme povedať že i ústred
ným. V náboženstvách rôznych kmeňov je jej význam v súčasnos
ti odlišný ako v Biblii, kde sa zmysel a význam obety postupne
premieňal.
Najnápadnejšou formou obeti bola tzv. krvavá obeta. Zname
nalo to zabitie človeka alebo zvieraťa a jeho venovanie božstvu
napríklad spálením na obetnom mieste – na oltári. Niektorí an
tropológovia a etnológovia sa domnievajú, že pôvodným záme
rom takej obeti je akési uzmierenie „vnútornej agresivity“. Medzi
príslušníkmi kmeňa či skupiny bolo veľa nenávisti, mnohí mali
spolu nevyriešené účty, alebo sa jednoducho neznášali, takže
chceli jeden druhého zabiť. „Obyčajné“ zabitie by však vyvola
lo reťaz pomsty. Preto podľa týchto vedcov vznikol rituál obeti,
kde sa tieto rôzne nepriateľstvá sústredili na niekoho, kto nebol
plnoprávny člen skupiny (zajatec, cudzinec, dieťa), prípadne za
ujímal v skupine zvláštne postavenie (mohol to byť i náčelník).
Taká „obeť“ sa potom slávnostne za istých obradov zabila (často
s výslovným a hlasitým ospravedlnením) , aby sa vylúčilo nebez
pečenstvo pomsty. Neskôr túto rolu prevzali domáce zvieratá.
Dnešnému modernému človeku treba však znova pripome
núť, že tu vôbec nešlo o spravodlivosť, o trest za zločin a podob
ne. V minulosti a nakoniec ani dnes nie je jednoduché zistiť, kto
sa proti komu a ako previnil, čiže aký si zasluhuje trest. Tým skôr
to platí v spoločnostiach menej organizovaných a hlavne menej
individualizovaných, kde „kolektívna vina“ bola bežnou a priro
dzenou predstavou. Išlo o to, že keď sa všetci (ostatní) zhodli na
nejakej „obeti“ a tu potom tiež svorne zabili alebo aspoň vyhnali,
všetkým sa akosi uľavilo. Predovšetkým preto, že sa na niečom
zhodli a spoločne to urobili. Možno mohli mať i pocit akejsi po
divnej „očisty“, pretože predsa všetky svoje viny preniesli na obeť.

Katechetické ozveny

Nakoniec ešte v romantických básňach sa môžeme dočítať, že
„krv zmyje všetko“. Preto niektorí antropológovia tvrdia, že to bol
postup z praktického hľadiska veľmi účinný, ktorý zaisťoval trvalý
mier v kmeni. Z niektorých afrických a juhoamerických rituálov
sa zdá, že sa zásluha za tento mier skutočne pričítala zabitej obeti
a že za to všetci slávnostne ďakovali. Niektoré obrady pri ustano
vovaní náčelníka naznačovali, že i táto funkcia mohla pôvodne
vzniknúť práve z obeti. Vopred vybraná obeť bývala predmetom
veľkej a posvätnej úcty, a pokiaľ sa jej nejako podarilo zabitie od
ložiť, mohla začať celkom dobre vládnuť.
Tento výklad môže vysvetliť, prečo dnes hovoríme, že sa nie
kto „stal obeťou“ nehody alebo nešťastia, a chceme tým povedať,
že sa mu stalo niečo, čo sa mohlo prihodiť komukoľvek z nás.
Dnes to však nemyslíme tak, že by tým z nás ostatných sňal zlý
osud, že by bol napríklad zahynul namiesto nás, ako tomu bolo
v predstave tzv. zástupnej obeti. Sú však prípady, kedy sa jeden
človek nechá dobrovoľne obetovať za iného, o čom máme sve
dectvá z koncentračných táborov.
Naznačený výklad ale nereflektoval inú dôležitú stránku ná
boženskej obeti, totiž to, že obeť je ponúknutá či venovaná bož
stvu. Iba v tejto úlohe, ako dar bohom, je potom možné, aby obeť
bola napríklad časť poľnej úrody. Keď Kain obetuje snop obilia,
rozhodne to nie je „uzmierenie agresivity“, ktorá sa vzápätí obráti
proti Ábelovi.
Iný, religiózny výklad sa opiera o náboženské texty a rituály.
Vychádza z predstavy, že božstvo, ktoré dáva deti, každoročnú
úrodu i mladé zvieratá, sa tým unaví a vyčerpá a účelom obeti je
vrátiť mu aspoň časť späť. Biblia tento výklad výslovne odmieta
a trvá na tom, že Pán nič také nepotrebuje: tvorí svojím slovom
a o nejakej únave nemôže byť reč. I zvyk obetovať „prvotiny“, prvú
časť obilia alebo prvé zviera naznačuje, že Izrael svoje obetné
predpisy možno prevzal od národov, ktoré to takto chápali. Dô
kladne ich však prispôsobil a dal im iný obsah, iný zmysel. Preto
že je to dar, prejav vďačnosti, musí byť obetné zviera „bezchybné“,
ako sa v Biblii často píše.
Vedľa obete, pri ktorej sa obetované zviera alebo plodiny spá
lia, pozná Biblia tiež také, kde sa mäso zabitého zvieraťa odovzdá
kňazom alebo sa pri slávnostnej hostine zje. Tu je zrejmý ďalší
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OBETA A JEJ CHÁPANIE
V DEJINÁCH NÁBOŽENSTIEV
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motív obeti, totiž skutočné a telesné spoločenstvo s Bohom, nie
iba zmierenie a zahladenie viny, ale spojenie s ním pri jednom zo
základných ľudských spoločenstiev – pri stole a jedle.
V Biblii môžeme sledovať, ako sa vnímanie obeti postupne
zjemňuje a mení. Keď sa Abrahám vydáva obetovať svojho syna,
ide síce s ťažkým srdcom, ale počúvne. Nakoniec mu v tom anjel
zabráni a miesto dieťaťa bude obetované zviera. Ľudské obete sa
potom už v celom židovstve i kresťanstve pokladajú za ohavnosť.
Zástupná obeť zvieraťa, na ktorú Izraeliti „zložia svoje viny“
a kozla potom zabijú (napr. Lv 3), môže byť zjemnený, sublimo
vaný pozostatok obeti ako „uzmierenej agresivity“. Biblia ju však
predovšetkým chápe ako príležitosť, kedy si všetci pripomenú, že
sa skutočne previnili a že sa tejto „nečistoty“ chcú zbaviť. Neskôr

je obeť znamením očistenia od viny, zmierenie s Pánom a vďač
nosť za úrodu a iné dary. Ježiš však od obetujúceho vyžaduje
(Mt 5,23n), aby sa najprv zmieril s každým, ktorý má niečo proti
nemu.
Obeť v plnom zmysle slova je pre nás dnes často niečo nároč
né a niekedy i ťažko prijateľné. Nie je to preto, že žijeme v pre
svedčení, že žiadne očistenie a ani zmierenie nepotrebujeme?
Alebo preto, že svoju agresivitu dokážeme ovládať psychologic
kými metódami? Alebo i preto, že temnejšie stránky svojej osob
nosti si ani nedokážeme priznať? Že o nich nechceme premýšľať
ani počuť, a potom iba občas žasneme, ako sa niektoré krutosti
mohli stať?
Preložila a upravila Klára Soľanová
podľa knihy Jána Sokola: Čtení z bible, Vyšehrad 2014

UČME ŽIAKOV SAMOSTATNOSTI
Učebné postupy a k nim navrhnuté činnosti môžeme nájsť
v metodických príručkách pre každý ročník. Vychádzajú z rôz
nych pedagogických orientácií a z didaktického hľadiska ich
možno zadeliť do rôznych oblastí. V súčasnosti sa veľa hovorí,
že je potrebné viesť žiakov k samostatnosti, tvorivosti, experi
mentovaniu a tak ich učiť objavovať a posudzovať informácie
a postoje a prijímať do svojho života hodnoty, ktorými svoj
život možno urobiť zmysluplnejším.
Akú rolu má v tomto procese osobnosť katechétu? Naša
prítomnosť ako učiteľa-katechétu má nezastupiteľné miesto
i v prípade, že žiaci pracujú samostatne. Dávame im možnosť
tvoriť, hodnotiť, posudzovať, objavovať, ale zároveň istým
spôsobom určujeme hranice, korigujeme to, čo prekračuje
hranice slobody iného, čo je zamerané iba na sebazviditeľ
nenie a nie na duchovný rozvoj každého, ktorý je účastníkom
vyučovacieho procesu teda každého žiaka i učiteľa.
Cieľom je rešpektovať a rozvíjať jedinečnosť každého žiaka
ale i vlastnú. Pri preberaní učebných postupov z metodických
príručiek a tvorbe vlastných postupov si máme prehodnotiť,
ktoré z metód a činností sú vhodnejšie a pre konkrétnych žia
kov podnetnejšie. Učiteľ si má byť vedomý toho, že stále má
na čom pracovať, aby hľadal a objavoval pre žiakov vyhovujú
cu cestu, ktorou im pomôže pochopiť obsah a cieľ odovzdáva
ných vedomostí a odovzdá im radostné posolstvo spásy.
Napriek mnohým ťažkostiam, na ktoré narážame, snažme
sa o optimistický postoj. Učme žiakov pozerať sa i na známe
obsahy a skutočnosti z novej perspektívy. Učme ich objavovať
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niečo nové a prekvapujúce, učme ich žasnúť, provokujme ich
tvorivú silu a utvrdzujeme dôveru v schopnosti ich ducha.
Možno k tomu využiť i nasledujúce výzvy: „Predstav si rov
nesníka, ktorý...“, Vymysli záver príbehu...“, Ako by vyzeralo
miesto, kde by si...“ „Ďakujme Pánu Bohu, že...“ „Buďme vďační
za...“ a pod.
Niekedy sa mylne domnievame, že učebné ciele dosiahne
me ľahšie, ak žiakov necháme stále individuálne pracovať. Sa
mostatnosť však neznamená, že žiaci pracujú iba jednotlivo.
Samostatnosti sa učia práve vtedy, ak spolupracujú v skupine.
Tam zbadáme, nakoľko majú schopnosť prirodzenej ocho
ty učiť sa, ako su spájajú s praktickou činnosťou, ako medzi
sebou komunikujú. Ak chceme, aby učenie prežívali ako čosi
príjemné, zaujímavé a užitočné, dajme im k tomu priestor, ale
i vhodné metodické pokyny, ktoré podnecujú, vzbudzujú zve
davosť a odbúravajú staré stereotypné názory.
V katechéze a na vyučovacích hodinách je veľa možností,
ako naplniť čas práce žiakov, učiť ich vnímať Božiu lásku na
im dostupnej duševnej i duchovnej rovine a vyzbojiť ich do
budúcich životných situácií samostatnosťou, vďačnosťou, ná
dejou a kresťanskou zodpovednosťou.
Našou úlohou je predkladať pravdivý kerygmatický ob
sah, ktorý je radostným ohlasovaním a je naplnený našou
vďačnosti Bohu za všetko, čo koná a ako je prítomný aj v na
šich životoch.
Spracovala Klára Soľanová

www.dkuspis.sk

odborný poradca

O POBOŽNOSTI KRÍŽOVEJ
CESTY

P

obožnosť krížovej cesty je jedna z najkrajších a najstarších
ľudových pobožností. Vznikla priamo zo srdca ľudu. Z túžby
živo si predstaviť sväté tajomstvá spasenia a môcť povedať:
„Takto to bolo, a tu sa stalo toto a tam ono.“ Z túžby, ktorú precho
váva srdce ľudu: byť pri tom.

klad Pánov pád pod krížom. Ľud tu voľne tvoril a správne usudzo
val. Veď či nie je vedúcou myšlienkou celého, že Pán znova a zno
va padá pod preťažkým krížom a znova vstáva silou svojej lásky?
Napokon aj stretnutie Pána s Veronikou sa chápavému pozorova
niu odhaľuje ako zázračné dielo náboženskej vrúcnosti.

Isteže už kresťania jeruzalemskej pracirkvi sa v zbožnej spo
mienke občas uberali cestou, ktorou kedysi musel ísť Ježiš. Pred
ich duchovným zrakom sa živo odohrávalo to, čo v oných úzkostli
vých hodinách prenikalo ich srdce a čo potom vo svetle veľkonoč

Krížová cesta má zavše čo povedať modliacemu sa človeku.
Raz sa dôraznejšie prihovára jedno zastavenie a inokedy zasa iné.
Nejeden obraz je dlho nemý. Ale keď ho zobudí nejaká skúsenosť,
odrazu sa začne prihovárať duši. Iné obrazy ju sprevádzajú svojim

ného rána a v plnosti Ducha Turíc zjavilo svoj nekonečný význam.
Odovzdávali svoje spomienky druhým, a tí zasa ďalším. A keď ne
skôr pútnik prišiel do Jeruzalema, našiel najdôležitejšie udalosti
poslednej cesty Pána spojené s určitými miestami. Urobil si na
nich svoju „štáciu“, čo v starej cirkevnej reči znamenalo zastaviť
sa v zbožnej spomienke s bohoslužobným úmyslom, vmyslieť sa
späť do oných čias – a tak sa cítiť, ako keby bol sám jedným z ma
lého, verného zástupu, čo vtedy súcitne nasledoval Pána.

