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Úvodník
Čo znamená svetlo, vie posúdiť každý, kto už raz podstúpil operáciu očí, kto musel vydržať jednu noc bez spánku alebo ten, kto len naplno vychutnával východ
slnka. Už prvé lúče slnka prinášajú farbu, teplo a svetlo do sveta. Od začiatku
Adventu nám Cirkev ešte výraznejšie pripomína, že svetlom v živote kresťana je
Božie slovo. Osobitným spôsobom sme si to mohli uvedomiť pri slávení nedele
Božieho slova počas 3. cezročnej nedele. Vidieť svetlo znamená byť spojený so
životom. Počas bohoslužby slova v Nedeľu Božieho slova sme sa stretli dvakrát
s tým istým "svetlo prinášajúcim" proroctvom. Je to v prvom čítaní a v evanjeliu:
"Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo." (Iz 9,1). Evanjelista Matúš je presvedčený, že toto proroctvo sa naplnilo v Ježišovi, a preto cituje slová proroka
Izaiáša.
Pápež František v exhortácii Radosť evanjelia (Evangelii gaudium) pripomenul, že pri práci na šírení evanjelia sa každý jeho ohlasovateľ „musí živiť Božím slovom.“ Božie slovo počúvať, meditovať o ňom, žiť ho, oslavovať a vydávať o ňom svedectvo. Srdcom všetkých našich aktivít by malo byť Božie slovo. Je
dôležité, aby zjavené Slovo radikálnym spôsobom zúrodnilo katechézu i všetky
snaženia zamerané na odovzdávanie viery. Predpokladá to dobrú znalosť Božieho slova, a v tomto roku je viac než potrebné, aby sa stalo ešte bližším našim
mysliam i našim srdciam. Prijmime pozvanie Svätého Otca, v ktorom pripomína,
že predsa nehľadáme tápajúc v tme a ani nemusíme čakať na to, aby sa Boh na
nás obrátil so svojim slovom, pretože on už prehovoril, nie je viac neznámy, ale
zjavil sa. Prijmime tento vznešený poklad zjaveného Slova (porov. EG 174 – 175).
Ďalšie impulzy a usmernenia k biblickej animácii katechézy nájdeme v posynodálnej exhortácii Verbum Domini pápeža Benedikta XVI. Podľa tejto exhortácie katechéza má byť preniknutá biblickým myslením, biblickým duchom a biblickými postojmi. Bude tým bohatšia a účinnejšia, čím viac budeme čítať texty
s porozumením a so srdcom Cirkvi. Je potrebné povzbudzovať, aby sa poznávali
postavy, udalosti a vyjadrenia Božieho slova. Na to môže slúžiť aj rozumné memorovanie niektorých biblických úryvkov, ktoré výrečne vyjadrujú kresťanské
tajomstvá. Katechizačná činnosť v sebe vždy zahŕňa také používanie Písma, aby
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boli tieto slová vnímané ako živé, ako je aj dnes Kristus živý tam, kde sa dvaja
alebo traja zhromaždia v jeho mene (porov. Mt 18, 20). Živým spôsobom musí
približovať dejiny spásy a obsah viery Cirkvi, aby každý veriaci spoznal, že do
týchto dejín patria aj jeho vlastné životné osudy. (VD 74). V tejto perspektíve
je dôležité zdôrazniť vzťah medzi Svätým písmom a Katechizmom Katolíckej
cirkvi, ako to potvrdzuje aj Všeobecné direktórium pre katechézu. Sväté písmo
totiž ako slovo Božie napísané z vnuknutia Ducha Svätého a Katechizmus Katolíckej cirkvi, ako dôležité aktuálne vyjadrenie živej Tradície Cirkvi a bezpečná
norma na vyučovanie vo viere, sú tu na to, aby každé svojím spôsobom a podľa
vlastnej autority robili katechézu plodnou.
V treťom čísle Katechetických ozvien vám prinášame informácie o dianí v katechéze a v školskom vyučovaní v druhom polroku školského roka 2019/20. Rozhovor sme urobili s duchovným otcom Mariánom Sivoňom, ktorý je správcom
farnosti Letanovce a pýtali sme sa ho na pastoráciu Rómov. Stručne predstavujeme katechizmus napísaný a určený na pastoráciu Rómov. Počas polročných
prázdnin sa uskutočnili duchovné cvičenia pod vedením dona Jozefa Luscoňa.
V Pôstnom období sa môžete zúčastniť duchovných obnov v dekanáte. So svojimi
víťaznými družstvami zo školských kôl sa zúčastníte dekanátneho, diecézneho
a dve družstvá z diecézy národného kola BO. Očakávame výtvarné práce v súťaži
Biblia očami detí a mládeže. Ďalšia ponuka článkov v jednotlivých rubrikách Katechetických ozvenách sa týka Roka Božieho slova.
Chcem vás všetkých pozvať na naše metodické dni, ktoré budú počas prvých
dvoch marcových týždňov na piatich miestach v našej diecéze. Tešíme sa na
stretnutie s vami.

Viktor Pardeľ
biskupský vikár
riaditeľ DKÚ

www.dkuspis.sk
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Info

Biblická olympiáda – dekanátne kolá

Metodické dni – marec 2020

Odporúčaný termín pre školské kolá bol do

Prvé dva marcové týždne roku 2020 budú patriť

31. 1. 2020. Vyplnené tlačivo Registrácia do dekanát-

metodickým dňom v jednotlivých regiónoch diecé-

neho (okresného) kola (príloha č. 2) bolo potrebné

zy.

zaslať na DKÚ do 7. februára 2020. Záväzný termín

Budú zamerané na biblický rozmer vyučova-

konania dekanátnych kôl je v stredu 25. 3. 2020 pre

nia v prebiehajúcom Roku Božieho slova. Pozván-

základné školy a vo štvrtok 26. 3. 2020 pre stredné

ku sme zaslali na adresy učiteľov, farských úradov

školy. Pozvánky zasielame na adresy škôl.

a škôl v našej diecéze. Nájdete ju i na našej webovej
stránke.

Duchovné cvičenia – február 2020
V dňoch 1. – 3. februára 2020 sa uskutočnili du-

Pôstne duchovné obnovy

chovné cvičenia na tému Krása Boha ukrytá v dob-

V jednotlivých regiónoch diecézy sa v Pôst-

rote človeka. Zúčastnilo sa ho 28 učiteľov z toho 26

nom období uskutočnia duchovné obnovy pre uči-

katechétov. Ďakujeme exercitátorovi vdp. Jozefovi

teľov náboženstva. Aktuálne termíny nájdete na

Luscoňovi za poodkrytie krásy Boha a jeho odblesku v

www.dkuspis.sk.

nás cez našu dobrotu a lásku k nemu a ľuďom.

Noc čítania Biblie – 3. veľkonočná nedeľa
Pracovná porada metodikov Spišskej diecézy

26. apríla 2020

Dňa 20. marca 2020 sa v DKÚ v Spišskej Novej Vsi

Projekt Noc čítania Biblie sa stal každoročne sú-

uskutoční porada metodikov našej diecézy. Prioritnou

časťou života niektorých škôl. Začína sa v piatok pod-

oblasťou činnosti metodikov je realizácia dekanátnych

večer a trvá až do nedele. Téma a časový harmono-

kôl Biblickej olympiády, zorganizovanie katechetic-

gram je v štádiu príprav a podľa informácií KPKC bude

kých dielní a duchovných obnôv, prípadne i duchov-

zverejnený na ich stránke. Na projekte spolupracuje

ných cvičení v jednotlivých regiónoch. Metodikom ďa-

KPKC, KBD a Rádio Lumen.

kujeme za ich činnosť v dekanátoch.

Ativita na pôst 2020
Na Pôstne obdobie ponúkame 3 kríže, na ktorých
bude vyobrazená posledná večera, obeta Pána Ježiša
na kríži a sv. omša. V tomto roku s heslom Toto robte
na moju pamiatku. Objednávať si môžete cez webovú
adresu www.dkuspis.sk.
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Info

Prehľadný rámcový kalendár
a katechétov na rok 2020

podujatí

pre

učiteľov

náboženstva

Ponúkame rámcový kalendár podujatí DKÚ (semináre, obnovy, súťaže).

Mesiac

Celodiecézne podujatia

Regionálne podujatia

január 2020

školské kolá BO

—

február 2020

duchovné cvičenia

katechetické dielne

pracovná porada externých metodikov
marec 2020

dekanátne kolá BO
školské kolá výtvarnej súťaže

METODICKÉ DNI
(presun z októbra 2019)
katechetické dielne
duchovné obnovy

diecézne kolo Biblickej olympiády
apríl 2020

diecézne kolo výtvarnej súťaže

duchovné obnovy

praktický seminár
máj 2020

seminár na biblickú tému

—

jún 2020

seminár – farská katechéza

—

august 2020

Veni Sancte

—

september 2020

metodický deň pre začínajúcich učiteľov

—

október 2020

—

metodické dni v regiónoch

november 2020
december 2020

recitačná súťaž

katechetické dielne

seminár – knihy k BO
seminár – farská katechéza

duchovné obnovy

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

www.dkuspis.sk
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Publikácia

Rómsky katechizmus
1. časť
Ponúkame vám prvú časť róm-

ku spracoval a pripravil do tlače

skeho

džas,

náš katechéta Jozef Petrenčík, ilu-

Roma, ktorý autorsky pripravil

stráciami prispeli aj jeho dve dcéry

vdp. Marián Sivoň, správca far-

Miriam a Júlia.

katechizmus

Kaj

nosti Letanovce a vydal Diecézny

Kniha je vytlačená na kvalit-

katechetický úrad Spišskej die-

nom papieri, s dobrou väzbou a je

cézy. V prvej časti katechizmu

plnofarebná.

jednoduchým a zrozumiteľným

Tešíme sa na ďalšie časti a túto

štýlom rozoberá Krédo. Každá

vrelo odporúčame na prácu v ka-

kapitola začína krátkym vstupom

techéze a školskom vyučovaní.

do témy, nasleduje náuka Cirkvi
a časť na zapamätanie. Výklad
autor dopĺňa príkladmi zo života,
úryvkami zo Svätého písma a príbehmi. Obsah

Počet strán - 82

a štýl katechizmu má autor overený v kateché-

Brožovaná väzba

ze a vo vyučovaní náboženskej výchovy v ško-

Cena - 4€

le. V závere sa nachádzajú základné modlitby
v slovenskej i rómskej verzii, otázky a odpo-

Objednať si ho môžete cez tento objednávací

vede, ako i stručný rómsko-slovenský slovník.

formulár na našej webovej stránke:

Publikácia je bohatá na fotografie a ilustrá-

http://nova.dkuspis.sk/clanky/1113-KAJ-

cie. Po okrajoch sú vybrané a zvýraznené niekto-

DZAS-ROMA-romsky-katechizmus/1-Hlav-

ré texty a sú doplnené kresbami. Grafickú strán-

na-stranka/1-Oznamy.

Z Ú V O D U O . B I S K U P A Š T E F A N A K P R V E J Č AS T I K AT E C H I Z M U :
Milí čitatelia prvej časti katechizmu s názvom Kaj džas, Roma. Držíte v rukách knihu, ktorá
chce priblížiť náuku Katolíckej cirkvi v podobe, ako ju prijímajú a veria katolíci na celom svete.
Kňaz Marián Sivoň, ktorý má viacročnú pastoračnú skúsenosť s prácou s Rómami, pripravil publikáciu, ktorá môže pomôcť pri vysvetľovaní Kréda deťom a mládeži v rómskom prostredí. Pomôcť
spoznať, upevniť sa vo viere a zamilovať si Boha. Vyprosujem veľa darov Ducha Svätého tým, ktorí
budú odovzdávať, čo prijali od Pána a otvorené mysle a srdcia tých, ktorí budú adresátmi ohlasovania.
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Rozhovor

Rómsky
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Rozhovor

Otec Marián, ste kňazom už šestnásty rok

pocit, že takúto jednoduchosť a spontánnosť sme

a vaša služba je dlhodobo zameraná na pas-

my, Nerómovia, kdesi po ceste stratili. Akoby

toráciu Rómov. Čo je pre vás v tejto službe

dnes liturgia pre nás nebola radosťou, sme akísi

najťažšie a čo vám v nej zasa robí najväčšiu

strohí a skostnatení, umelí, vyprázdnení, možno

radosť?

aj unavení.