žiarivým tajomstvom dlhé roky bez zmeny. Keď si niekto konečne
zvykne brávať na krížovú cestu osobné skúsenosti, mučivé otázky
a bezradnosť, často dostáva netušené svetlo a nečakanú útechu.

Neskôr vznikla na Západe myšlienka zobrazovať udalosti
tejto bolestnej cesty a umiestňovať obrazy v kostoloch. Takto sa
malo umožniť vykonanie svätej spomienky aj tým, ktorí nemohli
putovať do Svätej zeme. Najväčšmi sa o to usilovali františkáni.
Spočiatku sa pobožnosť krížovej cesty viazala iba na kostoly rádu,
čoskoro sa však zaviedla takmer v každom meste.
Nuž, takto vznikla krížová cesta, ako ju poznáme dnes. Ľudová
pobožnosť najrýdzejšieho druhu: obraz a myšlienka, vonkajšia
činnosť a vnútorné uvažovanie, historická pravda a výtvor veria
ceho cítenia. Väčšmi ako hociktorá iná pobožnosť sa vie priblížiť
k utrpeniu Pána úctivým i dôverným, nenúteným a predsa uspo
riadaným spôsobom, ako to vie iba ľud. O tom svedčia najmä tie
zastavenia, ktorých obsah nevyplýva priamo z Písma, ako naprí

Katechetické ozveny

Táto pobožnosť nám má povedať predovšetkým dve veci.
Najprv nás učí telesne spolucítiť s tým čo vytrpel Pán. Ideme s
ním, nesieme s ním kríž. Tu sa vyjavuje, aká veľká je láska Spasi
teľova a aká veľká je naša vina. Učíme sa ľutovať a bárs by sme sa
stali účastnými milosti najvnútornejšieho obrátenia.
Potom nás učí, že krížová cesta je školou premáhania. Vidíme
Pána prekonávať najtrpkejšiu bolesť tela a duše, ale aj ako ju lás
kou k Bohu a k nám premáha. A my sa učíme podobne stvárňovať
svoj život.
Krížová cesta je svätou školou života a utrpenia, v ktorom na
chádzame svoje každodenné bytie. Jej meditácia nám ponúka
myšlienky a povzbudenia, ktoré pomáhajú „denne brať na seba
svoj kríž“ a nestratiť odvahu v tejto namáhavej práci.
Spracované podľa úvodu ku Krížovej ceste Romana Guardiniho.
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MUČENKA – symbol Kristovhvo utrpenia
Passiflora alebo kvet umučenia bol objavený misionár
mi v 17. storočí. Je považováný za symbol Kristovho utrpenia.
Špičky jeho listov predstavujú kópie, úponky výsmech, kvetové
lístky zlorečenie, pakorunka trňovú korunu, päť tyčiniek v kvete
päť Kristovych rán, tri piestiky v kvete tri klince, ktorými bol Je
žiš pribity na kríž. Preto je názov kvetu zložený zo slov passio =
utrpenie a flos = kvet.
Mučenka alebo ináč nazývaná i Kristova koruna pochádza
z trópov. Rastie ako veľký ker a vyskytuje sa v Južnej a Stred
nej Amerike ale i na Sicílii. Možno ju kúpiť i u nás ako izbovú
kvetinu. Mučenka fascinuje kvetmi a vitalitou rastu a určite si
ju nepomýlime s inou rastlinou. Jednoducho je nevšedná. Po
odkvitnutí rastlina vytvorí jedlé plody výbornej chuti, ktoré
možno poznáme pod označením marakuja ako sušené ovocie.
Spracovala: Klára Soľanová

KAŽDÝ SKUTOČNÝ
ŽIVOT
MÔŽE POVSTAŤ
IBA ZO SMRTI
meditácia k obrazu na titulnej strane
Pán vysvetľuje svoju smrť vopred v podobenstve o pšeničnom
zrne, ktoré padá do zeme, je samé a zomiera. Hovorí: „Ak pšeničné zrno padne do zeme a odumrie, prinesie veľkú úrodu.“
Zatiaľ čo ono zomrie, jeho forma, samota, jeho odlúčenosť sa
stratí, vzniká nová rastlina, vyrastie nový plod. V zomieraní zrna
vzniká tajomný nový zárodok, začína nový život, ktorý volá k no
vému bytiu.
Kristus povie po zmŕtvychvstaní Emauzským učeníkom krá
čajúcich na sklonku dňa: Nemal to všetko Mesiáš vytrpieť?
Cestu Krista ku krížu premôže určite tajomná nutnosť služby,
ktorá aj toto zomieranie chápe ako službu, ako lásku, ktorú ani
smrť nepremôže.
Je to cesta pšeničného zrna: Samé, nepochopené a znevážené
a v hlbokej tmavej zemi odumreté. To sú tiež znamenia Kristovej
krížovej cesty.

8

Hlboká odlúčenosť Krista vo Veľký piatok ho tak primäla
k tomu, že volal: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?
Predsa len z dokonalého zomierania mohli vystupovať nové
životy vo Veľkonočné ráno. Zo zmŕtvychvstania rastie nový život.
Kristov kríž žiari – je plný svetla. Teraz bude Kristus svetlom sve
ta, ktoré zmení svet. Tento večný zákon, že zo zomierania sa rodí
nový život, bol nový aj pre učeníkov.
Rozbili sa im staré želania a nádeje a pozerali teraz na Krista
v novom svetle. Ich beznádejnosť ostať za zatvorenými dverami
je prežiarená prítomnosťou Zmŕtvychvstalého Pána. Zrazu sto
ja na strane nádeje a môžu počuť: Pokoj vám! A od tejto chvíle
zmŕtvychvstalý Pán nesie posolstvo života do celého sveta.
Apoštoli a potom v celých dejinách Cirkvi boli a sú postavy,
ktoré prijali smrť ako Kristus, prijali nový život, prebudenie k no
vému životu: Pavol, prenasledovateľ cirkvi, ide do Damasku, aby
s ním mohol vstať z mŕtvych, aby jemu mohol odovzdať celý ži
vot. Len tak bude z neho veľký apoštol. Svätý František v jednej
chvíli spoznal prázdnotu svetskej slávy, a ako pomocník biednych
kráčal ďalším životom. Svätý Ignác z Loyoly, ako postrieľaný mr
zák, dal sa vďaka Božej milosti zaradiť do Božej armády, v ktorej
bude ďalej bojovať.
Všetky nové životy povstávajú z umierania, zo sebaumierania.
Tu platí Pavlova veta: Veríme, že ak sme s Kristom umreli, s Kristom budeme aj žiť.

Spracovala: Klára Soľanová
www.dkuspis.sk
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DRIEMAJÚCI DIABOL

N

Príbeh možno využiť u starších žiakov i formou filozofickej diskusie.

iekto raz napísal legendu, ktorá vlastne nie je legendou:
Na brehu jazera stojí človek. Rozmýšľa, premýšľa. Bárs by
mal toľko sily, že by mohol rozvlniť celú vodu. Cíti v sebe ohromnú, nevyužitú silu. Lebo človek, ktorý stojí na brehu, je mladý, v plnej
svojej mladistvej sile a jazero, zrkadlovočisté leží pred ním – je jeho život.
Chce teda jazero rozvlniť. Vtedy pristúpi k nemu Satan:
- Chceš to? – Malá, neškodná otázka. A potom pokračuje:
- Niet nič ľahšieho! Pozriže sa!
Satan vezme malý kamienok a vhodí ho do jazera. Potom s úškľabkom na tvári zmizne.
Na vode sa tvoria kruhy a stále nové kruhy. Pohybuje sa. Človek stojí
a žasne. Hýbe ním zvedavosť a vezme väčší kameň a hodí ho tiež do jazera. Na vode sa vytvorí viac kruhov. Vlny bijú stále bližšie. A znova a znova
siaha človek po kameňoch, berie vždy väčšie a väčšie. Teraz bijú narážajúce
vlny už až na breh: Vášeň sa zobudila!... Pred chvíľkou stál človek zamyslený, kým ho Satan celkom malým kamienkom tomuto umeniu nenaučil...
Teraz človekovi malý kamienok už nestačí. Kamene musia byť veľké. Vylamuje mohutné skaliská a hádže do mora a vlny sa divo vylievajú na breh.
Ale hľaďme! Vlny už nebijú tak vysoko, hĺbka jazera mizne... lebo koryto
jazera sa stále viac plní kameňmi – životná sila – voda je využitá...
Jeden kameň už vyčnieva z vody. A na ňom sedí Satan, posmešne sa
vysmieva, ako vševládca...
Teraz príde človekovi na myseľ, že všetko bolo jedinou veľkou lžou,
len lžou...
Ale toto spoznanie mu nespôsobí nijaký žiaľ, nijaké uznanie viny,
blahodarnej ľútosti. Nie! Oklamaného schytí hnev, lebo vo svojom hneve
nie je schopný nijakej ľútosti.
- Pomsta! Pomsta! ... To je teraz hlas oklamaného. A začne v zlosti kamene z jazera vynášať. Preč? Nie! V skutočnosti ich len vláči sem
a tam. Lebo oslobodiť seba od viny a hriechu, to nie je v ľudskej moci...
Človek nevie, že Satana svojím divým počínaním len rozveseľuje. Zlomená sila duše, jej nalomené krídla... Niet nič iného, čo by bolo milšie.
A takto ostane tento usmievajúc sedieť na svojom tróne na prostriedku jazera a nestará sa o zúriaceho človeka... Hoci by tento mohol
zvodcu z trónu hocikedy zhodiť....
Ale nie! Kým Satan počuje zúrenie a rev, je „vznešene“ spokojný. Je vo
svojej obeti ubezpečený a istý. Lebo kým účinkuje v človekovi jed vzdoru, jed urazeného „ja“, premoženej pýchy a kým je tento jed účinný,
niet v človeku miesta pre pokorné uznanie, nijakého miesta pre pokoru, nijakého miesta pre poznanie Boha, večnej lásky...
Úbohý, slepý človek!
Takto si myslí milosrdný Boh, ktorý na zúriaceho pozerá, dlho pozerá.
On môže, ale nechce z človeka kamene hriechov odobrať, lebo ho chce vycibriť. Lebo ho chce učiť, aby poznal vlastnú slabosť a biedu odvrátenia od Boha.

Katechetické ozveny

V jednej hodine milosti mu potom Boh konečne dá poznanie. A vtedy
sedí človek na brehu jazera zlomený, plačúc pred zlomeným, zničeným
životom...
Vtedy sa stáva Satan na svojom tróne nespokojným. Vtedy, keď sa
zúrenie pominie a duša sa uspokojí.
Až teraz človek so zaslzeným zrakom hľadí späť na raj nevinného
detstva... Ďaleko, do diaľavy!
A zaplače k Bohu: „Bože, prečo to muselo byť všetko tak? Nemohol si tomu zabrániť? Aký by som bol ešte šťastný! Teraz som ale stratil teba i seba a neostali mi len rumy.“
Nie! Boh tomu nemohol zabrániť. Musel pripustiť, aby sa všetko
hriešne želanie človeka splnilo. Teraz vidí človek sám, kde môže viesť
zlá cesta; pozná driemajúceho Satana vo svojej duši, ktorý ho môže
hodením jedného kamienka premeniť v diabla.
A človek spozná ešte niečo: Ako búrka, príde k nemu poznanie
odmietnutia Božej lásky. A to je pre človeka najväčšou milosťou. Lebo
len týmto poznaním vyrazia pramene hĺbky, do vnútra človeka vnikne
žiaľ tak hlboko, tak páliac, ako je to len možné, keď sme trápili, sužovali
svojho najlepšieho priateľa.
A pozri sa – ó zázrak milosrdenstva...: prúd ľútosti začne napĺňať
dušu! – stále a stále miznú kamene, padajú stále hlbšie, kamene hriechov jedného úbohého, zlomeného ľudského života a stanú sa mohutným základom nového zmiereného života lásky s večnou láskou.
Čisto ako sklo sa ligoce znova hladina jazera. Ticho a bez zvuku ležia
jeho mlčiace vody v Božom pokoji.
Človek ale stojí, vlastne on kľačí na brehu nového života, ktorý mu
darovala Božia milosť.
A z hĺbky nového dňa ligoce sa ešte – ako súmrak – skala, na ktorej
trónil Satan, temno – ako vážna pripomienka na oslobodenú dušu, aby
sme naň nikdy nezabudli, koho vedľa Boha v sebe nosíme, kým duša žije
v tele: driemajúceho Satana.
Ľudia na tohto Satana často zabudnú: potom vo svojej pýche a namyslenosti sami ho urobia bohom.
Nie tí sú vždy najčistejší a najšľachetnejší, ktorí tak vyzerajú naoko.
Boh pozerá inými očami ako svet. Jemu je cennejšia úprimná ľútosť po
hriechu ako čistota a bezhriešnosť príliš vedomá.
Boh to myslí s človekom dobre, keď ho nechá hlboko klesnúť, aby ho
vyliečil z pýchy a namyslenosti. Bohu nie je nič odpornejšie ako pýcha.
Čo Kristus po svojom pozemskom živote tak často robil, čo robil v smrteľných mukách na kríži, v tom pokračuje i dnes: ujíma sa
hriešnikov, on zomierajúc na kríži berie vraha so sebou do raja, ale
najvzdialenejší sú mu farizeji, ktorí sa pokladajú za spravodlivých.
Z nemeckého originálu upravil: Štefan Magdolen
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KALVÁRIE VO FARNOSTIACH
SPIŠSKEJ DIECÉZY

K

alvária, podľa väčšiny lexikónov a slovníkov odvolávajúc sa
na Bibliu, znamená miesto, či vŕšok ukrižovaného Ježiša v
Jeruzaleme, resp. vyobrazenie krížovej cesty, no rovnako sa
uvažuje aj o dlhotrvajúcom utrpení Krista. Takto sú pomenované
aj miesta, na ktorých bola postavená pamiatka na ceste Ježiša od
domu Piláta na horu Golgota.
Stavanie Kalvárií súvisí s jezuitmi, ktorí pochopili, že duchov
né veci nemožno vnímať iba rozumom, ale že je potrebné doň
zapojiť aj zmysly a telo. Z toho dôvodu je v prejavoch jezuitskej
zbožnosti prítomný dôraz na trpiaceho Krista. Súčasťou organi
začnej štruktúry rádu sú preto Kongregácie svätej agónie, ktoré
upomínajú na Kristov smrteľný zápas. Pobožnosti v rámci týchto
kongregácií vychádzajú v ústrety v tých časoch obľúbenému ľu
dovému typu zbožnosti, ktorý možno považovať za predchodcu
krížovej cesty.
Ide o pobožnosť tzv. Siedmich pádov, pri ktorej veriaci pre
žívajú Kristovo utrpenie nielen prostredníctvom rozjímania či
modlitby, ale aj fyzickou účasťou vlastného tela na Kristovej
ceste vykúpenia. Počas týchto obradov pútnici dokonca kopírujú

vzdialenosti, ktoré zodpovedajú jednotlivým zastaveniam krížo
vej cesty v Jeruzaleme.
Prvé Kalvárie vznikali už v stredoveku. Jednou z prvých bola
Kalvária v severotalianskom Varalle, v stredoeurópskom priesto
re bola známa Kalvaria Zebrzydowska v Poľsku. Na území Slo
venska prvá Kalvária vznikla v cirkevnom hlavnom meste, Trnave.
Ďalšou bola Kalvária vedúca z Banskej Bystrice do Španej doliny,
ktorá vznikla na podnet obyvateľstva vystrašeného tureckými ná
jazdmi. Neskoršie Kalvárie už využívali hornatý charakter krajiny,
ktorý priniesol so sebou aj symbolický potenciál v podobe puto
vania zdola nahor.
V našej diecéze máme pomerne veľa krížových ciest posta
vených mimo kostolov, ktoré tiež nazývame kalvárie. Je vhodné,
aby sme žiakom predstavili i tieto miesta a podľa možností ich
navštívili a vykonali pobožnosť krížovej cesty v ktoromkoľvek
čase liturgického roka.
Ponúkame zobrazenie kalvárií v našich farnostiach z dostup
ných internetových zdrojov.

DOLNÝ SPIŠ

Smižany

Spišská Kapitula

10

Teplička nad Hornádom
www.dkuspis.sk
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HORNÝ SPIŠ

Stará Ľubovňa

Lacková

Kolačkov

Nová Ľubovňa
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Matiašovce
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PODTATRANSKO

Starý
Smokovec

Kvetnica

LIPTOV

Lisková

Valaská Dubová
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Ľubica

Ružomberok
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ORAVA

Zuberec

Zakamenné

Klin

Bobrov

Habovka
Oravská Jasenica
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Zo života svätého Jozefa

Sviatok sv. Jozefa slávime každoročne práve počas Pôstneho obdobia. O jeho živote nemáme veľa informácií. Sväté písmo sa o sv.
Jozefovi zmieňuje iba na niekoľkých miestach. Úlohou pre žiakov môžu byť nasledujúce možnosti:
  Prerozprávaj udalosti znázornené na obrázkoch.
  K udalostiam vyhľadaj biblické citácie, v ktorých vystupuje sv. Jozef.
  Zamysli sa, ako jednal v daných situáciách a v čom nám môže byť príkladom.
  Vyhľadaj litánie k sv. Jozefovi a v marci, kedy sa slávi jeho sviatok, sa ich aspoň raz pomodli.
  Keďže je patrónom a ochrancom sv. Cirkvi, do ktorej patríš i ty, vzývaj ho, ako svojho ochrancu.

14
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JEŽIŠOVO UTRPENIE
V Pôstnej dobe si častejšie pripomíname, čo z lásky k nám
Ježiš vykonal. Jeho obeť na kríži nebola márna a po troch dňoch
vstal z mŕtvych. Prečo Ježiš toľko trpel a obetoval svoj život? Od
poveď môžu žiaci nájsť postupne počas 40 dní Pôstneho obdobia.
Pre každého žiaka pripravíme obrázok, nad ktorým je otázka:
Čo z lásky k nám Ježiš vykonal? Deti dopíšu prvú časť vety: trpel

ŠV
YK

L?

ČO

M JEŽI

NA

Z

K
S
Á

NÁ
K
Y

O

L

PRACOVNÝ LIST

za nás a obetoval svoj život. Dodatok k vete je ukrytý po písmen
ku, ktoré máme pripravené rozstrihané na malé kocky. Písmenká
vytlačíme na papieri fialovej farby – liturgická farba pre Pôstne
obdobie. Každý deň si dieťa vyberie jednu kartičku s písmenom
a na druhú stranu napíše, čo z lásky k Ježišovi urobilo. Na záver
Pôstneho obdobia si poskladá druhú časť vety: ...aby nás zachránil a ukázal nám ako nás má Otec rád!

Trpel za nás a obetoval svoj život,

Katechetické ozveny
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PRÍBEH DVOCH
UČENÍKOV
Na obrázkoch je znázornený známy príbeh, ktorý sa stal
bezprostredne po Ježišovom zmŕtvychvstaní. Dokážeš správne
odpovedať na otázky pod obrázkami? Ako pomôcku si prečítaj
úryvok z evanjelia.
(Lk 24,13-35)
Čo urobili, keď došli do mesta Emauz?

Dvaja učeníci kráčajú veľmi smutní. Prečo?

Čo sa v dome udailo počas návštevy pocestného?

Kto sa cestou pripojil k učeníkom?

Prečo učeníci bežali ešte večer späť do Jeruzalema?

Ako sa i my môžeme stretnúť s Kristom ako títo dvaja
učeníci?

Čo vysvetľoval učeníkom pocestný?
16
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SPRÁVY Z TLAČE
Nový zákon zachycuje udalosti zo života Pána Ježiša. Práca pre žiakov môže byť nasledovná:
  Prečítaj si uvedené udalosti a napíš, ako by o niektorých z nich mohli písať v dnešných novinách?
  Priraď správne novinové titulky k udalostiam a spoj s nimi biblické súradnice.
  Napíš uvedenú biblickú udalosť formou reportáže.
  Diskutuj v skupine, ako sa v čase Pána Ježiša a potom i neskôr šírili správy o jeho verejnom účinkovaní.

Jn 2, 1-12
Lk 5, 17-26
Lk 9, 10-17
Mk 11, 15-19
Mk 6, 14-29
Mt 27, 1-26
Mt 9, 9-13

Ježišovo ukrižovanie
Nasýtenie zástupu
Povolanie Matúša
Smrť Jána Krstiteľa
Uzdravenie ochrnutého
Vyhnanie kupcov z chrámu
Zázrak v Káne
Spracovala: Klára Soľanová

Katechetické ozveny
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LITURGICKÉ ČÍTANIE
NA NEDELE PÔSTU
(ROK B)

Žiakov vedieme k tomu, aby si nedeľné evanjelium prečítali
už počas týždňa. Pracovať môžeme rôznymi metódami. Každý
žiak môže mať uvedený pracovný list, na ktorom sú súradnice,
hlavná myšlienka, prípadne i obrázok. Ich úlohou je dopisať slo
vo, vetu, ktorá ich oslovila pri čítaní Božieho slova v škole, doma,
v kostole v nedeľu, alebo môžu dopísať myšlienku z kázne.

Prvá pôstna nedeľa
Mk 1, 12-15

Satan ho pokúšal a anjeli mu posluhovali.
Druhá pôstna nedeľa
Mk 9, 2-10

Toto je môj milovaný Syn.
Tretia pôstna nedeľa
Jn 2, 13-25

Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.
Štvrtá pôstna nedeľa
Jn 3, 14-21

Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil.
Piata pôstna nedeľa
Jn 12, 20-33

Ak pšeničné zrno padne do zeme a odumrie,
prinesie veľkú úrodu.
Šiesta pôstna nedeľa
Mk 15, 1-39

Ježiš zvolal mocným hlasom a vydýchol.
Spracovala: Klára Soľanová
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KVETNÁ NEDEĽA – KRÍŽOVÁ CESTA
1. Vstup
Rozprávač vyzve ľudí, aby vystúpili z lavíc a vytvorili špalier
v strede kostola.
Spieva sa Hosana.... „Ježiš“ bude počas spevu prichádzať zo
zadu stredom kostola, deti môžu pred neho klásť palmové rato
lesti. Príde až dopredu pred oltár.
(Rozprávač uvedie vždy jednotlivé zastavenia – prečíta text označený tučne).
Otázky písané kurzívou dávajú ľudia, ktorí sedia v kostole na
rôznych miestach.
Odpovede číta postava Ježiša.)
„Dnes, na Kvetnú nedeľu sme privítali Ježiša ako Kráľa. Pripo
míname si jeho slávnostný vstup do Jeruzalema. On je skutočný
Kráľ a teraz počúvajme, čo všetko predchádzalo tomu, aby sa stal
skutočným Kráľom.“

2) Dvojica (muž a žena) vedú rozhovor:
„Kto je vedený na súd?“
„Človek menom Ježiš.“
„Čím bol tento človek?“
„Synom a priateľom.“
„Čo robil?“
„Učil, ako máme žiť.“
„Čo všetko vykonal?“
„Mnoho zázrakov lásky, pretože kam prišiel, uzdravoval.
Slepí videli, chromí chodili, hluchí počuli, malomocní boli
očistení, mŕtvi boli vzriesení k životu.“
„Prečo má byť súdený, veď je nevinný a nielen nevinný,
je plný dobra!“
„Je vedený na súd, pretože jeho slová pália. Jeho láska
znepokojuje. Je vedený nie pre svoj zločin, ale pre zločiny
iných. Kráča v čele ľudu ako vladár, nie ako zajatec.“
„Kto má byť zajatcom, kto má byť súdený?“
„Tí, ktorí ho súdili, kameňovali, smiali sa mu, ktorí prena
sledovali jeho učeníkov.... ty, ja...“
„Budú súdení?“
„Ak príjmu jeho utrpenie a nevinnosť, tak nie. On, ne
konečný Boh, vzal na seba hriechy ľudstva, on ukázal cestu
k prekonaniu utrpenia a k nájdeniu zmyslu života.“
Rozprávač:„Áno, je potrebné vykročiť na cestu jeho utrpenia,
aby sme vkročili do jeho neviny. Vstúpme preto na jeho cestu,
vstúpme preto do života.“

Katechetické ozveny

I. VYZNANIE PRAVDY

Si skutočne kráľ?
Dlho som to nehovoril, ale teraz som vyznal: Som Pán, Král
a Boh. Priznal som pravdu. Nehľadajte kľúč k svojej pravdivosti
v tom, ako zachádzate so svojimi nepravdami... Dôležitejšie je,
ako zachádzate s Božou vôľou a ako jednáte so svojím svedomím.
Ak oklameš človeka, je to zlé, ale ak to priznáš sám sebe pred Bo
hom, získaš silu vyznať to i pred ľuďmi a napraviť, čo si pokazil.

Pravda… čo je pravda?
Veľká pravda je viera, hlboké presvedčenie, že žijete podľa vôle
toho, ktorý vás stvoril a dal vám spravovať túto zem. Vôľou Božou
je, aby ste skutočne milovali. Milujte tak, aby to zasiahlo život váš
i iných a menilo ho. Pilátov rozsudok bol zúfalou snahou človeka
brániť svoju pravdu, svoju moc, pýchu jedného ľudského rozumu...
Nerobte sa veľkými, nekonečnými. Boh je nekonečne väčší.
Nenastavujte svoju malú pravdu proti jeho večnej pravde. Pilát
stál Božej pravde tvárou v tvár a nezmenilo ho to. Vy sa nebojte
nechať zmeniť jeho pravdou.