Nemyslím si, že by moja kňazská služba bola
zameraná na pastoráciu Rómov. Avšak je prav-

V čom je podľa vás zmýšľanie a život Rómov

dou, že veľký počet z mojich šestnástich rokov

špecifický?

kňazskej služby (konkrétne trinásť) som strávil

Jednoduchá odpoveď: iný jazyk, iné hodnoty,

a trávim v prostredí s veľkým počtom rómskeho

predovšetkým rodina, ktorá je na prvom mieste.

obyvateľstva. Teda usilujem sa venovať ľuďom,

K tomu, aby boli šťastní, nepotrebujú až tak veľa

ktorých mám pred sebou, ku ktorým ma Pán Boh

materiálnych vecí, ale určite k tomu potrebujú

poslal a ktorí sú dnes z rôznych dôvodov vylúčení

rodinu. Nevedia si predstaviť život bez rodiny,

na okraj spoločnosti, či už svojím vlastným pri-

nevedia si predstaviť, aké je to žiť sám. Pre Ró-

činením alebo aj pričinením iných. Najťažšie je

mov je tiež dôležitý prítomný okamih. Rómo-

pre mňa to, že sa niekedy cítim ako medzi dvoma

via napríklad majú rovnaké slovo pre včera aj

mlynskými kameňmi. Keď sa o niečo usilujem

zajtra. Obidve tieto slová vyjadria jediným slo-

s Rómami, Nerómovia sa pýtajú: „Pán farár, načo

vom -„tajsa“. Teda ak chcete povedať v rómčine,

to robíte?“ Nemusia sa ma to priamo pýtať, ale

že ste niečo robili včera, poviete tajsa a ak chcete

cítim to z niektorých. Lebo v tom, čo robím, často

povedať, že niečo budete robiť zajtra, opäť to vy-

nevidia zmysel. Rómovia sa zas pýtajú: „Pán fa-

jadríte slovom tajsa. Prečo? Lebo pre Rómov nie

rár, prečo to robíte?“ Tiež sa to nemusia priamo

je dôležité, čo bolo včera (minulosť), ani čo bude

pýtať mňa, ale túto otázku si kladú. Trvá im, kým

zajtra (budúcnosť), zaujíma ich to, čo je teraz

mi uveria a pochopia. A to ako Nerómom, tak aj

(prítomnosť). Samozrejme, neobsiahol som tu

Rómom. Najväčšou radosťou je samotná služba.

celú otázku, odpovedal som len sčasti, lebo od-

Mám veľkú radosť, keď je sv. omša živá, úprimná,

povedať na túto jednu otázku vyčerpávajúco by

radostná a jednoduchá. Cítim v nej Ježiša. Mám

chcelo napísať aspoň jednu obsiahlu knihu.
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„Katechizmus je vhodnou
pomôckou hlavne pre kňazov,
katechétov, animátorov skupín
a stretiek, pôsobiacich v rómskom
prostredí.“

Nedávno ste v spolupráci s Diecéznym kate-

Boha a katechétom lepšie priblížiť Boha mladým

chetickým úradom Spišskej diecézy vydali

Rómom a deťom. Od ľudí uvítam spätnú väzbu,

I. časť Rómskeho katechizmu. Mohli by ste

keď mi povedia, v čom sú jeho plusy a v čom mí-

nám k nemu trošku viac pootvoriť dvere a pri-

nusy, aby druhá časť bola lepšia.

blížiť nám, čo je jeho cieľom?
Ide o katechizmus urobený špeciálne pre

Byť ako dobrý otec: keď
treba pohladiť, pohladím,
keď treba byť prísny, tak
byť prísny.

rómskych veriacich ako aj pre tých, ktorí sa im
venujú: kňazom, učiteľom, katechétom, animátorom. Je dvojjazyčný, čo znamená, že základné
pravdy sú napísané v oboch jazykoch. Veľa povie
už samotný názov Kaj džas, Roma? – Kam kráčaš (Róm)? Prvá časť má podnadpis Paťav tuke,
miro Del – Verím ti, môj Bože. Snažil som sa ho

Čo očakávate od katechizmu, keď ako vieme,

písať veľmi jednoduchým spôsobom v krátkych

v škole sa nevyučuje katechizmus, ale skôr sa

vetách, nie v zložitých definíciách. Sú v ňom prí-

vyučuje a každý ročník má svoj obsah?

behy, piesne, modlitby z rómskeho prostredia.

Katechizmus je vhodnou pomôckou hlav-

Na konci sú základné otázky a odpovede a menší

ne pre kňazov, katechétov, animátorov skupín

náboženský rómsko-slovenský slovník. Verím,

a stretiek, pôsobiacich v rómskom prostredí.

že katechizmus môže byť vhodnou pomôckou

Môže im pomôcť ľahšie a lepšie priblížiť obsah

pre samotných Rómov, no asi ešte viac pre tých,

viery rómskym deťom a mládeži. Základné prav-

ktorí slúžia v rómskom prostredí. Budem veľmi

dy môžu deťom napísať a vysvetľovať aj v róm-

rád, ak ľudia prejavia oň záujem a budú ho použí-

skom jazyku a cez príbehy z rómskeho prostre-

vať a ak im pomôže: mladým Rómom viac poznať

dia. Tým, že je rozdelený na obsahovo menšie

www.dkuspis.sk

-12

časti, je vhodné ho dať do rúk aj samotným Rómom. Môže im byť blízky aj tým, že je tam veľa
pestrých obrázkov a fotiek z rómskeho prostre-

2. Nesmie k nim pristupovať a správať sa
k nim ako k menejcenným a druhoradým.
3. Musí vedieť, akú skupinu Rómov má pred
sebou, poznať z akého sú prostredia, aké majú

dia.

sociálne zázemie, či sú bohatí alebo chudobní,
Existuje u nás viac takýchto publikácií a ak

či sa u nich rozpráva slovensky alebo rómsky, na

áno, je tento katechizmus v niečom výnimoč-

akej mentálnej úrovni sú, čo sú schopní chápať či

ný?

nechápať.
Určite u nás neexistuje rómsko-sloven-

4. Byť ako dobrý otec: keď treba pohladiť,

ský katechizmus takéhoto charakteru. Ale sú už

pohladím, keď treba byť prísny, tak byť prísny.

rôzne pomôcky, ako napr.: Devleskero čhave –

Ak rómsky žiak urobí niečo dobré, prejaví snahu,

Božie deti od Dona Petra Bešenyiho. Veľmi veľa

povzbudím ho, odmením, ale ak mi niečo ukrad-

v tejto oblasti robí gréckokatolícka rómska misia

ne, dám mu pocítiť, že urobil niečo, čo nemal.

pod vedením kňaza Martina Mekela, umelecké

Môj otec to s nami robil tak, keď sme boli deti,

centrum a gospelová skupina F6, ktorí už vyda-

a robil veľmi dobre.

li nejaké publikácie, spevníky, viacero CD a pod.
Ale taký ucelený katechizmus pre Rómov na Slo-

5. Je dobré, keď katechéta aspoň trochu rozumie rómskej kultúre a jazyku.
6. Rómovia málo dokážu vnímať cez poučky

vensku určite nemáme.

a definície, ale veľa vnímajú cez hudbu, pieseň
Mnohí učitelia sa zhodujú v názore, že uče-

a obraz. Piesne a obrázky sú najvhodnejšími po-

nie rómskych žiakov je v rôznych oblastiach

môckami. Ideál sú piesne a obrázky z rómskeho

náročné. Ako vnímate pastoráciu Rómov? Je

prostredia. Aj o tom je náš nový rómsko-sloven-

v niečom odlišná? Ako sa im katechéta dokáže

ský katechizmus.

najviac priblížiť a účinne im odovzdať posol-

7. Veľmi katechétovi pomáha, keď vie aspoň
základy rómskeho jazyka a vysvetľuje hlavne

stvo evanjelia?
Pastorácia Rómov alebo aj učenie či ka-

menším žiakom dané učivo aj v ich jazyku. Hlav-

techizácia sú náročné z viacerých dôvodov: málo

ne mladší rómski žiaci zo zaostalejších osád veľ-

podnetné domáce prostredie, nezáujem žiakov,

mi málo rozumejú, keď im učiteľ hovorí po slo-

ľahostajnosť a pasivita, kultúrne rozdiely me-

vensky. Samozrejme postupne musíme detí učiť

dzi Rómami a Nerómami, vzájomné predsudky,

po slovensky. Ale rómčina veľmi pomáha priblí-

menšie deti neovládajú slovenský jazyk, ba často

žiť sa k rómskym deťom. Mňa oveľa viac počúva-

ani nerozumejú.

jú, keď začnem hovoriť v ich jazyku.

Ako sa môže katechéta čo najlepšie priblížiť

Mnohí ľudia sú z rómskej otázky veľmi

rómskym deťom?

frustrovaní. Zdá sa im, že štát robí veľmi málo

1. Je potrebné, aby katechéta mal rómskych

systematických a účinných krokov k tomu,

žiakov rád. Bez lásky nie je možné efektívne pô-

aby práca i vzdelávanie Rómov posunulo

sobiť u žiadnej skupiny ľudí, ani u Rómov. Majú

vpred a ešte k tomu to vyzerá tak, že Rómovia

nos na to, či ich má človek rád alebo nie.

sú v mnohých smeroch zvýhodňovaní oproti

Katechetické ozveny

-13

ostatným obyvateľom. Ako vy vnímate tento

by to aj dnes riešili samopalmi a plynovými ko-

fenomén? Existuje nejaké efektívne riešenie,

morami, hoci o sebe vyhlasujú, že sú kresťanmi.

resp. východisko, ako zmierniť toto napätie?

No toto s kresťanstvom a Kristom určite nemá

Mnohí ľudia sú dnes frustrovaní a negatívne

nič spoločné. Ja hovorím: ako sa to namotalo, tak

naladení vo všetkých otázkach, ale to je iný prob-

to treba rozmotať. Chce to veľa rokov, desaťročí,

lém a na inú debatu, skôr duchovnú a psycholo-

a možno aj storočí mravenčej práce a spolupráce
Cirkvi, miestnych samospráv, štátu na rôznych
úrovniach, škôl, ochotných a obetavých ľudí

Ja nespasím nikoho,
ale Kristus môže spasiť
všetkých. Preto chcem
každému priniesť Krista.

a samozrejme samotných Rómov.
Aká je vaša vízia v tejto práci alebo aký je cieľ,
o ktorý sa najviac usilujete a čo vás najviac
motivuje?
Víziou je spása všetkých ľudí a teda každého

gickú. Rómsky problém alebo rómska otázka, ako

človeka. Ja nespasím nikoho, ale Kristus môže

zvykneme hovoriť, to nie je jeden problém, to je

spasiť všetkých. Preto chcem každému priniesť

už dlhší čas, niekoľko storočí namotávané klbko

Krista. On je aj mojou motiváciou: jeho láska

veľkých a rôznorodých problémov. Preto tento

k nám všetkým. On nás nesmierne miluje, a preto

problém nikto nevyrieši len tak lusknutím prsta.

aj ja chcem milovať jeho a všetkých ľudí. Inú víziu

Kto tvrdí, že to ľahko a rýchlo vyrieši, určite mu

nemám a ani nechcem mať, lebo „viem, komu

neverte! A nájdu sa na Slovensku, žiaľ, aj takí, čo

som uveril, a som si istý“ (sv. Pavol).

www.dkuspis.sk
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Aktuálne

Dar Svätého písma
SPRACOVANÉ PODĽA TEXTU OD P. R. CANTALLAMESSU
PREKLAD : DUŠAN PARDEL

V roku Božieho slova chceme sústrediť svoju

počet divákov, ako je to v prípade filmov o Ab-

pozornosť na Sväté písmo. Sú dva spôsoby prí-

rahámovi, Jozefovi, či Mojžišovi.

stupu k Biblii. Prvý spočíva v tom, že ju posúdi-

Jestvuje tiež iný, viac angažovaný spôsob

me za starobylú knihu, plnú náboženskej múd-

približovania sa k Svätému písmu, spočívajú-

rosti, morálnych hodnôt alebo poézie. Z toho

ci na uverení, že obsahuje živé Božie slovo pre

uhlu pohľadu je to absolútne najvýznamnejšia

nás. Je to kniha inšpirovaná, napísaná ľud-

kniha, ak chceme pochopiť našu západnú kul-

skými autormi s ich všetkými obmedzeniami,

túru a židovsko-kresťanské náboženstvo. Je to

ale pod bezprostredným vplyvom Boha. Je to

taktiež najčastejšie vydávaná a čítaná kniha. Je

kniha maximálne ľudská a zároveň Božská. Je

to kniha par excellence, ako svedčí o tom sa-

to kniha pre ľudí všetkých čias a ukazuje nám

motný názov (Biblia označuje teda knihu alebo

zmysel života a smrti, zjavuje predovšetkým

súbor kníh). Taktiež dnes vidíme, ako osoby

Božiu lásku.

a biblické príbehy dokážu zhromaždiť okolo

Keby boli všetky Sväté písma na svete,

seba vďaka televíznym adaptáciám rekordný

hovoril sv. Augustín, kvôli nejakej katastrofe

Katechetické ozveny
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"Nielen z chleba
žije človek,
ale z každého slova,
ktoré pochádza
z Božích úst.“

zničené a ostalo by iba jedno a navyše v ňom

va, ktoré pochádza z Božích úst.“ Božie slovo

by sa dala prečítať iba jedna strana a na nej iba

je napokon pre náš duchovný život ako chlieb

jeden verš a keby tým veršom bol verš z Prvého

pre život tela.

listu sv. Jána Apoštola, kde je napísané: Boh je

Božie slovo je živé a účinné, to znamená,

láska, všetko by bolo zachránené. Pretože zhŕ-

že sa stáva tým, čo naznačuje, dáva to, čo sľu-

ňa celé Sväté písmo, ktoré je ľúbostným listom

buje. Je taktiež večné. „Nebo a zem sa pominú,

Boha ľudstvu.

ale moje slová sa nepominú,“ povedal Ježiš.