II. POZDVIHNUTIE KRÍŽA

Hrdinstvo vždy človeka lákalo. V čom je hrdinstvo?
Nevyberaj si utrpenie, nehľadaj ťažké úlohy, pretože nepo
znáš svoje sily tak, ako ich pozná Boh. Zver sa mu, on určí mieru
tvojho utrpenia, pretože pozná tvoju silu i tvoju slabosť. Nehľa
daj nič zvláštne; jediná veľká vec je pravda a tá je pokorná. Prijí
ma svoj život verne deň za dňom tak, ako ti ho dáva nebeský Otec.
Život je tvoj kríž. Nes ho statočne; nenadávaj, že je to život
stiesnený, šedý, chudobný a nudný.
Život je tvoj kríž. Nemysli, že nemáš zásluhy, keď je plný ra
dosti a šťastia. Povedal som, že moje jarmo je sladké.
Život je tvoj kríž. Váž si ho a ber! Plnými rukami, objímaj ho
a prijímaj. V ňom je skryte tvoje hrdinstvo a tvoja sláva. Ale nevy
hýbaj sa mu, neuhýbaj – život je ťažký kríž.

Môže človek nad krížom zvíťaziť?
Nie je väčšie víťazstvo ako víťazstvo nad ľudskou zlobou a zú
falstvom; vytrvať v jednoduchej, obyčajnej, každodennej láske.

III. ZNOVUPRIJATIE KRÍŽA

Túžim po radosti... ako si ju udržať?
Keď som uchopil kríž, zaradoval som sa, že som zvíťazil. Po
tom som padol a bolo po radosti. Nevidel som teda ani na krok
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ďalej, ale nebeský Otec áno. Všetko bolo pripravené. I pre vás má
Otec pripravené všetko – Šimona i Veroniku. Čakajú, až k ním dôj
dete. Musíte ísť a Bohu úplne veriť.

Máme teda nádej?
Nadej, to je viera, že to Boh doplní bez ohľadu na vašu slabosť
a na zatvrdilosť okolia. Nádej sa naplní a bude to trvalé a úplné,
potom sa objímete s tými, ktorí nepochopili vašu lásku a vašu bo
lesť a spôsobovali vám v živote bolesti. Zároveň sami poznáte, že
ani oni to nemali s vami vždy ľahké.
Je tu jediná skutočne veľká radosť. Radosť z práce a z návratu
domov. Zatúlali ste sa veľmi ďaleko a cesta späť bude dlhá. Ne
skracujte si ju. Boh bude s vami.

IV. ROZLÚČKA S MATKOU

Aká je láska?
Láska je vždy krásna…je dvojaká. Ľudská a Božia. V oboch
musíte byť veľkí, ak chcete skutočne milovať. Poznal som to, keď
prichádzala moja matka, ktorá ma bez výhrad ľudsky milovala.
Bude ma odrádzať od tejto cesty? Nie, matka mi nevyčíta od
chod, miluje ma pre moje dielo. Miluje ma Božou láskou.
Bolo pre mňa príliš ťažké čítať v jej duši, ako premôžená bo
lesťou ma opäť vracia k Bohu.

Možno poznať lásku?
Nerozumiete láske, pretože ju chápete iba ako ľudské dáva
nie a branie. Milujete veci a ľudí tak, že sa ich zmocňujete a ste
roztrpčení, keď vám unikajú. Podľa vás, láska často nemá zmysel
a ani neprináša vďačnosť. Láska je však dielo spásy. Skutočná lás
ka nikdy neprestáva.
Moja matka rozumie láske ako nikto z ľudí. Jej sa opýtajte, ako
prežiť ľudský vzťah. Ona je matkou Lásky a láska je príčinou ne
smrteľnosti.

V. STRETNUTIE SO ŠIMONOM

Prečo je v centru nášho života práca?
Je málo tak vzácnych vecí ako je práca. Poznal som to, keď som
potreboval pomoc s krížom. Prinútili Šimona, pre ktorého to bola
ťažká, ponižujúca práca naviac. Potom sa na mňa Šimon pozrel
a šiel – už nie z prinútenia, ale preto, že som potreboval pomoc.
Poznal, že i práca môže byť spasená.

Práca ale unavuje…
Unavuje a nebaví vás vaša práca? To preto, že ju považujete
za trest. Prečo pracujete? Aby ste uživili rodinu? Môj otec praco
val, keď tvoril svet. A váš život je vaše dielo. Nič väčšieho vám Boh

Katechetické ozveny
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nemohol dať ako podiel na svojom diele. Prestaňte pracovať pre
svoje obohatenie a začnite spolupracovať na dovršení sveta – po
tom bude mať i vaša práca pre vás iný zmysel.
To velké na Božom kráľovstve je, že sa práci darí, pretože ju
ľudia robia pre seba navzájom a nie proti sebe, pretože ju robia
ako prejav vzájomnej lásky a úcty, pretože ju konajú v Bohu.

VI. STRETNUTIE S VERONIKOU

Túžil si po úteche? Ja, keď som slabý, potrebujem útechu...
Poznám ten pocit. Šimon mi niesol kríž, ale ja som potreboval
útechu. A tu prichádzala Veronika. Prostá a súcitná. Rozprávate
o šatke. Áno, bola potrebná, ale potrebnejšie bolo jej statočné,
teplé ľudské srdce, ochotné prijať zbičovaného a poníženého. Do
jej srdca som vložil svoju tvár a nechal sa upokojovať. Ona mala
vieru a lásku, ktoré prekonali strach.
Pri stretnutí s ňou som pocítil tajomstvo, že na zemi nemožno
Boha dosiahnuť inak ako v bratoch a sestrách. A Veronika bola
prvá, ktorá pochopila tajomstvo Eucharistie. Zo srdca Veroniky už
nikdy nevymizla moja tvár, ktorú som jej tam vtlačil.

Prečo je na svete tak málo útechy?
Nedokážete dávať a tým menej prijímať. Málokedy dáva
te niečo zo seba, dávate z povinnosti. A keď prijímate, nevidíte
tajomný počiatok daru. Preto je tak málo útechy, že nepoznáte
tajomstvo darovania a prijímania, nepoznáte tajomstvo Eucha
ristie. Pretože útechu môže dať iba ten, kto príjme to, čo je vám
drahé, ako dar a uchráni to pred zničením.
Keď som odchádzal od Veroniky, nebál som sa už o lásku ľudí
k ľuďom. Vedel som, že Veronika vie milovať – prejavila mi súcit.

VII. DRUHÝ PÁD

A čo keď mi k pádu pomáhajú blížni?
To, že nemôžete z miesta, je preto, že nie ste ochotní prijať
chyby druhých, niekedy i tých najbližších. Myslíte, že nezdar nie
kto zavinil, hádate sa kto a ako. Staráte sa o to, či druhý neurobil
chybu a v nedostatku lásky nevidíte, že nezdar spôsobuje diabol.
On sa pozerá, ako sa navzájom nenávidite.
Nebuďte neláskaví. Pokiaľ niekto privodí nezdar, pretože bol
slabý, pomôžte mu s dvojnásobnou silou. Po čase možno budú
musieť pomáhať iní vám.

VIII. STRETNUTIE SO ŽENAMI

Čo mám robiť, keď chcem mať muža doma?
Žena, kedy pochopíš, akú ťa potrebuje? Kedy pochopíš moje
námahy, únavu, moju strohosť, že z lásky k tebe pracujem, zará
bam, aby som ti vytvoril svet, domov, v ktorom sa ti bude páčiť?
Prečo ma chceš mať malého a priemerného – iba doma a pre
seba? Žena, kedy ma spoznáš ako svojho manžela?

www.dkuspis.sk
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Žena pre mňa nemá pochopenie…
Zabúdate, že bez ženy Adam blúdil rajom, ktorý pre neho ne
mal cenu, pretože ho nemal s kým zdieľať. A tak pre vás nebude
mať cenu ani svet bez ženy, ktorej ho venujete, ktorému ona dodá
ľudské teplo. Boh vás miluje, ale pohladiť vás môže iba ľudská
ruka a Boh chce, aby to bola jej ruka. Skúste pochopiť jej tajem
stvo. Keď Otec stvoril človeka, ako muža a ženu ich stvoril. Čo teda
Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

IX. TRETÍ PÁD

Bude raz nášmu padaniu koniec? Toľko sa snažím a napriek tomu
upadám znova do tých istých chýb…
Musíte prijať svoje ľudstvo také, aké je. V jeho tajomnej a bo
lestnej veľkosti. Navadí, že vaše skutky sú často nedokonalé. Iba
jedna vec vás môže pripraviť o víťazstvo – keď sa vzdáte, keď od
hodíte kráľovské znaky svojej dôstojnosti – pálčivosť svedomia a
bolesť rozumu. Keď ujdete z bojiska do bezpečia ľahostajnosti.
I keby vás zlo premohlo a ja by som vás našiel padnutých, ale so
znamením viery, vzkriesim vás a obnovím pre kráľovstvo, pre kto
ré ste bojovali.

X. VYZLIEKANIE

Prečo mám tak málo súkromia? Čím viac chcem byť nenápdný, tým
viac po mne ľudia sliedia...
Na Kalvárii mi zobliekli šaty. Kdesi hlboko v nich žila túžba po
znať ma, vidieť ma. Ale nevideli nič, ich oči neboli čisté. Nebojte
sa ani vy. Ak ste dobrí, spravodliví to spoznajú a tí vám neublížia.
Tí, ktorí sú nečistého srdca, to nespoznajú, pretože nie sú schopní
vnímať dobro. Prečo sa bojíte odhalení, keď nemáte čo skrývať?
Báť sa môže ten, kto je zlý, chamtivý, nepravdivý – ten sa môže
báť, že príde o svoju masku dobroty, pravdivosti a žičlivosti.
Ak chcete byť v bezpečí, oblečte sa do pravdy a zahaľte svoje
nedostatky svetlom veľkodušnosti a dobra.

XI. NA DREVE KRÍŽA

Prečo uspokojenie z dokončeného diela stráca pre mňa tak rýchlo
zmysel?
Preto, že zmysel všetkého stále hľadáte iba v sebe a i keď ro
bíte pre druhých dobro, predsa v hlbke srdca to robíte pre seba
a svoje uspokojenie. Dokiaľ som šiel touto cestou, niečo som ro
bil… Na Kalvárii som už nerobil nič, došiel som…a uvidel celý svoj
život v troskách... výsmech, opustenosť učeníkmi... Obchádzal
okolo mňa diabol a pýtal sa: Malo to zmysel?
Bola tam moja matka a Ján – v nich bol môj zmysel. Oni mi
pomáhajú dokonávať zmysel môjho života až do úplného napl
nenia. Vtedy som vložil zmysel a poklad svojho života do objatia
Márie a Jána, v bránach smrti som zrodil Cirkev. Bolo dokonané.
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A vy pocítite uspokojenie z diela až vtedy, keď ho odovzdáte
druhým v nádeji a viere, že ho v budúcnosti donesú k naplneniu
toho, po čom ste túžili, ale k čomu ste už nemali dostatok síl.

XII. DRÁMA BOŽEJ SMRTI

„Čo je to život?“
„Život, to si predsa ty, Otče. Tvoja vôľa. Život, to sú moji bratia,
moja matka, celý krásny svet. Život, to je dobro, ktoré som konal
ako chválospev tvojej slávy. To je naša láska, ktorá nikdy nepre
stáva.“
…Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?… (Ježiš odíde od
oltára do sakristie, chvíľa ticha)
Rozprávač: Ježiš, Boží Syn, zomrel… (chvíľa ticha)

XIII. MADONA

Rozprávač: „Bol mŕtvy, ale už o tom nevedel. Opäť ležal v matkinom
náručí.
…“Sme v cieli, mamička. Pamätáš v Betleheme? Svietili hviezdy.
A ten najkrajší okamžik bol, keď som zbadal tvoju tvár. Pamätáš
na mudrcov a ich stareckú radosť? Na útek, biedu, starosti? Už si
mi odpustila, že som sa stratil v chráme? Ja viem, že to bolelo.
Som víťaz nad smrťou... a napriek tomu tak unavený a vyčerpaný.
Môžeš pre mňa, mama, niečo urobiť? Nechaj ma odísť. Ešte
stále ma držíš, nechceš ma dať. Ešte jedno vzchopenie vo viere
a nádeji a zrodíš ma pre večnosť...“ (hovorí Ježiš so sakristie)
Mária: Nech sa mi stane podľa tvojho slova... materské srdce vidí
ďalej, i tam, kde sa rozum zastavuje pred nechápavosťou...

XIV. HROB PÁNA – KOLÍSKA CIRKVI

Rozprávač: Je mŕtvy! Tma, ticho, hrob a vzdych. Všetko veľké sa rodí
v tichu, skrytosti a tajomstve.

XV. VZKRIESENIE

Ježiš: (prichádza zo sakristie v bielom a ide k ľuďom)
Prečo tu stojíte? Prečo hľadíte do hrobu?
Prišiel som, aby ste mali život v plnosti. Som Bohom života,
Bohom krásneho milovania. Znovu vám dávam zem. Vezmite ju,
oblečte sa do kráľovského rúcha čistoty, vezmite štít srdca a meč
rozumu a vládnite zemou. Nebojte se žiadneho zla ani svojich
vín. Ja vám odpúšťam. Ja vám verím. Ja vás milujem. Ste mojimi
priateľmi a ja som váš Boh.
Medzi jednotlivými zastaveniami sa môže spievať pieseň „Bol
si tam“ alebo iná vhodná pieseň.
Spracovala a upravila J. Pašková, podľa knihy Ave Crux,
Spes Unica od P. Piťhy, s.79-97
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NÁVRH PÔSTNEHO PLÁTNA

P

ôstne plátno symbolizuje náš svet, každého z nás. Mešec
s peniazmi vyjadruje našu žiadostivú túžbu vlastniť niečo
alebo niekoho. Je to túžba, ktorá odsúva Boha v našom ži
vote na vedľajšiu pozíciu. Táto nezriadená židostivosť vlastniť
zatemňuje náš pohľad. Je to ako pri zatmení slnka. Už nevidí
me dobre a náš pohľad stráca svoju hlbku a prestáva rozozná
vať Božiu prítomnosť v tomto svete. Kohút je symbolom zrady.
Zrádzame lásku, ktorú nám Boh vlial do srdca, spútaváme ju do
hraníc, určujeme si podmienky, za ktorých budeme milovať. Je
to ukradnutá, znetvorená láska, ktorá činí túto zem tvrdou, ne
úrodnou. Taká zem však môže rodiť iba trnie a prináša iba ďalšiu
bolesť a zlo.
Boh sa však vo svojej nekonečnej láske rozhodol zničiť zlo
a sňať z nás náš hriech. Vo svojom milovanom Synovi sa nechal
prebodnúť tvrdosťou nášho srdca. Krv, ktorá vyteká z jeho pre
bodnutného srdca nás činí schopnými všeobjímajúcej a uzdravu
júcej lásky, jednoty a tiež obnovy sveta, v ktorom sa môže rozvíjať
Božie kráľovstvo.
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Toto pôstne plátno nám má pomôcť sústrediť sa a meditovať
o veľkonočných udalostiach. Môže byť pre nás podnetom zmeny
života, ktorá môže vyústiť v konkrétny čin pomoci.
Pôstne plátno si možno vytvoriť v rámci katechetických dielní
pred Pôstnym obdobím.
Ako podklad tvorí fialová látka (resp. iba papier) a skladá sa zo
štyroch častí. Toto rozdelenie tvorí kríž. Je to symbol kríža, ktorý
nesie každý, kto sa rozhodol ísť za Kristom a nasledovať ho.
V ľavom spodnom poli je mešec s peniazmi, v pravom hornom
kikiríkajúci kohút. Pod ním sú vetvičky plné trnia a vľavo hore za
tmené slnko. Kopia smeruje k stredu obrazu a z jej hrotu padajú
dole kvapky krvi.
Plátno si môžete predkresliť do vhodnej veľkosti a používať na sv.
omšich pre deti.
Môžete ho používať na hodinách náboženstva. Každý týždeň pribudne niektorý symbol, ktorého význam vysvetlite tak, že ho zapracujete do
konkrétnej vyučovacej hodiny a ponúknete žiakom návrh predsavzatia,
ktoré im vysvetlite.

www.dkuspis.sk
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JEŽIŠOVO
UTRPENIE,
SMRŤ
A POCHOVANIE
ROZJÍMANIE NIE IBA PRE STREDOŠKOLÁKOV
Trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel
a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým...

E

vanjelium prináša ako slová umierajúceho Ježiša výkrik žal
mu 22: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Mk 15,
34; Mt 27,46). Toto zvolanie vyjadruje Ježišovu opustenosť
na kríži, ktorá sa stala kameňom úrazu kresťanskej interpretácie
tajomstva Veľkého piatku a stredom rôznych „teológii Božieho
utrpenia“, snažiacich sa v hlbokom poznaní Ukrižovaného nájsť
základný zmysel utrpenia sveta.

mentalite autora tohto žalmu, podľa ktorého má spravodlivý prá
vo, aby ho Boh ochránil. Nie je snáď práve Ukrižovaný vo svojom
nesmiernom utrpení tým najopustenejším zo všetkých?
Na túto bolestnú opustenosť však Ježiš odpovedá darovaním
seba samého: je opustený, ale nie zúfalý! Slová, ktoré zaznamenal
Lukáš, dávajú vyniknúť tomuto druhému rozmeru bolesti Ukrižo
vaného. Ježiš sa obracia k Otcovi láskyplným oslovením: „Otče!“
Otázka „prečo?“ sa potom mení v dôveryplné zvolanie „do tvojich
rúk“. Skúsenosť opustenosti od Otca sa stáva vydaním seba samé
ho do jeho náručia. Opustený Ježiš žije svoju bolesť v hlbokom
spoločenstve so všetkými ukrižovanými na zemi a zároveň sa
v plnej dôvere zveruje svojmu Otcovi pre lásku k svetu. Tým, že
odovzdáva Otcovi Ducha (porov. Jn 19,30), spája sa Ukrižovaný
s láskyplnou poslušnosťou voči Bohu do spojenia so všetkými,
ktorí sú bez Boha, totiž s tými, ktorým bol ich vlastnou vinou od
ňatý Duch Svätý a ktorí tak zakúsili vyhnanstvo z vlasti lásky.
A čo Otec? Zostal ľahostajný k utrpeniu Syna? Nie, on „neu
šetril svojho vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých“ (Rim
8,32); „Tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna“ (Jn

Pretože tento žalm je spevom dôvery v Boha, tradičná exe
geza v ňom zdôrazňovala vyznanie bezmedznej Ježišovej dô
very voči Otcovi. Evanjelista Lukáš však vyjadruje vzťah dôvery
medzi Otcom a Synom celkom inými slovami: „Otče, do tvojich
rúk porúčam svojho ducha.“ (Lk 23,46) Musíme sa teda priblí
žiť k tajomstvu Kristovej opustenosti na kríži spôsobom, že
nebudeme interpretovať Ježišovo zvolanie vo svetle tohto žal
mu, ale naopak, odhalíme jeho zmysel na základe Ježišovej
skúsenosti. Tak bude rešpektovaná jedinečnosť tejto historic
kej udalosti, vyjadrená v zhustenej forme slovami viery, odvo
lávajúcimi sa na historický údaj „trpel za vlády Poncia Piláta“.
V Markovej a Matúšovej verzii sa Ukrižovaný obracia na Boha
oslovením Eli: nie je to hrejivé a nežné oslovenie Abba, „Otče“, ale
Božie meno, vyslovené s bázňou a chvením. Tohto Boha vládcu sa
umierajúci pýta: „Prečo?“ (v grétčine: „Za akým účelom?“). Otáz
ka je naplnená nepokojom, ktorý je naviac vyhrotený utrpením
a srší z neho trýzeň, prameniaca zo skutočnosti, že nie je mož
né pochopiť zmysel tejto opustenosti. Zvolanie vyviera zo skú
senosti skutočnej opustenosti, z neprítomnosti a mlčenia toho,
ktorého by si Ježiš najviac prial blízko seba a po jeho prítomnosti
najviac túži práve v tejto hodine kríža. Tento pocit opustenosti
zraňuje Ježišovo vedomie o svojom synovstve a priamo protirečí

Katechetické ozveny

23

katechetické námety

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

privlastnilo a tak so sebou zmierilo dejiny. Boh si privlastnil smrť,
aby sa svetu dostalo života. On nie je tajomným protivníkom,
proti ktorému sa môže ľudská bolesť vzoprieť a rúhať sa mu, ale
je v tom najhlbšom zmysle „ľudským Bohom, volajúcim v tom,
kto trpí i spolu s ním, a zasahujúcim k jeho prospechu svojím krí
žom, keď trpiaci vo svojom utrpení stráca reč.“ (J. Moltmann) Je
Bohom, ktorý dal bolesti sveta zmysel, pretože ju prijal a vykúpil.
A týmto zmyslom je láska...
Ježišova smrť je skutočne smrťou smrtí, pretože na dreve pre
kliatia visí Syn Boží, ktorý sa vydal smrti, aby nám daroval život.
V tichu Bielej soboty dosiahol samé dno víťazstva smrti a pohtil
ju. Jeho „zostup do pekiel“ je „správou o spáse pre duše, ktoré ča
kali vo väzení“. (porov. 1 Pt 3,19) Je istotou, že Ježiš zmieril s Otcom
celý vesmír a tým i tých, ktorí žili pred jeho príchodom, ak boli
otvorení a ochotní v nádeji v zmluve s Bohom. Oslobodzujúce
evanjelium kríža a Bielej soboty sa stáva možnosťou spásy, po
núknutej všetkým bez výnimky.

3,16). Utrpeniu vlastného Syna teda vychádza v ústrety utrpenie
Otca: Boh trpí na kríži ako Syn, ktorý sa vydal, ako Otec, ktorý ho
vydal, ako Duch, láska vychádzajúca z tejto trpiacej lásky. Kríž sa
stáva udalosťou lásky, ktorú tri božské osoby prejavujú svetu: táto
láska nie je podrobená utrpeniu, ale sama si utrpenie zvolila. Kla
sické poňatie gréckej filozofie považuje za jediné možné utrpenie
utrpenie pasívne, ktoré je potrebné trpezlivo znášať a ktoré je vi
dené ako nedokonalosť. Toto poňatie považuje za základnú Bo
žiu vlastnosť nemožnosť trpieť. Naproti tomu zjavuje kresťanský
Boh bolesť aktívnu, slobodne zvolenú, dokonalú v dokonalosti
lásky: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svo
jich priateľov.“ (Jn 15,13) Boh Ježiša Krista nestojí mimo utrpenia
ako nejaký jeho nezaujatý pozorovateľ: tento Boh utrpenie prijí
ma a vykupuje tým, že ho prežíva ako dar a vydanie seba samého,
z čoho tryská svetu nový život.
Počínajúc Veľkým piatkom vieme, že v každom ľudskom utr
pení je prítomný Boh, ktorý trpí s človekom a zveruje mu do rúk
nesmiernú hodnotu utrpenia, prijatého z lásky. „Kráľovstvo“ lásky
sa tým rozšrilo i do „vyhnanstva“ hriechu, bolesti a smrti, aby si ju
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Pane Ježišu,
Bože ukrižovaný za život sveta,
nauč nás načúvať
veľavravnému tichu tvojho umučenia,
ktoré zjavuje nekonečnú lásku.
Daj, nech vieme rozpoznať
v tvojej smrti
smrť smrtí
a v tvojej opustenosti
dar pochádzajúci od toho,
kto ťa opustil.
A v sile Ducha,
božského Utešiteľa v nezmerateľnej bolesti deviatej
hodiny,
nech sa spolu s tebou vieme odovzdať
do Otcovej náruče,
aby sme premenili dejiny našej bolesti
i všetko ľudské utrpenie
na dejiny lásky, ktorá víťazí nad smrťou.

Z knihy: Malý úvod do víry (Bruno Forte),
vyd. Karmelitánske nakladateľstvo
preložila Klára Soľanová
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MOC ŽIVOTA
A LÁSKY
dôležité dni Veľkej noci
Ročník; ročníkový symbol – prvý ZŠ; srdce
Ročníková téma – Cesta lásky
Ročníkový cieľ – Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca

k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a sve
tu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.

Ciele hodiny

Kognitívny:
  charakterizovať udalosti Veľkého piatku a Veľkonočnej
nedele,
  zapamätať si názov najdôležitejších kresťanských
sviatkov,
  definovať kríž ako symbol lásky a kresťanstva.
Afektívny:
  oceniť udalosti Veľkej noci, ako prejav Božej zachraňu
júcej lásky,
  naučiť sa rozoznať a správne prežívať radostné a smut
né udalosti v živote,
  uvedomiť si, že Ježišova smrť na kríži je prejavom lásky
k nám.
Psychomotorický:
  naučiť sa správne prežehnávať,
  správne vyriešiť úlohy v pracovnom liste.
Pomôcky: Sväté písmo, pracovný list, karty, farebné
šatky, obrazy, text príbehu.
Metódy: kreslenie, písanie, počúvanie, brainstor
ming, práca s kartami, porovnávanie, ukladanie
kariet, rozprávanie príbehu, výklad, aktivita, spev
Obsahový štandard: Veľká noc, smrť a zmŕtvychvsta
nie Krista
Výkonový štandard: dôvody slávenia veľkonočných
sviatkov
Kľúčové pojmy: život, kríž, smrť, vzkriesenie, smútok,
bolesť, záchrana, láska, nádej
Rozvoj kompetencií: komunikačné, kultúrne, exis
tenciálne
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ÚVOD
1. Modlitba

Po vzájomnom pozdrave poprosíme žiakov o pozornosť.
Z tašky vyberieme kríž a pripevníme ho do stredu tabule. Počká
me na reakcie žiakov. Potom ich vyzveme, aby sa postavili a ru
kou naznačili kríž a za tým, aby upažili ruky a tak svojim telom
vytvorili kríž. Pokračujeme pokynom, aby potichu prišli k tabuli
nakresliť jednoduchý kríž (ak ich je veľa, prosíme len niekoľkých).
Počas kreslenia ticho znie pieseň Kríž je znakom spásy. Tí, ktorí
už kríž nakreslili, ostávajú pred tabuľou. Počúvajú pieseň a slová
refrénu „Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený
s lásky, krvou zmáčaný za nás“ spievame spolu. Nakoniec sa všetci
správne prežehnáme, tým robíme kríž, prejavujeme úctu krížu.