Objasňuje to, prečo toľko osôb sa pribli-

Dvetisíc rokov histórie mu dali za pravdu. Jeho

žuje k Biblii bez veľkej vedy, bez špeciálnych

slová sú ďaleko od toho, aby sa pominuli, na-

štúdií, zato s jednoduchosťou a verí, že tým,

opak sú živšie ako kedykoľvek predtým. Božie

ktorý v nej hovorí, je Duch Svätý. Mnohí v nej

slovo budí dojem akoby konkrétne slovo bolo

nachádzajú odpoveď na svoje problémy, svet-

napísané pre konkrétnu situáciu, v ktorej sa

lo, nádej, jedným slovom život. Ježiš hovoril:

nachádzame.

„Nielen z chleba žije človek, ale z každého slo-

www.dkuspis.sk
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Vždy treba predsa pamätať nato, že Bib-

začiatku bolo strašne ťažko, keď ostala sama,

lia nie je vedecká kniha, ale kniha, ktorá dáva

pretože mala veľmi harmonické manželstvo.

spásu. Boh vo Svätom písme sa ľuďom priho-

Tým, čo ju zachránilo, bolo objavenie Božieho

vára takým spôsobom, aby ho rozumeli. Na

slova. Niekedy večer, keď sa cítila sama, polo-

druhej strane však zredukovanie Svätého Pís-

žila si Bibliu na opustený vankúš, kde zvyčajne

ma na predmet štúdia vedy vyvoláva náš ľaho-

spočívala hlava jej muža. Tak sa jej ona stala

stajný prístup.. To je tak, ako keby snúbenec,

spoločníčkou, priateľkou prítomnosti, nie iba

ktorý dostal ľúbostný list od snúbenice, začal

obyčajnou knižkou.

ho analyzovať so slovníkom v ruke zo stra-

Ježiš ostal uprostred nás dvomi spôsobmi:

ny gramatickej a syntaktickej, a uspokojil by

v Eucharistii a vo svojom slove. V obidvoch je

sa tým. Vôbec by sa nezaujímal, čo sa skrýva

prítomný: v Eucharistii pod spôsobom pokr-

medzi riadkami textu, že je napísaný s láskou.

mu, v Slove formou svetla, pravdy. Keď pri-

Čítanie Biblie s vierou znamená čítať ju s Kris-

stupujeme k sv. prijímaniu, dávame pozor, aby

tom pred očami, znamená obsiahnuť na každej

nespadla na zem ani odrobinka, pretože pova-

strane to, čo sa vzťahuje na neho. Tak ako to

žujeme Eucharistiu za svätú vec. Zároveň však

urobil on pred emauzskými učeníkmi.

tak často dovolíme, aby jeho slová padali do

Čo môžeme urobiť, aby sme prelámali ľady
a začali odkrývať poklad Svätého písma? Čítať

prázdnoty. Musíme Ježišove slová obklopovať
takou istou úctou, akú venujeme jeho Telu.

ho pravidelne a keď sa dá aj každý deň. Dnes

Slovo má istým spôsobom prevahu nad

nasledujeme v mnohých veciach americký

Eucharistiou. K sv. prijímaniu môžu pristú-

spôsob života – coca cola, fast food, blue je-

piť iba tí, ktorí už veria a majú očistené srdce.

ans, rock – ale neučíme sa od nich to, čo majú

K Božiemu slovu naproti tomu sa môžu priblí-

dobré na nasledovanie. Pravé americké rodiny

žiť všetci, veriaci aj neveriaci. A navyše najpri-

držia Sväté písmo na čestnom mieste v dome.

rodzenejším spôsobom, ako sa stať veriacim,

Ono je prvým darom, akí rodičia, ak sú veriaci,

je vlastne počúvanie Božieho slova. „Viera, ako

dajú svojim deťom v deň ich sobáša. Na prvých

hovorí sv. Pavol, sa rodí z počúvania“, to zna-

stranách, ktoré sú úplne prázdne, si zazna-

mená z čítania alebo počúvania s otvoreným

menávajú svoje životné udalosti: narodenia,

srdcom posolstva o záchrane (por. Rim 10, 17).

úmrtia, krsty, prvé sv. prijímania, zapisujú sa

Preto je plán Božieho slova nasmerovaný všet-

udalosti, ktoré mali najväčší vplyv na ich život,

kým a obzerá sa za ním i veľa neveriacich.

takže nakoniec je ono akoby denníkom obsa-

Akú otázku si položili emauzskí učeníci po
stretnutí s Ježišom? „Či nám nehorelo srdce,

hujúci pravdivú históriu rodiny.
Vďaka Bohu jestvuje veľa osôb, kto-

keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval

ré v Biblii objavili prístav svojich nádejí. Istá

nám Písma?“ Kiežby by sme zažívali takéto

žena, ktorá ovdovela, keď bola mladá a osta-

chvíle po našich dotykoch s Božím slovom.

la s troma deťmi sama, sa mi zverila, že jej na
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Znovu objavujeme krst
Rok A

PREKLAD: KLÁRA SOĽANOVÁ
ZDROJ: DKC BRNO

Aktívne prežívanie Pôstneho obdobia

Základným motívom pre Pôstne obdobie bude

SPÔSOB PREŽÍVANIA:

KRST. Príprava na obnovu krstu je v aktuálna

turgického cyklu A sa budeme venovať jedné-

každý rok.

mu symbolu, ktorý môže súvisieť tak s nedeľ-

Každú pôstnu nedeľu li-

ným evanjeliom ako i s témou krstu. Cez tieto

CIEĽ:

Zmyslom námetu je prežiť vo farnos-

symboly si „zopakujeme“, čo všetko krst zna-

ti spolu s deťmi Pôstne obdobie ako príleži-

mená a jednoduché motto nám pripomenie,

tosť znovuobjavenia daru krstu, jeho veľkosti

o čom sme hovorili. Téma sa nemusí preberať v

a krásy. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že

nedeľu, ale počas týždňa pri bohoslužbe s deť-

skrze krst patríme do veľkej rodiny Božích detí

mi.

a máme vydávať radostné svedectvo o svojej
viere.

www.dkuspis.sk

-18

Aktivity

Po celý čas nám bude na nástenke vznikať obraz,

Znovu objavujeme krst

ktorý budeme postupne dotvárať pridávaním symbolov a textov. Výsledok môže byť približne taký ako
je nákres vpravo.
Pripravíme veľký panel alebo nástenku. Ako podklad použijeme biely papier. Uprostred panelu je veľ-

Verím
v Boha

ký kríž zo šiestich jednofarebných štvorcov, napr.
žltých, alebo kríž vystrihneme z tapety s motívom
dreva. V strede kríža je obraz Ježiša Krista. Ježišovu
tvár nakreslíme alebo použijeme ikonu Ježišovej tváre. Ježiš je stredom, ku ktorému všetko smeruje. Do
ostatných piatich štvorcov kríža budeme postupne
doplňovať symboly pre jednotlivé týždne Pôstneho

Mám
nový život

Som
Božie dieťa

obdobia. Päť nedieľ (týždňov) – päť etáp k tomu, aby
sme znovu objavili svoj krst a pripravili sa na Veľkú

Ježiš je
mojím
svetlom

noc.
Do šiestich bielych štvorcov okolo kríža dolepujú deti každý týždeň symbol vody v tvare vlnky
(prípadne kvapky). Vlnku dostanú po sv. omši. Predtlač vlniek vo formáte A4 je k dispozícií na stránke
www.dkuspis.sk. Súbor možno vytlačiť a vlnky vystrihnúť. Navrhujeme urobiť vlnky najmenej v troch

Duch Svätý mi
dáva silu

odtieňov modrej. Obraz vody pozostávajúci z jednotlivých vlniek (kvapiek) stáva sa symbolom spoločenstva Cirkvi, do ktorej ako pokrstení patríme.
Zhrnutie pomôcok: na každý týždeň potrebujeme:
•

Pre každé dieťa jednu „vlnku“ (alebo kvapku

1. pôstny týždeň – VERÍM V BOHA
– symbol viery – BIBLIA

k dolepeniu do štvorca okolo kríža);
•

Nakreslený a vystrihnutý symbol (Biblia, krstná
košieľka, džbán, svieca, olej);

Pomôcky:
nakreslený symbol – Biblia, motto týždňa napí-

•

Motto pre každý týždeň;

sané na prúžku papiera, pre každé dieťa „vlnka vody“

•

Predmet, ktorý si deti odnesú domov a bude spo-

z papiera a malý kamienok.

jený s pripomienkou témy a úlohy.

Podnet k príhovoru:
Na začiatku svojho verejného pôsobenia bol Pán
Ježiš pokrstený v Jordáne. Z neba sa ozval hlas: „To
je môj milovaný Syn, v ňom mám zaľúbenie.“ Po-
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tom bol Ježiš Duchom vyve-

dať sami seba, budeme vedieť premáhať zlo a konať

dený na púšť, kde sa štyrid-

dobro.

sať dní postil a modlil. Keď k
nemu prišiel diabol a pokúšal
ho, Ježiš mal silu odolať mu
a jeho pokušeniu nepodľahol

2. pôstny týždeň – SOM BOŽIE DIEŤA
– symbol KRSTNÁ KOŠIEĽKA

(na rozdiel od prvých ľudí, ako sme to počuli v prvom
čítaní). Ako sa Ježiš pripravoval na boj s pokušením?

Pomôcky:

Modlitbou a pôstom. Nespoliehal sa na svoje sily, ale

obrázok krstnej košieľky, motto na daný týždeň,

celkom dôveroval svojmu nebeskému Otcovi a opie-

pre každé dieťa biela stužka a ako každý týždeň pa-

ral sa o slová Písma (por. Mt 4, 1-11).

pierová „vlnka vody“.

Sme na začiatku Pôstnej doby. Celý čas si budeme pripomínať svoj krst. Budeme znovu objavovať,

Podnet k príhovoru:

čo pre nás krst znamená a akým je veľkým darom. Na

Počas druhej pôstnej nedele počúvame evanje-

Veľkú noc potom znovu obnovíme svoje krstné sľuby.

lium o Ježišovom premenení (por. Mt 17, 1-9). Ježiš

Rovnako ako Ježiš, i my sme sa stali pri krste „milo-

vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na

vanými Božími deťmi“. Boh pri krste hovorí každé-

vysokú horu, aby boli sami. A pred nimi sa preme-

mu: „Mám ťa rád a nikdy ťa neopustím!“ To, ako nás

nil: jeho tvár žiarila ako slnko a jeho odev zbelel ako

Boh má rád, vyjadruje znamenie kríža (vidíme ho na

svetlo.

plagáte). Kríž je teda základným znamením kresťana.