2. Motivácia

Na tabuli máme nakreslený kríž. Podobný, ale oveľa väčší kríž
stál na okraji mesta, kde ľudia postavili veľkú továreň na výrobu
topánok. Prácou v nej si otcovia a mamy zarábali na živobytie pre
svoje rodiny. Počas vojny, ktorá je veľkým zlom, mesto aj tová
reň nepriatelia zničili. Keď sa ľudia chceli vrátiť, našli iba ruiny.
Na mieste, kde stála továreň ostala iba hrba kameňov, železa a
trosiek. Uprostred týchto ruín, na prekvapenie všetkých, stál iba
kríž. Na ňom našli hniezdo vtáčika s mladými. Tento nemý tvor
si urobil „domček pre svoju rodinu“ na kríži a kríž ho zachránil.
O kríži, o jeho význame a zmysle si dnes porozprávame.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Slovný brainstorming

Žiaci odpovedajú na otázku:
  Kde všade ste videli kríž? (Počkáme na odpovede žiakov - doma,
v kostole, okolo cesty, pred kostolom, na retiazke, na cintoríne
a pod.)
  Prečo ľudia stavajú kríže, prečo sa kríže nachádzajú na mno
hých miestach? (Za správne odpovede žiakov pochválime a začneme výklad.)

2. Výklad

Chlapci a dievčatá, dnes si povieme o jednej veľmi dôležitej
pravde.
Všetky kríže, nech sú kdekoľvek, hovoria o jednom úžasnom víťazstve. O víťazstve Pána Ježiša. Nad kým Ježiš zvíťazil?
Nebolo to v športe, ani v iných pretekoch či súťaži. Tam sú obyčajne nejakí víťazi. Bolo to omnoho dôležitejšie: Ježiš zvíťazil
nad hriechom a nad smrťou.
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Ale pôjdeme po poriadku. Na začiatku náš dobrý nebeský
Otec stvoril krásny svet a daroval ho ľuďom. (Ukážeme niekoľko
fotografií prírody, more, vesmír, zvieratá alebo obrázkovú Bibliu.) Oča
kával, že ľudia budú vďační, že sa budú tešiť Bohu budú za všetko
vďační a budú ho milovať. Ale nestalo sa tak. Ľudia užívali Božie
dary, ale na Boha zabudli. Robili zlo. Boh, ktorý je náš milujúci
Otec, napriek tomu ľudí miloval, preto poslal ľuďom svojho Syna,
aby ich zachránil, aby prestali robiť zlo a vrátili sa k Bohu. Predne
dávnom sme slávili Vianoce, narodenie Božieho Syna. Čo myslíte,
počúvali ľudia Ježiša? Niektorí áno, uverili Ježišovi, počúvali ho a
milovali. No boli aj takí, ktorí neuverili a nemilovali ho. Keď ich
napomínal, mnohým sa to nepáčilo. Ani nám sa niekedy nepáči,
keď nás rodičia alebo pani učiteľka napomína. Tí, ktorí ho nemi
lovali, rozhodli sa Ježiša zabiť. V tom čase, keď žil Pán Ježiš (pred
viac ako 2000 rokmi) trestali vrahov a zločincov ukrižovaním, t. z.
pribili ich na kríž, na ktorom pomaly zomierali. (Ukážeme na kríž,
ktorý je na tabuli i tie, ktoré nakreslili žiaci.) Bola to najhoršia a po
nižujúca smrť. Rimanov takto ukrižovať nesmeli, ale Židov áno.
Prečo sme si dnes pripevnili na tabuľu kríž? Prečo sme kríže
kreslili a podobu kríža vytvárali rukami a telom? Lebo na kríži
zomrel aj Ježiš. My sme sa už o Ježišovi mnoho dozvedeli. Pý
tam sa teda: Robil Ježiš zlo? Bol zločinec alebo vrah? Nie. Práve
naopak. Sväté písmo o ňom hovorí, že „kade chodil, dobre robil“.
On svätý, Boží Syn, ktorý bol nevinný, bez hriechu, pokorne prijal
túto smrť. (Ukážeme obrázok ukrižovaného Ježiša.) Mal na to veľký
a vážny dôvod. Miloval nás. Zomrel za nás, aby nás zachránil. Keď
Ježiš zomrel, bol piatok a my tento deň voláme Veľký piatok. Ži
dia vtedy slávili Veľkú noc (podľa uváženia môžeme vysvetliť, že to
boli najväčšie sviatky, keď Židia Bohu ďakovali za záchranu z egyptského otroctva.) My dnes tiež slávime Veľkú noc a ďakujeme Bohu
za záchranu z otroctva hriechu a smrti. Z úcty k Bohu uctievame
si Ježišov kríž. Ako to bolo v úvode s hniezdom postavenom na
kríži? Kríž zachránil vtáčiu rodinu. Ak budeme mať v úcte Ježišov
kríž, jeho smrť, ktorou nás vykúpil, zachráni i nás.

3. Čítanie textu Jn 3, 16-18

Ukážeme žiakom Sväté písmo, upozornime ich, že to, čo čítame, je
Božie slovo.
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal
večný život.“
Krátko vysvetlíme, že nebeský Otec to dovolil, poslal Ježiša,
aby nás zachránil. Aby každý, kto uverí a miluje Ježiša, žil s ním
v nebi navždy.

Katechetické ozveny
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4. Aktivita

Ukážeme reťaz – symbol otroctva.
Kto je otrok, ten nie je slobodný, je vo väzení, je spútaný. Kto
má hriech, robí zlo, je spútaný zlom ako reťazou, nie je slobodný.
Je otrokom hriechu. Aj my, ja a ty, keď robíme zlo, sme otrokmi
hriechu. Preto prišiel Ježiš, aby nás oslobodil. Je náš Spasiteľ a Zá
chranca.

5. Prehĺbenie

Istý chlapec raz povedal: Ale ja nechcem mŕtveho Ježiša. Pre
čo zomrel? Mal všetkých premôcť, veď je mocný Boh. (Chvíľu počkáme, ako budú žiaci reagovať. Potom pokračujeme.)
Mohol to urobiť. Ale Ježiš nie je superman. Boh vybral práve
tento spôsob spásy. Ježiš na kríži sa spojil s trápením a slabosťou
každého z nás. Zlo premohol svojou láskou. Splnil úlohu, pre kto
rú prišiel na svet a napriek všetkej ľudskej zlobe vykúpil každého
človeka, všetkých, celý svet.
Ježiš zomrel. Ale jeho život sa smrťou neskončil. Nebol to ko
niec, ako si to mnohí Ježišovi nepriatelia mysleli. Na tretí deň Boh
vzkriesil Ježiša, vstal z hrobu (ukážeme obrázok prázdneho hro
bu), ukázal sa ľuďom, dokázal, že je silnejší ako smrť. Náš priateľ
Ježiš žije. Predstavte si, že toto bolo najväčšie víťazstvo. Bola ne
deľa a my túto nedeľu voláme Veľkonočná. Je to najradostnejšia
správa a preto sa všetci tešíme. (Učiteľ sa niekoľkých žiakov opý
ta: M..., tešíš sa aj ty, aj ty?) Áno. Svoju radosť vyjadríme spevom
piesne „Ježiš žije...“.

6. Formovanie postojov

Na farebnú šatku rozložíme karty R. Oberthüra Obrazy živo
ta – život v obrazoch. Vedľa nich rozložíme červenú a žltú šatku
(paralela na smrť a vzkriesenie). Žiaci sa postavia okolo kruhu,
pozorujú udalosti, ktoré zobrazujú karty a po chvíľke si každý žiak
vyberie jednu kartu podľa našich pokynov:

www.dkuspis.sk
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  dievčatá kartu, ktorá vyjadruje radosť, položia ju na žltú šat
ku (môžu ukladať do tvaru kríža),
  chlapci kartu, ktorá vyjadruje bolesť, položia ju na červenú
šatku (tiež môžu ukladať do tvaru kríža).
Zhrnutie: Aj my, keď vo svojom živote prežívame bolesť, sme
smutní. Keď prežívame radosť, tešíme sa. Vo všetkých chvíľach
nášho života máme istotu, že Ježiš je s nami, lebo nám to sľú
bil: „Ja som s vami po všetky dni vášho života.“ Ježiš, ktorý trpel
a zomrel na kríži, vie čo je utrpenie a bolesť. Ježiš je ten, ktorý nás
zachránil, miluje nás a chce, aby sme boli v živote šťastní.

7. Opakovanie – pracovný list

  V úlohe č. 2 a 3 žiaci pozorujú obrázky a pomenujú, čo na
nich vidia.
  Poukážu na rozdiel medzi obrázkami. (Dbáme na to, aby
nevykrikovali, hlásili sa a mali dostatok času všetci žiaci na
premýšľanie.)
  Do prázdnych okienok správne doplnia text alebo kresbu.
  Ústne odpovedia na otázku: Ako sa volajú sviatky, počas
ktorých Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych.
  Zdôraznime tri dôležité pojmy: Veľký piatok, Veľkonočná
nedeľa, Veľká noc.
  Udalosti jednotlivých dní si upevníme zaujímavou formou.
Žiaci nastúpia do radu. Prvý žiak sa otočí k žiakovi za ním a
povie jeden z pojmov. Ten odpovie, čo sa s Ježišom stalo. Ak
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vie, otočí sa k ďalšiemu a povie iný pojem. Ak nevie, zaradí sa
nakoniec do radu. Pokračujeme dovtedy, kým všetci správne
odpovedia.

ZÁVER
Naše dnešné stretnutie sa pomaly končí. Čo si odnesieme vo
svojom srdci domov? Radosť z toho, že Ježiš žije. V úvode sme
si povedali, že kríže máme aj na cintoríne, nad hrobmi našich
drahých zosnulých. Prečo? Vyjadrujeme tým svoju vieru a nádej,
že aj naši drahí, ktorí zomreli, vstanú a budú žiť s Ježišom. Vďaka
jeho smrti a vzkrieseniu máme aj my nádej, že vstaneme a budeme mať večný život.

Domáca úloha

V pracovnom liste vypracovať úlohu 1, 4, 5. Vyzveme ich, aby
počas nasledujúceho týždňa mali snahu správne a úctivo sa pre
žehnávať pred krížom, pred a po modlitbe, pred a po jedle.
Modlitba vďaky vlastnými slovami. Úctivo sa prežehnáme.
Učiteľ začne zvolaním: Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si za nás tr
pel... žiaci spolu odpovedajú: Ďakujeme ti priateľ Ježiš. Postupne
do modlitby zahrnieme ďalšie podľa toho, čo sme sa dnes dozve
deli.
Spracovala. Božena Nemčíková
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– pracovný list –

KRÍŽ

1.

Nakresli 5 krížov rôznej veľkosti a farieb. Na jeden kríž nakresli malé a na iný veľké srdiečko. Budú znakom
veľkej Božej a našej ľudskej lásky. Zapamätaj si, že srdce je symbolom lásky.

2.

3.

JEŽIŠ ZA NÁS ZOMREL NA KRÍŽI

JEŽIŠ VSTAL Z HROBU, ŽIJE

VEĽKONOČNÁ
NEDEĽA

VEĽKÝ PIATOK

(do okienka nakresli kríž alebo napíš zomrel za nás)

(do okienka nakresli lúče alebo napíš vstal z mŕtvych)

4. Doplň názov sviatku

V
5.
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Nakresli, akými skutkami sa Ježišovi poďakuješ za to, že ťa zachránil.
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OHLASOVATELIA PRAVDY
ohlasovanie pravdy Veľkej noci

Ročník; ročníkový symbol – šiesty ZŠ; kameň
Ročníková téma – Poznávanie pravdy
Ročníkový cieľ – Spoznať Božiu pravdu. Oceniť nemeni

teľnosť pravdy pochádzajúcej z Božej múdrosti. Orientovať svoj
život na život v pravde. Praktizovať život v pravde podľa hlasu
svedomia.