Pri krste dochádza tiež k veľkej premene. Na

Do prvého štvorčeka upevníme symbol vie-

znamenie toho dostáva pokrstený ako symbol krst-

ry – Bibliu. Zrieknuť sa hriechu a odovzdať sa Bohu

nú košieľku – symbol umiestnime na nástenku. Je

(vyznať svoju vieru v Ježiša Krista), to je základným

to zvyčajne biely pruh látky, ktorý môže byť rôzne

obsahom krstného sľubu. Preto si pod Bibliu pripev-

ozdobený. Na košieľke často býva vyšitý nejaký ná-

níme nápis VERÍM V BOHA. Pokrstený môže byť iba

pis, napr. Som Božie dieťa, prípadne i meno pokrs-

ten, kto verí, alebo ten, za koho sa dospelí (rodičia)

teného, dátum a miesto krstu. Biele rúcho pri krste

zaručia, že ho vo viere vychovajú (v prípade krstu

symbolizuje krstnú nevinnosť pokrsteného (čistotu

malého dieťaťa). Sväté písmo – Biblia – je pre nás

duše), ktorý na seba „obliekol Krista“. Biele rúcho

svetlom na ceste viery. V Písme k nám hovorí sám

tiež pripomína zmŕtvychvstalého Krista, pretože pre

Boh a skrze Písmo ho poznávame.

novokrstenca začína nový život. Dospelí môžu mať
namiesto košieľky i celý biely odev. Odpradávna sa

Predmet a úloha:

dospelí krstili na veľkonočnú

Odnesieme si kamienok (akoby z púšte), aby sme

vigíliu a biely odev odkladali

dokázali prekonávať pokušenie a tým vyjadrili svoju

až týždeň po slávnosti Zmŕt-

vieru a dôveru v Boha. Kamienok je symbolom niečo-

vychvstania. Preto sa týždeň

ho ťažkého a tvrdého. Počas týždňa si niečo odoprie-

veľkonočnej oktávy volá i biely

me, pretože keď sa s Božou pomocou naučíme ovlá-

týždeň.

www.dkuspis.sk
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Predmet a úloha:

v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ Tými slovami je

Každé dieťa dostane bielu stužku ako pripomienku krstnej košieľky a krstnej dôstojnosti. Kňaz

človek prijatý do spoločenstva Cirkvi, dostáva nový život a stáva s navždy milovaným Božím dieťaťom.

(katechéta) pri odovzdávaní hovorí napr. Oblečte sa
v Krista a radujte sa z toho, že ste Božie deti. Úlohou
je priniesť na ďalšiu hodinu malú nádobku na vodu
(môže byť i od liekov).

Predmet a úloha:
V malej fľaštičke si odnesieme trochu svätenej
vody, ktorú si doma môžeme dať do sväteničky. Pokiaľ
ju nemáme, dáme ju do malej misky, ktorú umiestnime
pri vchodových dverách. Za každým, keď odchádzame

3. pôstny týždeň – MÁM NOVÝ ŽIVOT
– symbol VODA (džbán)

z domu alebo sa domov vraciame, môžeme namočiť
prsty do sväteničky a prežehnať sa. Pripomenieme si
takto svoj krst. Keď človek odchádza z domu a žehná sa

Pomôcky:

svätenou vodou, vyjadruje tým nádej, že Božia pomoc

obrázok džbánu s vodou, motto na prúžku papie-

a požehnanie bude s ním po celý deň. Keď sa človek po-

ra, svätená voda a ako každý týždeň papierová „vln-

tom zase vracia domov a opäť sa prežehná svätenou vo-

ka vody“.

dou, chce akoby očistiť špinu, ktorá sa na ňom prichytila vonku. Domov sa tiež stáva odleskom chrámu. Nie je

Podnety k príhovoru:

to iba môj dom, ale tiež dom Pánov, kde s nami prebýva

Na tretiu pôstnu nedeľu sa nám Ježiš predstavuje ako ten, kto má „živú vodu“. Ježiš sa stretáva

dobrý Boh. Do tohto domu chceme vstúpiť očistení od
všetkého, čo nás počas dňa poškvrnilo.

pri Jakubovej studni so Samaritánkou. Hovorí jej, že
„kto sa napije vody, ktorú mu on dá, nebude smädný
naveky. Voda, ktorú mu Ježiš dá, sa v ňom stane prameňom vody tryskajúcej do večného života.“ (por. Jn
4, 5-42)

4. pôstny týždeň – JEŽIŠ JE MOJÍM
SVETLOM
– symbol SVIECA

Dnes si na nástenku pripevníme symbol vody
(džbán). Bez vody nie je život. Voda je pre člove-

Pomôcky:

ka i pre prírodu drahocenná a ničím nenahraditeľ-

obrázok sviece, motto na týždeň, pre každé die-

ná. Voda hasí smäd a umýva špinu. Voda je hlavným

ťa malá sviečka a ako každý týždeň papierová „vlnka

symbolom krstu. Krstný prameň je prameňom Božej

vody“.

lásky, ktorá nikdy nevyschne, i keď naša ľudská láska
slabne. Krstná voda nás obmýva od osobných hriechov i od dedičného hriechu. Člo-

Podnety k príhovoru:
Na štvrtú pôstnu nedeľu počúvame evanjelium

vek môže začať nový život. Krstná

o uzdravení slepého od narodenia. Ježiš

voda umýva všetko, čo zakaľuje

uzdravuje slepého a chce uzdraviť i nás.

Boží obraz v nás.

„Prišiel som, aby tí, ktorí nevidia, vide-

Pri krste kňaz trikrát nale-

li...“ (por. Jn 9, 1- 41)

je dieťaťu na hlavu vodu a hovorí:

Dnešným symbolom je svieca. Horia-

„... (meno krsteného), ja ťa krstím

ca svieca šíri svetlo a teplo. Je symbolom
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toho, že človeku sa pri krste otvárajú oči – vidí Bo-

jom má svoj základ v Biblii. Olej je tam symbolom

žiu lásku a dobrotu. Každý pokrstený môže prispieť k

blahobytu, priazne, hodnosti a úcty, ale tiež lieči

tomu, aby svet okolo nás bol žiarivejší a prívetivejší.

rany a uzdravuje. Olejom sa pri krste maže krstenec

Má vniesť Kristovo svetlo všade tam, kde žije, a do

obyčajne dvakrát. Prvýkrát na začiatku obradu, kedy

všetkého, čo robí.

mazanie olejom katechumenov vyjadruje silu oslo-

Pri krste sa krstná svieca zapáli od paškálu, kto-

bodiť sa od zla. „Olej, ktorým ťa mažem, je zname-

rý symbolizuje Ježiša Krista. Kňaz pritom hovorí ro-

ním sily. Tvojou silou nech je Kristus, náš Pán a Spa-

dičom (pokiaľ sa krstí malé dieťa), že majú v dieťati

siteľ!“ Druhýkrát je človek pomazaný krizmou (olej

chrániť Kristovo svetlo. Kňaz sa modlí, aby novo-

zmiešaný s voňavým balzamom) po krste ako znak

pokrstené dieťa chodilo vo svetle Kristovom a žilo

toho, že sa novopokrstený stáva „kňazom, prorokom

z viery až do konca života, aby raz mohlo vojsť do

a kráľom“. Prijíma výsadu a záväzok všeobecného

Božieho kráľovstva.

kňazstva. Pokrstený sa stáva kňazom – má bezprostredný prístup k Bohu. Stáva sa prorokom – tým, kto

Predmet a úloha:

je poverený hovoril o Božej láske. A stáva sa kráľom,

Deti dostanú malú bielu sviecu. Sviecu si postupne zapália od paškálu. Deti sviecu dostávajú napr. zo

t. j. slobodným človekom s kráľovskou dôstojnosťou,
s dôstojnosťou Božieho dieťaťa.

slovami: „Ježiš nech je tvojim svetlom!“

Predmet a úloha:
Deti si môžu zblízka pozrieť a privoňať nádob-

5. pôstny týždeň – DUCH SVÄTÝ MI
DÁVA SILU
– symbol OLEJ

ku s krizmou. Môžu sa tešiť na sviatosť birmovania,
kedy budú touto krizmou pomazaní na čele na znamenie prijatia sily Ducha Svätého.

Pomôcky:

Po sv. omši môžu dostať kartičku „Môj krst“,

obrázok oleja, motto na týždeň, na ukážku pri-

na ktorej môže byť uvedená modlitba vďaky za krst.

niesť nádobku s krizmou a ako každý týždeň rozdať

Ich úlohou je do Veľkej noci zistiť a doplniť údaje

každému dieťaťu papierovú „vlnku vody“.

o svojom krste, vyplnenú kartičku v určený termín
priniesť do kostola a položiť vedľa krstiteľnice. Deti

Podnety k príhovoru:

i rodičia sú pozvaní na veľkonočnú vigíliu k obnove

Počas piatej pôstnej nedele počujeme evanje-

krstných sľubov.

lium o vzkriesení Lazára. (por. Jn 11, 1 – 45) Lazár
bol v hrobe už štvrtý deň, Ježiš ho vzkriesil a daroval
mu nový život. Ježiš o sebe hovorí: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, i keby
zomrel, bude žiť, a nik, kto žije
a verí vo mňa, nezomrie naveky.“
(por. Jn 11, 25 – 26)
Dnešný symbol, ktorý patrí
ku krstu, je olej. Pomazanie ole-
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Biblické hry v dialógu
so životom
PREKLAD PODĽA KNIHY: MARCHIONI, GIOVANNI :
PER UNA CATECHESI IN DIALOGO CON LA VITA. TORINO : ELLEDICI, 2010.

Námetmi na biblické hry, ktoré úzko súvisia so životom a dotýkajú
sa tak žiakov ako i dospelých, môžete obohatiť motivačnú alebo
formačnú časť vyučovacej hodiny. V rámci farskej katechézy sú
hry vhodné na aktualizáciu konkrétnych biblických textov.

MILOVAŤ SVOJICH NEPRIATEĽOV
C I E Ľ O V Á S K U P I N A : mladší žiaci
C I E Ľ : Ako láska k Bohu, tak ani

odpustiť a hľadať príležitosť porozprávať sa
s ním?

láska k blíž-

Katechéta zaháji diskusiu, v ktorej môže

nemu nemá žiadne obmedzenia. To je dôvod,

použiť čítanie Lk 6, 27-35. Potom vyzve žia-

prečo Ježiš vyzýva svojich učeníkov, aby mi-

kov, aby sa stíšili a predstavili si človeka, kto-

lovali všetkých, dokonca i svojich nepriateľov.

rý sa zachoval zle. Kladie nasledujúce otázky:

Hra poukazuje na konkrétny aspekt kresťan-

„Čo zlého môže človek urobiť? Prečo? Aké má k

ského posolstva. Milovať nepriateľa nezname-

tomu dôvody? Môžu byť jeho dôvody pochopi-

ná poddať sa mu, ale znamená priať mu dobro.

teľné? Mohol by sa tento človek zachovať ináč?

PRIEBEH:

Katechéta predstaví nasledujúcu si-

Keby ste boli na mieste Ježiša, čo by ste urobili

tuáciu problému: „Peter je skutočne nečest-

pre takého človeka? Môžeme i v takých situ-

ný.“ Obvinil Zuzanu z krádeže v triede. Zuza-

áciách hľadať v človeku dobro, ktoré by vied-

na zúri, ale prichádzajú jej na myseľ Ježišove

lo k láske a pokoju? Chceli by ste byť v poko-

slová: „Milujte svojich nepriateľov...“ Roz-

ji s každým? Čo môžete urobiť, aby sa splnilo

hoduje sa, ako sa má voči nemu zachovať. Má

vaše prianie?

vziať krádež na seba; má označiť Petra za luhára a tak ho vystaviť potrestaniu; má odmietnuť obvinenie; má i napriek tomu kamarátovi
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BIBLIA HOVORÍ K ČLOVEKU
C I E Ľ O V Á S K U P I N A : mladší žiaci
C I E Ľ : Žiaci spoznávajú, že Biblia

spoločnej mapy. Na prácu možno určiť 10 minút.
Na záver každá skupina predstaví svoje výsledky.

poskytuje odpo-

skupín a zadá im nasledujúcu úlohu: „Hľadajte

OZVENA MUŠLE
C I E Ľ O V Á S K U P I N A : mladší žiaci
P O M Ô C K Y : veľká mušľa
C I E Ľ : Aktivita je vhodná pre skupina,

odpoveď na to, čo je zmyslom života v nasledujú-

problém napr. smrť blízkeho, rozbité priateľstvo

cich biblických citátoch: Lk 5,1-11 (Zázračný ry-

a pod. Pomáha k úteche, zameriava pozornosť na

bolov), Lk 18,18-40 (Bohatý mladík), Lk 19,11-26

dôležitosť intervencie každého v skupine; to pod-

(Podobenstvo o talentoch), Mt 25,1-46 (Posledný

poruje postoj načúvania a delenia sa o skúsenos-

súd), 1 Kor 13 (Hymnus na lásku). Potom nahraďte

ti, ale môže sa použiť i pri štúdiu Biblie. Biblické

v textoch slová „Božie kráľovstvo“, „večný život“,

texty často predstavuje pamäť spoločných skúse-

„učeníctvo“ za spojenie „zmysel života“. Každá

ností, ktoré si ľudia pripomínali a vnímali v nich

skupina predstaví výsledok a porovná ho s ostat-

Boží zásah. Podobnú skúsenosť jednoty a delenia

nými.

prežívajú i deti žijúce v rôznej dobe a stávajú sa tak

vede na problémy a základné otázky, ktoré trápia
človeka vo všetkých časoch.