Ciele hodiny:

Kognitívny:
  definovať pravdu o jednotlivých dňoch Veľkej noci,
  vyjadriť predmet ohlasovania misionárov – pravdu
o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní.
Afektívny:
  uvedomiť si veľkosť, zmysel i dôsledky smrti
a zmŕtvychvstania Ježiša na môj život,
  prijať pravdu o Ježišovi,
  prejaviť vďačnosť za život.
Psychomotorický:
  vytvoriť plagát,
  dôkladne sa pripraviť na slávenie Veľkej noci.
Pomôcky: Sväté písmo, pracovný list, počítač, tabuľa,
kartičky, text piesne, plagát s tajničkou
Metódy: krížovka, brainstorming, sledovanie vide
opiesne, práca s textom, výklad, skupinová práca
s kartičkami, riešenie úloh v pracovnom liste, tvorba
plagátu
Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná
Obsahový štandard: Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie
– podstata ohlasovania pravdy evanjelia
Výkonový štandard: vysvetliť podstatu a význam
ohlasovania pravdy
Kľúčové pojmy: misia, misionár, ohlasovanie smrť
a vzkriesenie
Kľúčové kompetencie: existenciálne, sociálne,
komunikačné

ÚVOD
1. Modlitba

So žiakmi sa dohodneme na úmysle modlitby a vyberieme
modlitbu, ktorú poznajú.
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2. Motivácia – krížovka

Učiteľ pripevní na tabuľu plagát s krížovkou. Jeden žiak číta
zadanie, iný vpisuje správne slová do tajničky, ostatní hľadajú
riešenie. Riešením je slovo „MISIE“

1.
2.
3.
4.
5.

meno našej nebeskej Matky
jeden z titulov Ježiša – pomazaný
nasledovník Krista
slobodné rozhodnutie proti mravnému zákonu
najväčšia urážka Boha

1.
2.
3.
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4.
5.

M

R

Jeden žiak napíše na tabuľu slovo MISIE a učiteľ ohlási tému
dnešnej hodiny.
Nasleduje písomný brainstorming na tabuľu, v ktorom sa
žiaci snažia vyjadriť význam slova MISIE (Misio – poslanie).

HLAVNÁ ČASŤ
Činnosť žiakov – počúvanie hudobnej ukážky a práca s tex
tom piesne: www.youtube.com/watch?v=GBmtFpg0NMU.
Žiakov vyzveme sledovať text i obraz videopiesne Pán zastavil
sa na brehu. Ich úlohou je nájsť to, čo je spoločné s témou misie.
V ukážke sme sa započúvali do piesne, ktorá bola najobľúbe
nejšou piesňou pre pápeža, dnes už sv. Jána Pavla II. Okrem pies
ne sme mohli sledovať jeho cesty do mnohých krajín, stretnutia
s ľuďmi, politikmi, chorými, chudobnými. Tieto cesty môžeme
nazvať misijné cesty a celý jeho život ako misiu – poslanie.
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1. skupina – chlapci:
Úloha: hľadať zmysel zvýraznených veršov a vysvetliť
obsah 1. a 2. strofy i refrénu.

2. skupina – dievčatá:
Úloha: hľadať zmysel zvýraznených veršov a vysvetliť
obsah 3. a 4. strofy i refrénu.

PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU
1. Pán zastavil sa na brehu,
hľadal ľudí ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.
Refrén:
Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel,
tvoje ústa vyriekli moje meno.
Svoju loďku zanechal som na brehu,
spolu s tebou nový chcem začať lov.
2. Pane, úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné
pracovať s tebou i čisté srdce. R.
3. Pane, chceš mať i moje dlane,
môjho srdca mladistvý zápal,
samotu duše i kvapky potu. R.
4. Pane, ideme spolu s tebou loviť
srdcia na moriach ľudských
do siete pravdy, života, lásky. R.

PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU
1. Pán zastavil sa na brehu,
hľadal ľudí ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.
Refrén:
Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel,
tvoje ústa vyriekli moje meno.
Svoju loďku zanechal som na brehu,
spolu s tebou nový chcem začať lov.
2. Pane, úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné
pracovať s tebou i čisté srdce. R.
3. Pane, chceš mať i moje dlane,
môjho srdca mladistvý zápal,
samotu duše i kvapky potu.
4. Pane, ideme spolu s tebou loviť
srdcia na moriach ľudských
do siete pravdy, života, lásky. R.

Žiakom rozdáme pracovný list s textom piesne a rozdelíme
ich do dvoch skupín:
1. skupina – chlapci: vysvetlia obsah 1. a 2. strofy i refrénu
a zvlášť zvýraznené verše.
2. skupina – dievčatá: vysvetlia obsah 3. a 4. strofy i refrénu
a zvlášť zvýraznené verše.
Po určitom časovom limite chlapci a dievčatá prezentujú všet
kým výsledky svojej práce.

Zhrnutie

  Ježiš hľadá ľudí, ktorí chcú pracovať na šírení radostnej zves
ti – evanjelia.
  Ježiš volá koho chce – povolaný zanecháva svoje pôvodne
zamestnanie, prijíma Ježišovo pozvanie, mení svoj život
a nasleduje ho.
  Človek si uvedomuje svoju nedokonalosť, Bohu ponúka
ochotné ruky a čisté srdce.
  Ježiš požaduje mladistvý zápal pre vec, modlitbu a prácu.
  Posledné slová piesne vyjadrujú rozhodnutie človeka, nasle
dovať Ježiša. Sieť pravdy, života a lásky, predstavuje hodnoty
ohlasované evanjeliom.
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3. Výklad
a. Misie - poslanie

Misia je veľkou úlohou Cirkvi. Kde je však začiatok misie –
poslania? Kto bol prvý poslaný a kto ho poslal? Na tieto otázky
budeme hľadať odpovede.
Pomocou zápisu na tabuľu a použitím textov Svätého písma, ktoré
čítajú žiaci postupne vytvárame tabuľku s postupnosťou poslania (viď.
Zhrnutie).
Odpoveď nájdeme v Jánovom evanjeliu (Jn 3, 14-21). Ján píše:
„Boh poslal Syna, aby sa skrze neho svet spasil.“ Prvým poslaným
bol Pán Ježiš. Ježiš žil medzi nami a pred svojim odchodom do
neba k Otcovi poslal svojich apoštolov. Apoštol Marek (Mk 16,
15-16) píše: „Zjavil sa jedenástim a povedal im: „Choďte do celého
sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa
pokrstiť bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ A apoš
toli išli a hlásali evanjelium. Čo si myslíte, ako ohlasovanie pokra
čovalo po smrti apoštolov?
Smrťou apoštolov sa toto poslanie neukončilo. Apoštoli odo
vzdali misijné poslanie biskupom, ktorí sa stali ich nástupcami.
Boli to teda biskupi, ktorí ohlasovali radostnú zvesť v dejinách
Cirkvi ďalším generáciám kresťanov.
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Biskupi vkladaním rúk ustanovujú kňazov, ktorí sú ich pomocníkmi a ohlasujú Ježišovu zvesť dnes.

Zhrnutie:

MISIJNÉ POSLANIE

Boh poslal Ježiša
Ježiš poslal apoštolov
Apoštoli poslali biskupov
Biskupi posielajú kňazov
Každý pokrstený je poslaný

pripomíname na Veľkú noc, potom pri každej svätej omši, ale
zároveň sú tieto udalosti súčasťou nášho životani a svedectva
o našej viere. Sv. Pavol povedal, že keby Kristus nevstal, márna
by bola naša viera. Tí, ktorí odchádzajú do neznámych krajín, aby
tam ohlasovali Boží plán spásy a svedčili o Božej láske sa volajú
misionári. Oni prijali Ježiša do svojho života a z lásky k nemu idú,
hlásajú a získavajú ľudí pre Krista. Pochopili spásonosnú Božiu
lásku, ktorá chce zachrániť všetkých. Ich poslanie je veľmi nároč
né, mnohokrát aj nebezpečné, ale krásne a dôležité. Viera, ktorú
prijali a žijú, im dáva silu. Ježiš, ktorého milujú, im pomáha, vedie
a vždy sprevádza.
Prežívame Pôstne obdobie, ktorým sa pripravujeme na Veľko
nočné sviatky. Preto je namieste uvažovať o Ježišovom živote, pre
dovšetkým ukrižovaní a vzkriesení. Pripomenieme si to, čo žiari
v jadre udalosti evanjelia a to je podľa slov Svätého Otca Františka
nádhera spásonosnej Božej lásky.
Žiakom rozdáme kartičky (máme ich mať toľko, koľko je žiakov), na
ktorých sú napísané jednotlivé dni veľkonočného slávenia. Podľa vybraných kartičiek sa rozdelia do skupín a spoločne napíšu, čo vedia o danom
dni. Po určitom časovom limite si skupiny kartičky vymenia a iným farebným perom dopisujú to, čo nebolo napísané. Následne skupiny prezentujú svoju prácu.

Kvetná nedeľa
b. Predmet (obsah) ohlasovania

Už vieme, že misia je poslanie a vieme i to, kto koho posiela a
ku komu. Teraz sa zameriame na to, čo je obsahom tohto posla
nia. Čo povedal Pán Ježiš apoštolom, keď ich posielal? (Necháme
priestor na vyjadrenia žiakov. Mali by zaznieť odpovede: povedal,
čo majú robiť; že majú ísť do celého sveta, majú ohlasovať evanje
lium. Správne odpovede pochválime. Potom pokračujeme.) Ježiš
povedal: “Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému
stvoreniu.“ (Mk 16, 15)

Čo znamená hlásať evanjelium?

Súčasný Svätý Otec František, v apoštolskej exhortácii Evange
lii gaudium napísal, že to, čo žiari v jadre evanjelia, je nádhera
spásonosnej Božej lásky, ktorá sa prejavila v ukrižovanom
a vzkriesenom Ježišovi Kristovi. (Evangelii gaudium, b. 36)
Inými slovami, všetci, ktorí sú poslaní, sú misionármi. Sú to re
hoľníci i laici, kňazi, biskupi a aj Svätý Otec, ktorí ohlasujú Ježišovu
smrť a vzkriesenie a plnia tak jeho odkaz. Ohlasujú to predovšet
kým svojim životom, kázaním, povzbudzovaním, poukázaním na
pravdu (pravda - ročníková téma).
Kristova smrť a vzkriesenie sú základom našej viery. Sú
podstatou, predmetom, obsahom evanjelia a ohlasovania.
Udalosti Kristovej smrti a vzkriesenia je zvlášť slávnostne

Katechetické ozveny

  Pán Ježiš prichádza do Jeruzaleme na osliatku, aby spo
lu s ostatnými židmi slávil Židovskú Veľkú noc.
  Počas nej si Židia pripomínali Božiu lásku, ktorá ich vy
viedla z Egyptského zajatia.
  Ľudia ho oslavovali a vítali s ratolesťami.
  Začiatok Veľkého, Svätého týždňa.

Zelený štvrtok
Pán Ježiš slávil s apoštolmi pamätnú večeru, ktorú volá
me Posledná večera.

Lúčil sa s apoštolmi, lebo vedel, že už zajtra ho ukrižujú.
Dal nám na pamiatku najväčší dar – seba v Eucharistii
a aj moc kňazom sláviť túto Eucharistiu.
Ukázal im, čo znamená ľuďom slúžiť.
Mk 13, 12-26

31

katechetické námety

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Veľký piatok
Je deň smrti Pána Ježiša.
Po odsúdení bol bičovaný, vysmievaný, trním koruno
vaný.

Ježiš niesol kríž, ktorom bol ukrižovaný.
Zomrel na kríži za nás, aby nás vykúpil.
Tento deň – piatok, pre nás kresťanov dňom pokánia
a pôstu.
Mk 15, 1-40

Biela sobota
  Ježišovo telo zložené z kríža bolo pochované v prázd
nom hrobe ešte pred západom slnka.
  Privalili kameň a hrob strážili vojaci.
Mk 13, 12-26

Veľkonočná nedeľa
Pán Ježiš vstal z mŕtvych, aleluja!

Mk 16, 1-8

c. Veľká noc – nový život

Ohlasovanie Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania sú pre nás ná
dejou. Ježiš, náš Pán, vstal a žije. V ňom máme aj my nádej, že
vstaneme a budeme s ním večne žiť. Ježišovo zmŕtvychvstanie je
silou pri prekonávaní ťažkostí a problémov v našom živote. Keď
sa spájame s trpiacim Kristom, aj naše bolesti a trápenia nado
búdajú iný význam. Vzkriesený Ježiš dáva silu misionárom pri
prekonávaní ťažkostí spojených s ohlasovaním Evanjelia.