PRIEBEH:

Katechéta rozdelí žiakov do pracovných

MAPA ŠŤASTIA
C I E Ľ O V Á S K U P I N A : mladší žiaci
C I E Ľ : Pokiaľ by sme mohli nájsť

nezabudnuteľnými

predstaviteľmi

ktorá rieši

významného

momentu v dejinách skupiny.

PRIEBEH:

Keď katechéta vidí, že dieťa prechádza is-

poklad pomocou

tým citovým napätím kvôli udalosti, o ktorej sku-

mapy, nie je pochýb o tom, že by sme sa riadili

pina vie, požiada prítomných, aby si sadli do kru-

jej pokynmi, aby sme došli k pokladu. Evanjelium

hu. Vezme veľkú mušľu, pozornosť na ňu upriami

je práve mapa, ktorá vedie k vzácnemu pokladu:

chvíľou ticha a situáciu uvedie nasledovne: „Lu-

k šťastiu, k realizácii vlastného života, k Bohu. Hra

káš, Andrea ... má problém a my vieme prečo. Čo

pomáha žiakom identifikovať veci a hodnoty, ktoré

pre neho môžeme urobiť? Čo môžeme povedať, aby

považujú za nevyhnutné pre svoj zodpovedný ži-

sme mu pomohli? Určite nie to, že mu budeme ho-

vot.

voriť nejaké naučené frázy. Je dôležité, aby naše

PRIEBEH:

Katechéta požiada žiakov, aby nakreslili

slová a gestá vychádzali z nášho srdca. Hovoriť

mapu šťastia. Šťastie je tým pokladom. Žiaci vpi-

môže iba ten, kto ma požiada o mušľu: tá predsta-

sujú do mapy na každej križovatke vec alebo hod-

vuje tajomstvo a hĺbku, čas a ozvenu vzťahu, ktorý

notu, ktorú považujú za užitočnú a nevyhnutnú na

sme vybudovali s... v priebehu rokov (alebo mesia-

dosiahnutie šťastia. Práca je individuálna. Každý

cov). Kto chce začať?“ Obyčajne tieto momenty vy-

účastník môže vpísať do mapy všetko, čo považuje

tvárajú zvláštnu atmosféru a žiaci ju prežívajú veľ-

za dôležité pri hľadaní šťastia. Po ukončení práce

mi intenzívne. Spomienka na podobné skúsenosti

majú žiaci približne 2 minúty na osobnú reflexiu

môže byť potvrdená i využitím vhodných biblic-

o svojej práci. Pokiaľ je vhodné, žiaci sa podelia

kých textov. Je potrebné dodať, že texty Svätého

o výsledky svojej práce a možno začať diskusiu. Iný

písma nie sú iba abstraktné pojmy a myšlienky, ale

spôsob je, že katechéta rozdelí žiakov do skupín,

sú to skúsenosti konkrétnych ľudí a národov, ktoré

v ktorých sa členovia dohodnú na zostavení jednej

sa ďalej odovzdávali a odovzdávajú.
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Zaujímavé biblické hry
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

môže byť rôzny. Ak hry budú súčasťou hravého

VYJEDANIE BIBLICKÝCH VERŠOV
V E K O V Á S K U P I N A : mladší i starší žiaci
P OT R E B U J E M E : hlbšie misky, suché jedlo

biblického popoludnia, stačí vyberať známe tex-

čipsy, cereálie, keksy

ty. Ak budú súčasťou prípravy na nedeľné čítania,

A K O : Hráči si musia vybrať dva rôzne verše, prio-

vyberáme z konkrétnych textov. Hry môžeme

ritne dlhšie a postrihať ich na časti, ktoré pomie-

využiť i na vyučovacej hodine. Výber textov za-

šajú a hodia do misy. Tieto verše budú zasypané

meriame na cieľ a obsah konkrétnej hodiny.

jedlom ako čipsy, cereálie alebo nejaké keksy.

Na biblické stretnutia so žiakmi môžeme využiť
nasledujúce biblické hry. Výber biblických textov

ako

Súťažiaci musia vyberať verše z misky tak, že
budú postupne tieto misky vyprázdňovať jede-

NOVINOVÉ VÝSTRIŽKY
V E K O V Á S K U P I N A : mladší i starší žiaci
P OT R E B U J E M E : Biblia, noviny a nožnice
A K O : Vyberieme verše, ktoré by sme chceli použiť

ním ich obsahu. Po vybratí papierikov ich musia
dať do správneho poradia. Dôležité je predtým
zistiť, či niekto zo súťažiacich nemá alergiu.

počas hry. Rozdelíme ich na malé časti a každej

vyskladať celý verš. Žiaci majú možnosť kre-

BIBLICKÉ ŠARÁDY
V E K O V Á S K U P I N A : starší žiaci
P OT R E B U J E M E : nastrihané mená

ativity aj v tom, že mnohé slová v Biblii nema-

stáv s krátkou charakteristikou.

jú modernú podobu, a to môže ich úlohu sťažiť.

AKO:

Skupina, ktorá dokončí prácu prvá alebo ju uro-

a ich úlohou bude zahrať charakter postavy. Os-

bí kreatívnejšie ako druhá skupina, je víťaz. Ak

tatní hráči hádajú, o akú postavu ide. Ten, kto

hráči nevedia nájsť slová, vystrihujú jednotlivé

uhádne, je na rade vytiahnuť ďalšiu biblickú po-

písmená alebo aj celý verš, ktorý môže byť vy-

stavu.

skladaný len čisto z písmen. Záleží na tom, akú

Hrať možno individuálne alebo v skupinách.

náročnosť zvolíme.

Hodnotenie hry je na dohode, či budú zbierať

skupine pridelíme jedny noviny. Skupiny majú
vystrihovať slová z novín, ktoré majú pomôcť

biblických po-

Hráči si vytiahnu meno biblickej postavy

body individuálne alebo ako skupina.
Ak ostanú postavy, ktoré nikto neuhádol resp.
nepoznal podľa charakteristiky, môžu si ich súťažiaci na konci hry vyhľadať v Biblii a oboznámiť
sa s nimi.
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Hlboko v srdci mám
tvoj zákon
obrazová meditácia na Rok Božieho slova

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

VHODNÉ K TÉMAM:

•

Čo mi to pripomína (akú udalosť)?

•

•

Ktorá udalosť z dejín spásy je tu znázorne-

„Čítali z knihy Božieho zákona, odsek za
odsekom, a vysvetľovali zmysel, aby ľudia
chápali, čo sa čítalo.“ (Neh 8,8)

•

ná?
•

Kto je postavou vpredu?

„Hlboko v srdci mám tvoj zákon“ (porov.
Ž 40)

M E D I TÁ C I A :

•

Božie slovo v mojom živote

Udalosť, ktorú vidíme na obraze, sa odohráva

•

Návrat z babylonského otroctva

v pohnutých dejinách židovského národa. I napriek tomu tu majú svoje miesto Božie slovo,

C I E Ľ O V Á S K U P I N A : starší žiaci
PRÁCA S OBRAZOM:

slzy a radosť. Prečo Slovo a prečo emócie? Lebo

•

schopné prežívať tak radosť ako i smútok.

Čo vidím?

v srdci je miesto pre Slovo, pre lásku a srdce je

www.dkuspis.sk
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Kto je tým mužom, ktorý z obrazu pozerá kde-

dil sa všetok ľud a kňaz Ezdráš otvára zvitky.

si do neznáma? Môžeme povedať, že sa s ním

Ľud povstane z úcty k Zákonu a postojačky po-

spája Božie slovo, slzy a radosť? I keď slzy na

čúva Božie slovo. Národ plače, lebo z čítaného

jeho tvári nevidíme, neznamená to, že s ich

Zákona mu vysvitlo, ako často sa proti nemu

prejavom nemá skúsenosť. Už by sme mohli

prehrešil. Sviatok je však napriek tomu ra-

byť na stope, že za zmienku stoja dve vý-

dostným sviatkom. Radosť prevyšuje smútok.

znamné mená a to Ezdráš a Nehemiáš. Vo Svä-

I napriek smútku je v srdci stále dosť miesta

tom písme nájdeme tak Knihu Ezdrášovu ako

pre radosť a nádej, ktorá to všetko prevýši.

i Nehemiášovu, ktoré opisujú tú istú udalosť.
Ezdráš bol pisár, intelektuál a kňaz. Nehemi-

I keď dejinné pozadie biblickej udalosti je ove-

áš bol politický vodca židovských krajanov na

ľa bohatšie, nám to nateraz stačí, aby sme

ceste z babylonského zajatia. Spoločne sym-

pochopili, aký význam malo Božie slovo pre

bolizujú nádej a obnovu Izraela. Spoločne

Izraelitov a aby sme sa zamysleli, čím je Božie

podnecujú svojich bratov v nešťastí, aby opus-

slovo pre nás.

tili pohodlie exilu, vrátili sa do svojej krajiny,
opäť nadviazali i fyzický kontakt s Jeruzale-

Ezdráš nás môže fascinovať. Ezdráš ako pisár

mom a neľakali sa trosiek pokrývajúcich Božie

počas svojho života prepísal Mojžišov zákon

mesto Jeruzalem. Toto majú spoločné, každý

snáď i niekoľkokrát. Denne nad ním premýš-

svojim podielom. A už nám by malo byť jasné,

ľal a uvedomoval si, ako Boh koná v dejinách.

kto je ten muž.

Dobre vedel, že slová Písma sa napĺňajú, že
Boh prebýva so svojim ľudom a že ho neopustí.

Je to kňaz Ezdráš. Jeho príchod do Jeruzalema

Vedel i to, že on je iba krehkou nádobou, cez

je chvíľou pre slzy i radosť. Ale čo Božie slo-

ktorú hovorí Boh. Ezdráša v jeho dobe nesú

vo? Aké je tu jeho miesto? Dôležité a podstat-

dejiny predkov a vyvoleného národa, ich skú-

né. Kňaz Ezdráš pevne tisne k sebe práve Boží

senosť s Bohom a zakúšanie Božej prítomnosti

Zákon (Mojžišov zákon) napísaný na zvitkoch

v jeho osobnom živote.

a ako Boží muž veľmi dobre chápe to, čo je
v nich napísané. Keď sa dobre pozrieme na ob-

Čo mňa nesie dopredu? Čím teraz žijem? Hľa-

raz, tak je skoro nemožné správne povedať, či

dám napĺňanie dejín spásy vo svojom živo-

Ezdráš drží zvitky, alebo zvitky držia Ezdráša.

te? Nesie ma životom moja osobná skúsenosť

Jeho výraz tváre je istý tým, že chápe, čo vidí,

s Bohom a jeho prítomnosť? Má Božie slovo

čo vníma a čo mu dáva nádej. A my mu to mô-

v mojom živote dôstojne miesto? Zažívam jeho

žeme ľudsky povedané tak trochu závidieť.

prítomnosť v situáciách sprevádzaných slzami
ako i radosti?

To, čo je za ním, to je už minulosť. Chrám je
obnovený, Židia opäť po rokoch slávia Sviatok
stánkov ako to slávili ešte pred exilom a on to
asi ani nezažil. A tu je vzácna chvíľa. Zhromaž-
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10 pravidiel ako čítať Bibliu
Ako môžeš čítať Bibliu
EDÍCIA YOUCAT, BIBLIA KATOLÍCKEJ CIRKVI PRE MLADÝCH, STR.8 – 9
Biblia je napísaná pre teba. Môžeš ju čítať, a pritom ne-

nazrieť do svojho vnútra. Môžeš tak rozjímať a pocítiť,

chať premieňať Božie slovo na slovo tvojho života. Po-

čo ti Boh chce povedať. A keď raz prídeš na koniec Bib-

môcť ti pri tom môže nasledujúcich desať pravidiel čí-

lie, začni jednoducho opäť od začiatku. Objavíš jej nové

tania.

stránky.

7 ...A BUĎ TRPEZLIVÝ.

Čítaj Bibliu

Biblia je kniha plná hlbokej múdrosti, niekedy sa ti

1 ...A MODLI SA.

však bude zdať aj záhadná a cudzia. Nepochopíš hneď

Biblia je Sväté písmo. Preto je dobré, ak pred čítaním

všetko na prvý raz. Niečo možno pochopiť iba z hľadiska

poprosíš Boha o Ducha Svätého a po čítaní sa mu po-

doby a historickej situácie. Maj trpezlivosť sám so sebou

ďakuješ. Ako sa môžeš modliť? Začni jednoducho touto

i s Bibliou. Keď ti v nej niečo nie je jasné, hľadaj súvis-

krátkou modlitbou: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy

losti alebo iné miesta, ktoré sa venujú rovnakej téme.

a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105).

Tvoja Biblia ti ponúka množstvo pomôcok.

2 ...A NECHAJ SA PREKVAPIŤ.

8 . . . Č Í TA J J U S I N Ý M I .

Biblia je kniha plná prekvapení. Hoci si už mno-

O to, čo ti Biblia hovorí, sa môžeš podeliť s druhý-

hé príbehy počul, daj im druhú šancu. Aj sebe samému!

mi. A to, čo objavili v Biblii oni, ti môže pomôcť, aby si

Biblia ti ukazuje šírku a veľkosť Boha, ktorá presahuje

ju lepšie pochopil. Keď sa o Biblii rozprávaš s druhými,

všetko.

dbaj na to, aby zostalo stredobodom Božie slovo a aby

3 ...A TEŠ SA.

ste ho neprekričali. Biblia nie je nikdy zbraňou proti

Biblia je veľký ľúbostný príbeh so šťastným koncom.
Smrť nemá šancu. Víťazí život. Túto radostnú zvesť nájdeš vo všetkých biblických textoch. Hľadaj ju – a teš sa,

druhým, je mostom pre tvorcov pokoja.

9 . . . A OT V O R S V O J E S R D C E .
Biblia je srdcová záležitosť. Kto číta Bibliu, nemô-

keď ju nájdeš.

že zostať pri bežnom čítaní. Boh otvorí tvoje srdce. Jeho

4 . . . A R O B T O P R AV I D E L N E .

slovo sa vpisuje hlbšie do tvojho srdca a môžeš ho sláviť

Biblia je kniha pre tvoj život. Keď ju budeš čítať kaž-

vo svätej omši. Si pozvaný, aby si čítal Bibliu s otvore-

dý deň, hoci jeden verš či malý odsek, pochopíš, ako

ným srdcom.

dobre ti táto kniha robí. Je to ako so športom a s hudbou

10 ...A VYDAJ SA NA CESTU.

– iba pravidelné cvičenie ťa posunie ďalej. A keď budeš

Biblia je kompasom tvojho života. Ukazuje ti, ka-

trénovať, pocítiš skutočnú radosť.

diaľ ísť. Cestou svojho života kráčaš sám. No nejdeš sám.

5 . . . A N E Č Í TA J P R I V E Ľ A .

Spomeň si na emauzských učeníkov (Lk 24, 13 - 25).

Biblia je obrovský poklad. Dostávaš ho zadarmo.

Najskôr nespoznali Ježiša, ktorý ich sprevádzal v ich

Nemusíš všetko zhltnúť naraz. Čítaj len toľko, koľko do-

smútku. Potom sa však pýtali: „Či nám nehorelo srdce,

kážeš spracovať. Keď ťa niečo mimoriadne osloví, zapíš

keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Pís-

si to a nauč sa to naspamäť.

ma?“ (Lk 24, 32).

6 . . . A D O P R A J S I Č AS .
Biblia je veľmi stará kniha, ktorá je večne mladá
a nová. Nechce, aby si ju prečítal naraz. Dobré je pritom
www.dkuspis.sk
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Dávid a Goliáš
krátka katechéza pre deti predškolského veku v Roku Božieho slova
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

Príbeh boja Dávida s Goliášom je určená pre najmenšie deti. Vedie
k zoznámeniu sa s Božím slovom a na ich úrovni umožňuje dotyk s Božím
slovom v ich srdci a mysli. Katechéza je spojená s primerane dlhou aktívnou
činnosťou, ktorá posilňuje prežívanie obsahu, pomáha vykročiť do sveta príbehov
Biblie, učí postojom k Bohu a necháva v deťoch silný zážitok z činnosti.

CIELE:

dieťa cca 5), látku na výrobu vrecúška na kamene,

•

poznať konanie Boha v živote človeka,

dierkovač, šnúrka na vrecúško, jojo marshmellow

•

vnímať Bibliu ako Božie slovo a Boha prítomné-

cukríky, prstové farby.

ho v jeho slove,
•

vzbudiť dôveru, že Boh je prítomný v každom
našom úsilí (boji) stať sa šikovnejším a lepším.

Úvod
Motivácia:

METÓDY:

rozprávanie, rozhovor, maľovanie prsto-

•

Dnes si povieme o jednom odvážnom chlapcovi.

vými farbami, rozhovor, praktická činnosť – tvorba

(Keďže deti ešte nevedia čítať, ukážeme im obrá-

vrecúška, práca s Božím posolstvom – zvýrazňova-

zok z Biblie, na ktorom bude vyobrazený Dávid

nie.

a Goliáš. Postavu Goliáša zakryjeme.
•

POMÔCKY:

malý, ryšavý chlapec a má v ruke prak.

Detská biblia, biblický príbeh: Dávid a Go-

liáš, 5 farebných kamienkov, kamienky (pre každé

Ako vyzerá tento chlapec? – deti hovoria, že je

•

Čo robí? – deti môžu povedať, že sa asi hrá.
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•

Pokračujeme v rozprávaní: Možno, že sa

2. Rozhovor

často takto hrával, ale práve v tejto chvíli sa

Po prečítaní vedieme s deťmi rozhovor, pri

nehral. Tento chlapec, hoci ešte nebol do-

ktorom môže použiť nasledujúce otázky:

spelý, čin, ktorý urobil, obdivovali dospelí,

•

Ako sa vám príbeh páčil?

dokonca sa o ňom hovorilo v celom národe.

•

Viete vymenovať mená hlavných postáv

Prečo sa tento príbeh dostal do knihy, ktorou

z príbehu? (Aby si mená zapamätali lepšie,

je Biblia, sa dozvieme neskôr.

prepojíme to s otázkou, či nie je medzi nimi

•

Odkryjeme druhú postavu na obrázku.

chlapec s menom Dávid.)

•

Ako vyzerá tento druhý človek? – deti hovo-

•

ria, že je obrovský, že je to asi bojovník.
•

Viete povedať, kto bol v príbehu dobrý? A kto
zlý?

Čo sa medzi nimi deje? – deti opäť hovoria.

•

Prečo medzi sebou bojovali?

•

Ako boli títo nepriatelia vyzbrojení, čím bojovali?

Hlavná časť

•

1. Prerozprávanie biblického príbehu: Dávid a Goliáš

Ako je možné, že zvíťazil Dávid, hoci bol
menší a nemal výzbroj ani zbraň?

•

Na záver diskusie má zaznieť: S Dávidom bol

Deťom prerozprávame spamäti biblický príbeh

Boh. Dávid veril, že Boh ho nenechá zahynúť

o Dávidovi a Goliášovi. Počas rozprávania máme

v boji a bol si istý, že boj vyhrá. Dôveroval

obrázok na viditeľnom mieste. Môžeme mať v ruke

Bohu.

pripravených 5 farebných kamienkov, ktoré vo
chvíli aktuálneho rozprávania deja položíme pod

3. Praktická činnosť detí – maľovanie ka-

obrázok.

mienkov
Ak je možnosť, tak sa pripravíme na krátku
prechádzku v prírode a počas nej si môžeme ešte
rozprávať o Dávidovi a Goliášovi. Zároveň si nazbierame malé kamienky (cca 5 ks), ktoré si so sebou donesieme do triedy. Ak taká možnosť nie je,
máme pripravené pre deti malé kamienky, ktoré si
deti vymaľujú prstovými farbami. Počas ich maľovania môžeme deťom ešte raz prečítať príbeh o Dávidovi a Goliášovi z Detskej biblie.

4. Formácia
•

S čím sa pasujete deti vy? Čo vás stojí námahu a úsilie?

•

Skúšali ste si zaviazať šnúrky na topánkach?
Ako sa vám darilo? Nie je to jednoduché,
však?

www.dkuspis.sk
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•

Kto všetko zje, čo dostane na tanierik?

Záver

•

Kto spapá aj zeleninu?

1. Domáca úloha

•

Počúvam mamku a ocka a prestanem pozerať

•

Doma si môžu spolu s rodičmi vyhľadať text

rozprávky, keď ma na to upozornia?

o Dávidovi a Goliášovi (napr. Biblia pre deti, vyd.

Požičiam hračky kamarátovi alebo bračekovi

Mladé letá, str. 128) a zvýrazňovačom označia

či sestričke?

vetu, ktorá hovorí o tom, ako Dávid veril Pánu

Byť dobrým, poslušným, ale i šikovným stojí

Bohu a Pán Boh bol s ním.

námahu. Stále musíme skúšať, učiť sa, opakovať.

Náš Boh je pravý Boh
a niet iného Boha okrem neho.

Ale, tak ako Dávid i my, nie sme sami v našom
boji. S Dávidom bol Boh. Boh je stále s nami.

5. Praktická činnosť detí – vrecúško na
kamienky

Takto zvýraznený text v Biblii pomáha dieťaťu názorne pochopiť, že Boh zasiahol v živote

Deťom pripravíme kruhy z látky, ktoré sme

slabého a malého človeka. Deti môžu rodičom

po obvode vopred predierkovali. Zároveň im

porozprávať, čo robili v škole a opäť im môžu ro-

k tomu dáme šnúrku, ktorú prevlečú cez dierky

dičia prečítať celý príbeh. Tak sa učia poznávať

na látke. Vznikne im vrecko, kam si uložia svoje

Bibliu a na svojej úrovni majú s ňou prvú osobnú

„zbrane“ proti nepriateľovi.

skúsenosť.

Upozorníme deti, že s kamienkami sa môžeme hrať, ale nesmieme ich hádzať alebo niekomu
ublížiť, či niečo rozbiť. Vrecúško s kamienkami nám bude pripomínať, že Boh bol s Dávidom
a on je stále i s nami. Kamienky môžeme uložiť
v záhradke alebo kvetináči okolo kvetov alebo
stromčekov.
Ako náhradu za kamienky dáme deťom cukríky jojo marshmellow, ktoré si do vrecúška uložia a nechajú.
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Príbeh Noema
krátke katechézy pre deti predškolského veku v Roku Božieho slova

SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ A KLÁRA SOĽANOVÁ

Séria biblických katechéz vychádza z príbehu o Noemovi a jeho rodine.
Samotný príbeh je rozdelený na 10 častí. Každá sa skladá z prerozprávania časti
biblického príbehu o Noemovi. Rozprávanie príbehu je prepojené na konkrétny
biblický obraz. S obrazom možno pracovať buď formulovaním vhodných otázok
alebo komentovaním, čo je na obrázku. Plynule nasleduje krátke zamyslenie,
aplikácia, na záver modlitba a praktická aktívna činnosť žiakov.
Modlitba je krátka, nadväzuje na zamyslenie a zároveň sa v nej deti
stretávajú s rôznymi prívlastkami Boha (dobrý, milý, drahý, starostlivý,
láskavý). Aktívna činnosť pomáha deťom praktickým spôsobom upevniť
získané poznatky. Uvádzame tu 2 katechézy. Ďalšie budú zverejnené na stránke
www.dkuspis.sk v sekcii Rok Božieho slova. Po absolvovaní 10 biblických katechéz
deti spoznajú príbeh Noema, a budú ho mať ucelený i v obrazovej dejovej línii.
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-32

Katechézy

CIELE:

Priebeh:

•

poznať Noemov príbeh,

•

na príbehu Noema oceniť Božiu starostli-

sa ich, či im niekoho pripomína (napr. dedka),

vosť o človeka,

čo robí, kto to asi je. Jeho meno prezradíme až

uvedomiť si, že dôležitosť modlitby ako

počas rozprávania príbehu.