3. Prehĺbenie
PRÍKLAD MISIONÁRKY SESTRY VERONIKY
TERÉZIE RÁCKOVEJ, SSPS
Ukážeme žiakom fotografie a vyrozprávame životný príbeh našej
misionárky, ktorá obetovala život pri ohlasovaní evanjelia.
Narodila sa 8. 1. 1958 v Bánove, ktorý sa nachádza v okrese
Nové Zámky. Študovala na gymnáziu v Šuranoch a lekársky ti
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tul získala na Karlovej univerzite v Prahe. Po roku lekárskej pra
xe začala rehoľnú formáciu v Ríme, v ktorej neskôr pokračovala
v Nemecku. Rehoľné sľuby zložila v roku 1989. Okrem Slovenska
pôsobila v Taliansku, Holandsku, Nemecku, Rakúsku, Írsku, An
glicku, Indonézii a Ghane a napokon v Južnom Sudáne. V meste
Yei pôsobila ako lekárka a zároveň vedúca zdravotného strediska
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sv. Bakhity. Keď tam vypukla občianska vojna, mohla sa vrátiť do
vlasti. Sestra Veronika sa rozhodla zostať. Prečo? Sama poveda
la: „Ostanem tu, pretože Ježišova cesta bola dôsledná. Neopus
til ľudí alebo miesto, keď nastali ťažkosti. Ako Ježišova učeníčka,
nasledujem ho v sile Ducha Svätého. Nemôžem opustiť ľudí Juž
ného Sudánu, pretože ich milujem.“ V pondelok 16. 5. 2016 sa jej
auto hodinu po polnoci stalo terčom streľby ozbrojencov. Práve sa
vracala domov po odvoze tehotnej ženy do pôrodnice. Pri útoku
ju postrelili. Hoci absolvovala sériu operácií v miestnej nemocnici
v Južnom Sudáne i v Keni, zraneniam podľahla. Zomrela 20. mája
2016 v nemocnici v Keni vo veku 58 rokov.
Jej spolusestry povedali: Zostávame v nádeji, že telo sestry
Veroniky, teraz už pochované, sa stane semenom mieru a zmiere
nia – semenom, ktoré vyrastie a bude prekvitať v krajine a medzi
ľudom jej milovaného Južného Sudánu.

5. Diskusia

Prečo to sestra Veronika dokázala? Kto dával zmysel jej živo
tu? Kde čerpala silu a odvahu zostať vo vojnovej krajine a praco
vať ďaleko od domoviny? Tieto a ďalšie otázky sa nám vynárajú
v mysli teraz (dáme priestor žiakom a ukončime diskusiu). Odpo
veďou na tieto otázky je jej láska k Ježišovi, ktorý za nás zomrel
a vstal zmŕtvych. Žila v pravde, že Ježiš je prameňom, silou, inšpi
ráciou a zmyslom jej života. Svoje poslanie, ktoré prijala, žila veľ
mi zodpovedne. Veronika naplnená Ježišovou láskou ohlasovala
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Božiu lásku tým, ktorí to najviac potrebovali a v službe tejto Láske
obetovala i svoj život.

6. Formovanie postojov

A čo my? Každý jeden z nás na základe krstu sme poslaní, má
byť misionármi, ohlasovateľmi evanjelia. Nemusíme ísť na misie
ďaleko do cudzích krajín. Milovať Boha i ľudí, ohlasovať Ježišovu
lásku a radostne žiť evanjelium môžeme všade tam, kde sme.
V tom nám môže byť veľkým príkladom i sv. Terezka Ježiškova,
ktorá nikdy na misiách nebola a pritom sa stala patrónkou misií.

ZÁVER
1. Opakovanie

  formou tvorby plagátu,
  riešením úloh v pracovnom liste.

2. Modlitba

  vyjadrená vlastnými slovami s prosbou o Božiu pomoc a silu
pre misionárov, ale aj pre nás, ktorí máme vydávať svojim ži
votom svedectvo o Ježišovi.
  spev refrénu z úvodnej piesne: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel...
Spracovala: Božena Nemčíkov
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Príloha č. 1 – pracovný list
1. Napíš, kto povedal, že to, čo žiari v jadre evanjelia, je nádhera spásonosnej Božej lásky, ktorá sa prejavila v ukrižovanom
a vzkriesenom Ježišovi Kristovi. (Evangelii gaudium, b. 36)

.........................................................................................................................................................
2. Podľa obrázka napíš názvy jednotlivých dní a čo sa s Ježišom stalo. Nájdi vo Svätom písme text: Jn 12, 12-19; Mk 13, 12-26; Mk 15,
1-40; Mk 13, 42-47; Mk 16, 1- 8. Prečítaj ho a jeho súradnice správne priraď k obrázku.
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BLAŽENÍ, KTORÍ NEVIDELI A UVERILI
rozjímanie pre žiakov 4. – 6. ročníka
Text evanjelia Jn 20, 24-29 najprv prečítame zo Svätého písma.
Žiaci môžu pracovať metódami porozumenia textu: rozdeliť text na
menšie celky, vypísať postavy z textu, zaradiť text do kontextu – prečítať odstavec pred a za textom, podčiarknuť vety, ktoré ich oslovili
a pod. Potom môžeme uviesť vypočutie rozjímanie: Pokúsme sa prežiť chvíľu s Ježišom – dnes už so vzkrieseným.Pridáme sa k apoštolovi
Tomášovi, ktorý nechcel uveriť, že Ježiš znova žije, ani keď mu všetci
ostatní tvrdili, že ho predsa na vlastné oči videli, dotýkali sa ho, jedol
s nimi. Tomáš zostal i po vypočutí týchto tvrdení smutný. Poďme sa
teda pozrieť na neho!Text môžu čítať žiaci podľa jednotlivých postáv.
Na záver zdôraznime rozdiel medzi biblickým textom a prerozprávaným textom – rozjímaním.
Tomáš vychádza z domu, kde sa práve pohádal s ostatnými
apoštolmi. Sedel si v záhrade pod stromom. Je na ňom vidieť, že

ho hádka rozrušila. Je bledý, brada sa mu chveje. Nervózne trhá
steblá trávy a zase ich zahadzuje. Vyskočil, urobil pár krokov späť
k domu, ale asi si to rozmyslel a vrátil sa späť. Klesol pod strom,
hlavu zaboril do dlaní a zdá sa, že vzlyká. Mám sa odvážiť ísť
k nemu?
„Tomáš, čo ti je, čo sa stalo?“ – žiadna odpoveď.
Asi vôbec nevníma, že som tu. A po chvíli, akoby sám pre seba,
hovorí: „To nie je možné! Ježiš predsa zomrel a bol pochovaný. Vi
del som síce, ako kriesil mŕtvych. Ale sám seba? To nemôže! A vraj
prišiel do miestnosti, i keď dvere boli zatvorené. Tak teda nemôže
mať skutočné telo. Veď cez stenu nikto a nič nemôže prejsť. To
museli vidieť nejakého ducha. Niečo sa im asi snívalo. Už i oni
stratili rozum ako tie ženy!“
A prečo prišiel práve vtedy medzi nich, keď som tam ja nebol?
Som snáď menejcenný ako ostatní? Keď všetko vie, musí vedieť,
ako som ho mal rád a ako strašne trpím, pretože už tu nie je. Veď
práve preto som nemohol vydžať medzi ostatnými, musel som
odísť do samoty, aby som sa mohol vyplakať tam, kde ma nik ne
bude vidieť.
Nie, nemôžem tomu uveriť! Dokiaľ ho na vlastné oči neuvi
dím a nedotknem sa jeho rán, neuverím. Nie, to sa nedá. Ach,
ale keby to tak predsa bola pravda! To je však nemožné. Teraz ma
asi spozoroval. Pozrel sa na mňa a pýta sa ma: „A ty tomu veríš?
Veríš, že Ježiš žije?“ Čo mu mám odpovedať? Verím skutočne, že
Ježiš žije?
Keď niekomu zomrie blízky človek, je smutný, spomína na
neho, obzerá si jeho fotografie, číta jeho listy, ale nehovorí s ním,
nežije už viac s ním.
On je môj priateľ. A dalo by sa priateliť s mŕtvym?
Ľudia spomínajú i na dávno zomrelých, rôznych slávnych spi
sovateľov, panovníkov, vynálezcov, hudobných skladateľov.
Učíme sa o nich v škole. Pripomínajú sa ich výročia. Ale kto ich
miluje? Alebo kto ich nenávidí, Ale koľko ľudí dnes miluje Ježiša
a koľko ich bojuje proti nemu!
Veď čo všetko sa robí, aby sme v neho neverili! K čomu by to
všetko bolo, keby šlo o dávno mŕtvého?
Keby bol zostal v hrobe, celé jeho učenie by predsa nemalo
zmysel. A mohlo by potom trvať už dvetisíc rokov?
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Nie, on určite žije! Musí to byť pravda, že vstal z hrobu. Je to
predsa možné. On je Bohom. On je Pánom nad celým stvorením
a nemal by mať moc nad telom?
„Ja tomu verím!“ To je moja odpoveď Tomášovi i všetkým ľu
ďom.
Tomáš pomaly vstáva a odchádza do domu.
Idem za ním. Sú tu všetci apoštoli. Sedia okolo stola. Tomáš si
mlčky sadol tiež. Chvíľu je ticho.
A už je tu Ježiš. Všetci vstávajú. Ježiš sa pozerá na Tomáša. Ten
zbledol ešte viac. I on vstal, ale hneď padol na kolená. Ježiš mu
ukazuje rany, ale Tomáš sa ich už nepotrebuje dotknúť. Oči sa mu
rozžiria a volá: „Pán môj a Boh môj!“ To je krásne oslovenie! Áno,
i pre mňa si Pánom a Bohom. A si môj! Chcem, aby si bol vždy
môj, aby som ťa neopustil, nezradil, nezaprel, aby si bol skutočne
môj priateľ.
Ježiš sa skláňa k Tomášovi a hovorí mu: „Tomáš, uveril si, pre
tože si ma videl. Blažení sú tí, ktorí nevideli a uverili.“
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To platí pre mňa. Obracia sa ku mne a hovorí mi: „Si šťastný
a budeš šťastný, pretože si uveril vo mňa. Ja skutočne žijem. Môžeš ma počuť v slovách Písma. Môžeš sa so mnou spojiť v premenenom chlebe – Eucharistii. Môžeš mi pomáhať v každom
trpiacom človekovi. A keď mi zostaneš verný, raz i ty VSTANEŠ
Z MŔTVYCH ako ja.
I ty budeš mať také telo ako teraz ja. Nikdy nebude choré,
boľavé, unavené. Nebude mu prekážkou vzdialenosť, bude sa
pohybovať rýchlejšie ako svetlo. A svetlo je tiež hmota. Nebude
mu prekážkou stena, prejde ju ako rádiové a televízne vlny, ktoré
sú tiež hmotou. O tom sa budeš učiť. Všetko, o čom sa ešte do
zvieš z tajov prírody, čo ľudia doposiaľ objavili a ešte objavia, som
predsa vymyslel a stvoril ja. Som Pánom nad tým. Len zostaň
verne pri mne a zažiješ nevídané a neslýchané zázraky. A radosť,
ktorú ti ja dám, sa nikdy neskončí.
Spracovala: Klára Soľanová

www.dkuspis.sk

37

38

ponúkame
TWEETUJ S BOHOM

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

Cena: 12,00 €

Marko Ivan Rupnik: „HĽADÁM SVOJICH BRATOV“
Kniha má podnadpis – Lectio divina o Jozefovi Egyptskom a je ponukou skúmania akoby dvoch súbežných tém.
Prvou je povolanie človeka, ktorý vníma, že Božie povolanie nie je jednorazovou záležitosťou, ale celoživotnou
cestou. A druhou sú vzťah v rodine, hľadanie zmierenia medzi bratmi a s otcom, pochopenie jeho lásky. Obe
témy sú zároveň veľavravnou metaforou nášho vzťahu s nebeským Otcom. Sága príbehu je rozdelená do
piatich kapitol a vovádza čitateľa do najhlbších tém duchovného života.

Cena: 4,00 €

Marko Ivan Rupnik: PRI STOLE V BETÁNII

Ďalšie pokračovanie exegézy Božieho slova. Lazár, Mária a Marta sú známi ako Ježišovi priatelia. Často sa
stretávali pri stole v Betánii. Lazárova smrť a jeho vzkriesenie je križovatkou zmeny nielen samotného Lazára,
ale aj Márie a Marty. Autor knihy prekoná a prináša nový pohľad na tradičný rozpor, podľa ktorého Ježiš pochváli
Máriu, ktorá si sadla k jeho nohám a počúvala ho, kým Martu, ktorá zostala zaujatá prípravou pohostenia,
napomenie. Mária i Marta sa vďaka vzkrieseniu Lazára postupne dopracujú ku kontemplácii Krista. Aj my sme
povolaní kontemplovať Krista: jemu má patriť primát vo všetkých udalostiach nášho života a života celého
ľudstva.

Cena: 4,00 €

Anselm Grün: VEĽKONOČNÝ PRÍBEH

Jednoducho a pútavo prerozprávaný príbeh o Ježišovej Veľkej noci. Sme svedkami jeho slávneho príchodu
do Jeruzalema, sme prítomní na jeho poslednej večeri s učeníkmi, na ceste na Golgotu a pri jeho ukrižovaní
a vzkriesení. Slová umocňujú krásne ilustrácie Giuliana Ferriho.

Cena: 3,30 €
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Rainer Oberthür: OBRAZY ŽIVOTA – ŽIVOT V OBRAZECH

Príručku tvorí 88 obrazových kariet cca formátu pohľadníc a 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 a literárnej výchovy. Je vhodný na prácu s deťmi, 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 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 €

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 €

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 €

40

www.dkuspis.sk
Katechetické
ozveny

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

Cena: 5,00 €

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

Cena: 9,00 €

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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