•

Ukážeme deťom obrázok Noema, opýtame

rozhovoru s Bohom.

METÓDY:

rozprávanie, rozhovor, čítanie obra-

Príbeh:

zu, praktické činnosti (kreslenie, tvorba korá-

Zem, ktorú Pán Boh stvoril pre človeka,

bu a pod.), jednoduchá práca s Božím posol-

postupne obývalo veľa ľudí. Ich život sa Pánu

stvom.

Bohu nepáčil. Mnohí kradli, klamali a ubližo-

POMÔCKY:

obrázky biblického príbehu, ku kaž-

vali si. Medzi nimi však bol jeden človek a my
ho vidíme na obrázku, volal sa Noe. On bol iný.

dej katechéze materiál podľa potreby.

Vedel, že Pán Boh je dobrý a že jeho život sa
mu bude páčiť vtedy, keď bude dobrý a statoč-

Katechéza č. 1: NOEMOVA RODINA

ný. Keď bol dospelý, oženil sa a spolu so ženou
mali troch synov. Volali sa Sem, Cham a Jafet.
Celá Noemova rodina žila statočne a Bohu sa
to páčilo. Noe často upozorňoval ľudí, aby si
neubližovali, aby boli k sebe dobrí, no oni ho
nepočúvali a často ho kruto umlčali. Noe bol
preto smutný.
Jedného dňa Boh prehovoril k Noemovi a povedal mu: „Noe, si spravodlivý človek.
Preto počúvaj, čo ti poviem: Rozhodol som sa
očistiť zem od všetkého zlého. No ty a tvoja rodina nie ste zlí. S tebou však uzatvorím zmluvu. Postav koráb, aby si sa v ňom zachránil ty
a tvoja rodina.“ Noe povzdychol a povedal:
„Pane, neviem, čo je to koráb a ani to, ako sa
stavia. Ale chcem urobiť to, čo si praješ.“ Boh
na to povedal: „Všetko ti poviem, a ty to pochopíš, lebo si človek spravodlivý.“

Zamyslenie:
Boh si vyvolil rodinu Noema.
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Aplikácia
•

Príbeh:

I tvoja rodina je vyvolená Bohom. Boh

Boh povedal Noemovi: „Postav koráb z veľ-

chcel, aby si sa narodil v rodine, ktorú máš

mi pevného dreva a zvnútra aj zvonka ho pona-

a má s tebou i ostatnými členmi rodiny svoj

tieraj smolou.“

plán, svoj zámer. Prihovára sa tvojim rodi-

Povedal mu aj to, aký má byť dlhý, široký

čom a cez ich dobrotu, lásku a rady sa Boh

a vysoký. Ľudia vtedy nepoznali meter a dĺž-

prihovára i tebe.

ku merali v lakťoch (ukážeme deťom, že dĺžka
jedného lakťa sa rovnala dvom dĺžkam medzi

Modlitba:

roztiahnutým palcom a malíčkom). Ďalej mu

Dobrý Bože, ďakujem ti za moju rodinu.

povedal, aby na korábe urobil strechu a vnútri

Ďakujem ti za mamku, ocka, babku, dedka,

veľa miestností. Koráb bude mať tri poschodia.

atď. (deti povedia, za koho v rodine

Na jednej strane mal urobiť dvere.
Noe začal robiť všetko, ako mu povedal

ďakujú, vymenujú členov rodiny).
Prosím ťa, aby si býval s nami a

Boh. Koráb vyzeral ako obrovská loď, ktorá

pomáhal nám byť dobrou rodinou.

však stála na pevnine. To bolo ľuďom čudné.
Preto sa mu vysmievali a hovorili si, že Noe sa

Aktivita:

asi zbláznil. Načo stavia obrovskú loď, keď ni-

Deti si nakreslia svoju rodinu.

kde naokolo nebolo more. Ale Noe im ešte stá-

Výkresy s členmi rodiny si môžu pripnúť na ná-

le pripomínal, ako sa Bohu nepáči, že žijú zle a

stenku do ďalšej biblickej aktivity. Alebo ak vám

zošle na zem potopu. Zachránia sa iba tí, ktorí

to umožní priestor až do ich celkového ukončenia.

Katechéza č. 2: VARI SA NOE
ZBLÁZNIL
Priebeh:
Zopakujeme si udalosti z minulej aktivity.
Potom ukážeme deťom obrázok, ako Noe stavia koráb. Môžeme sa ich opýtať, čo vidia na
obrázku, kto tam je a čo robí. Potom uvedieme
stretnutie nasledovne: Minule sme sa dozvedeli, že Noe vôbec nevedel čo je koráb a ako sa
stavia. O tom, čo všetko mu Boh k tomu povedal
a ako na neho pozerali ostatní ľudia, si povieme
dnes.
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budú v korábe. Ľudia jeho slová nebrali vážne a robili

Modlitba:

si stále po svojom. A to bolo ich nešťastie.

Dobrý Bože, nie vždy sa mi chce byť
dobrým a spravodlivým.

Zamyslenie:

Prosím ťa, daj mi silu, aby som to

Noe sa určite nezbláznil. Pre ľudí okolo neho bolo

dokázal tak, ako to robil Noe.

čudné, čo robil: On vedel, že má urobiť to, čo chce Boh.
Preto staval koráb. Dokonca pripomínal ľuďom, že zachránia sa iba tí, ktorí budú v korábe, ale oni na to nedbali.

Aktivita:
S deťmi môžeme vytvoriť kartónový koráb, ktorý sa
vyskladá z veľkých papierových škatúľ. Postavený koráb bude príležitosťou, aby si deti vedeli koráb predsta-

Aplikácia

viť a vstúpiť do neho ako Noe s rodinou. Ak ho urobíme

•

Je veľmi dôležité, aby sme robili to, čo je dob-

po rozprávaní príbehu a zamyslení, záverečná modlitba

ré a správne. Možno sa to niektorým zdá čudné

môže zaznieť práve po tom, ako deti vstúpia do korábu.

a možno sa nám niektoré deti i vysmievajú. Nás
to však nesmie odradiť. Čo dobré môžeme urobiť počas dňa? Pomáhať doma rodičom, podeliť
sa o cukríky, dovoliť sa hrať iným deťom s našou
hračkou, pomôcť iným spolužiakom, byť dobrým kamarátom aj menej šikovným deťom. Za to
všetko aj nám Pán Boh povie ústami ľudí, že sme
dobrí a spravodliví.
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Aké je meno Boha, v ktorého verím?
katechéza pre žiakov základných škôl na Rok Božieho slova

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Úvod

CIELE:
kognitívny:
•
•

vysvetliť význam Božieho mena JAHWE –

1. Modlitba

Som, ktorý som

Otčenáš

zdôvodniť potrebu formovania viery na

2. Motivácia a predstavenie témy

základe textu a citovaného obsahu
•

zdôvodniť poslušnosť a vernosť Bohu na
príklade Mojžiša

V úvodnej modlitbe sme oslovili nášho Boha
menom Otčenáš. Je to iba jedno z jeho mien. Ak sa

afektívny:

pozrieme na dejiny spásy, nájdeme aj iné mená.

•

oceniť hodnotu viery a jej individuálneho

Vieme niektoré z nich vymenovať? Žiaci hovoria.

prijatia

Učiteľ ich nevysvetľuje. Na záver sa pýta žiakov:

•

uvažovať o svojej viere

Ako je to možné, že jeden Boh môže mať toľko

•

oceniť hodnotu Božieho mena

mien? Žiaci reagujú. Po ich odpovediach položí

psychomotorický:

žiakom ďalšiu otázku: Aký je Boh? Môžeme po-

•

nadobúdať zručnosť orientácie sa vo Svä-

vedať, že každé z uvedených mien môže odrážať

tom písme

jeho charakteristiku? Žiaci by mali odpovedať, že

formovať postoj poslušnosti a vernosti

áno.

•

Bohu

A na záver môžeme pridať provokatívne
otázky:

M E T Ó D Y : práca s textom Svätého písma, práca s

•

Máme zmienku o tom, že sa nám Boh
predstavil svojim menom alebo iba ľudia

textom Youcatu

sami od seba dávali Bohu mená?

POMÔCKY:

tabuľa, krieda, Sväté písmo, prázdne

•

i jeho charakteristika, našu vieru v neho?

stránky, kópia Youcat (žltý) body 31 a 359; biblický text Ex 3,1-15.

Odrážajú mená Boha, v ktorých je zahrnutá

•

Možno z nášho oslovenia Boha spoznať,
aký je Boh, v ktorého veríme?

S T R AT É G I A :

kombinovaná
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•

Z toho, ako Boha oslovujeme možno spo-

Egypt zoslané rany. Mojžiš, jeden zo židovských

znať, či je v našom živote dôležitý, či s ním

emigrantov v Egypte, bol pozvaný Bohom na

rátame a či sa na neho s pokorou obracia-

púšť, kde mu Boh zjavuje svoje meno.

me v našich potrebách?

•

Aký bol vonkajší znak tejto udalosti? –
žiaci reagujú, že Mojžiš videl tŕňový krík,

Na tabuľu napíše názov témy: Aké je meno

ktorý horel ale nezháral.

Boha, v ktorého verím?
Na dnešnej hodine sa pokúsime vysvetliť ta-

Najprv Boh volá Mojžiša, osloví ho po mene,

jomstvo Boha, ktoré je skryté v jeho mene a uve-

vedie s ním dialóg a potom Boh na jeho prosbu

domiť si súvis našej viery a vernosti Bohu s tým,

hovorí svoje meno.

ako Boha oslovujeme a aký máme k nemu vzťah.

•

V skupinách si text znovu pozorne prečítajte a zamerajte svoju pozornosť na opis
Boha v danom texte. Vašou úlohou bude
vypísať Božie atribúty, ktoré Boh zjavuje

Hlavná časť

ľuďom prostredníctvom Mojžiša. Po ukončení práce zástupca každej skupiny prečíta

1. Čítanie textu Ex 3,1-15

svoje výsledky.

Vo Svätom písme nájdeme jeden vzácny text,
v ktorom Boh sám hovorí svoje meno. I keď sa

3. Práca s textom Youcatu

udalosť odohrala pred mnohými rokmi, toto Bo-

Aby sme zhrnuli našu prácu v skupinách –

žie meno má a bude mať stále svoje miesto. Uda-

vysvetlenie Božieho mena Ja som, ktorý som,

losť sa spája s postavou Mojžiša, ktorý sa v tom

pomôžeme si Youcatom a vyhľadáme, čo sa o Bo-

čase zdržiaval v krajine Madián. Bolo to miesto

žom mene hovorí v bodoch 31 a 359.

púšte. Z viacerých kmeňov, ktoré tam žili, práve

Bod 31: Boh si nepraje zostať inkognito.

Jetrov kmeň si zachoval poznanie a úctu pravého

Nechce byť uctievaný len ako akési pocitové či

Boha. Jetro ho prijal ako utečenca a dal mu jed-

tušené „vyššie bytie“. Boh túži byť poznávaný

nu zo svojich dcér za ženu. Pre Mojžiša to bolo

a oslovovaný ako skutočný a konajúci. Boh svoj-

vzácne prostredie uctievania pravého Boha. A tu

mu ľudu umožňuje, aby k nemu volal, napriek

sa odohrala udalosť, o ktorej si teraz prečítame:

tomu však zostáva Bohom skrytým, prítomným

Učiteľ dá žiakovi prečítať text z knihy Svätého písma – Ex 3, 1-15. Ostatní žiaci môžu mať
svoje Biblie, prípadne majú kópiu textu.

tajomstvom.
•

Prečo sa v Izraeli nevyslovovalo Božie
meno?
Bod 359: Božie meno nesmieme vyslovovať

2. Práca v skupinách

neúctivo. Veď ho poznáme iba vďaka tomu, že
nám ho Boh sám zveril. Meno je kľúčom k srdcu

Po prečítaní textu učiteľ hovorí:
Prečítaná udalosť sa odohrala skôr, ako boli na

Všemohúceho.
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•

Je zjavenie Božieho mena iba historickou

dia na niečo, čo je vo svete. Chcú hneď všetko

udalosťou, alebo nás upozorňuje na výz-

vidieť, overiť a zažiť senzáciu. Ak by dnes nie-

nam tohto mena v našich životoch?

kto povedal, že sa Boh zjavil napr. vo Svätej
zemi, určite by ho tam obklopil zástup turistov

4. Formácia

s fotoaparátmi a kamerami. Namiesto toho,

a) Ako by sme charakterizovali Božie meno, kto-

aby sa stíšili a počuli jeho hlas, padli na kole-

rým sa predstavil Mojžišovi?

ná, v prvom rade by im záležalo na tom, aby

Učiteľ hovorí: Nie je to meno mužské ani

urobili čo najviac a najatraktívnejších záberov

ženské. Neznie tak domácky, ako keď povie-

a filmových ukážok. V priebehu pár minút by

me Peťo či Kaťa. Božie meno je zároveň i jeho

na sieťach bola upútavka napríklad v nasledu-

predstavením sa. Boh svoje meno opakuje tri-

júcom znení: Zázrak, pri ktorom ker horel ale

krát. A to, čo sa hovorí viackrát, potvrdzuje

nezháral, alebo V okamihu si človek odhodil

a uisťuje o pravdivosti tvrdenia.

sandále a hodil sa na zem a pod.

Pozrime si uvedenú gradáciu. Prvýkrát,

Uvedený príklad nám slúži nato, aby sme

keď použil sloveso, ktoré sa preložilo v zá-

pochopili, že fotoaparáty a kamery môžu za-

vislosti od jazyka a prekladateľa: „Ja som Boh

chytiť iba vonkajšie okolnosti. Božiu prítom-

tvojho otca...“, „Som, ktorý je“, „Budem tým,

nosť tu a teraz nemožno zachytiť kamerami.

ktorý bude“.

Nestačí nám čítať a počúvať o znameniach,

Druhýkrát Boh hovorí v budúcom čase: Ja

ktoré sa nachádzajú na webových stránkach.
Medzi pravou vierou a senzáciou je obrovský

budem s tebou...
Tretíkrát sa predstavuje v minulom čase

rozdiel.

a to vtedy, keď sa Mojžiš pýta, čo má povedať

Božie meno a Božie slovo nám ponúka

Izraelitom. Na to dostáva odpoveď: Boh vašich

iný rozmer hľadania Boha, jeho spoznávania

otcov ma poslal k vám. To znamená Boh, v kto-

a stretnutia sa s ním. Božie slovo nám ponúka

rého verili predkovia, Izraeliti. A na uistenie

Božie meno, ktoré máme v úcte a ktoré je stále

dostáva odpoveď: „Ja som, ktorý som, ten ma

viac a hlbšie ukotvené v našom srdci.

poslal k vám. Teda som ten, ktorý bol, ktorý
je a ktorý bude. A môžeme dodať, že Boh bude

c) Prečo je potrebné stáť pred Bohom v postoji

vždy tým, ktorý je, bude vždy tým, ktorý bol.

poslušnosti a vernosti ako to urobil Mojžiš?
Žiaci reagujú napr. nasledovne:

b) K predchádzajúcej situácii rozhovoru Boha s

•

lebo tým prehlbujeme svoju vieru,

Mojžišom môžeme dodať nasledujúci príklad,

•

lebo postoj poslušnosti a vernosti je iný

ktorým zdôvodnime mnohé senzácie ľudí, ktorou

ako iba senzácia.

nahrádzajú pravú vieru a úctu k Božiemu menu.
Učiteľ uvedie príklad, ako dnes reagujú ľu-
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d) Ako nám pomáha v živote viery správne oslo-

Záver

venie Boha?
Žiaci reagujú napr. nasledovne:

1. Domáca úloha

•

otvára naše srdce pre dialóg, pre posluš-

Učiteľ má pripravené pre každého žiaka iné

nosť,

súradnice žalmov (výber z prílohy). Žiaci si ich

prepája naše poznanie s dôverou v neho, že

vytiahnu a ich úlohou bude doma nájsť žalm,

je s nami v každom čase.

prečítať ho, charakterizovať Boha na základe

•

opisu, ktorým sa mu žalmista prihovára, prie) Aký význam má meno Boha osobitne pre mňa?

čom sa odvoláva na Božie meno, hoci nie je vý-

Žiaci reagujú napr. nasledovne:

slovne spomenuté. V podobnom duchu môžu

•

vedie ma k sústredenej modlitbe, pretože

žiaci napísať svoj vlastný novozákonný žalm

oslovením Boha sa dostávam do dialógu

na Božie meno, v ktorom môže byť chvála na

s ním,

Ježiša Krista, Božieho Syna. Inou možnosťou

vyslovujem ho vždy úctivo; je pre mňa me-

je napísať žalm podľa vzoru Pána Ježiša, kto-

nom nad všetky mená,

rý oslovoval svojho nebeského Otca dôverným

nie je pre mňa Bohom nepoznaným, ale

Abba. Úvod nasledujúcej hodiny bude venova-

Bohom, ktorý je môj priateľ a s ktorým si

ný modlitbe osobných žalmov žiakov.

•
•

budujem vzťah.
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Príloha: Žalmy, v ktorých sa odvoláva na Božie meno.
Ž 5,12 … radujú v tebe, čo tvoje meno milujú.
Ž 7,18 … pre jeho spravodlivosť a meno najvyššieho Pána budem ...
Ž 8,2 … aké vznešené je tvoje meno na celej zemi! Tvoja veleba ...
Ž 8,10 … aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!
Ž 9,3 … radovať, ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší.
Ž 9,11 … spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, …
Ž 18,50 … národmi a ospevovať tvoje meno žalmami.
Ž 20,2 … súženia, nech ťa ochráni meno Boha Jakubovho.
Ž 20,8 … na kone, ale my vzývame meno Pána, nášho Boha.
Ž 22,23 Tvoje meno chcem zvestovať svojim bratom …
Ž 25,11 Pre tvoje meno, Pane, odpusť mi môj hriech, …
Ž 31,4 … moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Ž 33,21 … raduje a v jeho sväté meno máme dôveru.
Ž 34,4 … mnou Pána a oslavujme jeho meno spoločne.
Ž 41,6 … zomrie? A kedy zanikne jeho meno?“
Ž 44,9 … naveky budeme velebiť tvoje meno.
Ž 44,21 Keby sme zabudli na meno nášho Boha a vzpínali …
Ž 45,18 Na tvoje meno budem pamätať vo všetkých …
Ž 48,11 Ako tvoje meno, Bože, tak aj tvoja sláva ...
Ž 52,11 … chcem spoliehať na tvoje meno, lebo je dobré.
Ž 54,3 Pane, zachráň ma pre svoje meno a svojou mocou obráň moje …
Ž 54,8 … radosťou ti prinesiem obetu; meno tvoje, Pane, budem velebiť, …
Ž 61,6 … tých, čo si ctia tvoje meno.
Ž 61,9 … naveky ospevovať tvoje meno a plniť svoj sľub deň …
Ž 66,4 … spieva, nech ospevuje tvoje meno.“
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Ž 68,5 Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte.
Ž 69,31 Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi.
Ž 69,37 … a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať.
Ž 72,17 Jeho meno nech je velebené naveky; … bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
Ž 72,19 Jeho vznešené meno nech je velebené naveky …
Ž 74,10 … protivník urážať tvoje meno?
Ž 74,18 … a nerozumný ľud tvoje meno uráža.
Ž 74,21 … chudák a bedár budú tvoje meno velebiť.
Ž 75,2 … Bože, oslavujeme ťa a tvoje meno vzývame, rozhlasujeme tvoje …
Ž 76,2 … Judei a v Izraeli je jeho meno veľké.
Ž 79,6 … ktoré nevzývajú tvoje meno.
Ž 79,9 … vysloboď nás; a pre svoje meno odpusť nám hriechy.
Ž 80,19 … a budeme vzývať tvoje meno.
Ž 83,17 … tvár a budú hľadať tvoje meno, Pane.
Ž 83,19 Nech poznajú, že tvoje meno je Pán, že ty jediný si …
Ž 86,9 … klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.
Ž 86,12 … Pane, Bože môj, a tvoje meno oslavovať naveky;
Ž 92,2 … oslavovať Pána a ospevovať meno tvoje, Najvyšší;
Ž 96,2 Spievajte Pánovi, velebte jeho meno. Zvestujte jeho spásu deň …
Ž 97,12 … a oslavujte jeho sväté meno.
Ž 99,3 Oslavujte jeho meno veľké a úžasné, lebo …
Ž 100,4 … chváľte ho a velebte jeho meno.
Ž 102,22 aby na Sione hlásali meno Pánovo a v Jeruzaleme jeho …
Ž 105,1 … Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, rozhlasujte jeho skutky …
Ž 106,47 … sme mohli tvoje sväté meno velebiť a tvojou slávou …
Ž 109,21 … ty, Pane, Pane, pre svoje meno sa ma zastaň, veď tvoje …
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Ž 111,9 … zmluvu uzavrel naveky. Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu;
Ž 113,2 Nech je velebené meno Pánovo odteraz až naveky.
Ž 113,3 … západ nech je oslávené meno Pánovo.
Ž 115,1… Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo …
Ž 116,4 vzýval som meno Pánovo: „Pane, zachráň …
Ž 116,13 … spásy a budem vzývať meno Pánovo.
Ž 116,17 … prinesiem a budem vzývať meno Pánovo.
Ž 119,55 Na tvoje meno, Pane, v noci spomínam a …
Ž 119,132 … robievaš tým, čo tvoje meno milujú.
Ž 122,4 … obyčaje Izraela velebili meno Pánovo.
Ž 135,1 ALELUJA. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho, služobníci …
Ž 135,3 … je dobrý; ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;
Ž 135,13 Pane, tvoje meno trvá večne; tvoja pamiatka, …
Ž 138,2 Tvoje meno budem oslavovať, … nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.
Ž 140,14 … spravodliví budú tvoje meno velebiť a statoční budú …
Ž 142,8 … žalára, aby som tvoje meno mohol velebiť.
Ž 143,11 Pre svoje meno, Pane, zachováš ma nažive; …
Ž 145,1 … Bože, môj kráľ, a tvoje meno velebiť navždy a naveky.
Ž 145,2 … velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.
Ž 145,21 … živé nech jeho sväté meno velebí navždy a naveky.
Ž 148,5 Nech chvália meno Pánovo, lebo na jeho rozkaz …
Ž 148,13 nech chvália meno Pánovo, lebo iba jeho meno je vznešené.
Ž 149,3 Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na …
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Odvaha pre život podľa
Božieho slova
katechéza pre stredoškolákov na Rok Božieho slova
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Úvod

CIELE
kognitívny:
•

zdôvodniť potrebu čítania Svätého písma

1. Motivácia – hra so slovami

•

zdôvodniť aktualizácia Božieho slova do

•

•

života

majú vysloviť rôzne slová, v ktorých sa na-

vymenovať a vysvetliť tri postoje človeka

chádza tento koreň slova, napr. prevaha,

pre život podľa Božieho slova

nadváha, váha, váhavý, podváha, odvaha.
•

afektívny:
•

Učiteľ napíše na tabuľu slovo VAHA. Žiaci

oceniť hodnotu Božieho slova

Keď už zaznie slovo ODVAHA, tak ich znovu
vyzve, aby vyslovili situácie, k čomu všet-

psychomotorický:

kému je potrebná odvaha. Žiaci hovoria,

•

v Roku Božieho slova pravidelnejšie čítať

napr. k učeniu sa, k športovým výkonom,

Božie slovo a pomocou otázok z praktické-

k zmene života. Pravdepodobne nevyslovia

ho cvičenia ho aplikovať do života.

odvahu pre život podľa Božieho slova, pre-

POMÔCKY:

tože nepoznajú tému.

tabuľa, Sväté písmo, zošit, bib-

lický text pre každého žiaka, biblický ob-

•

Ukáže im Sväté písmo a požiada ich, aby

raz-Emauzskí učeníci-podľa výberu napr. od

v tejto súvislosti použili slovo odvaha

Jozefa von Führicha, Rembrandta, datapro-

(možno povedia: odvaha čítať Sväté písmo

jektor, záverečná modlitba.

a pod.)
•

METÓDY:

ha pre život podľa Božieho slova.

hra so slovami, situačná modlitba,

práca s biblickým textom, práca s počutým výkladom, dialóg, práca s obrazom.

Učiteľ napíše na tabuľu názov témy: Odva-

•

Oznámenie témy podporí nasledujúcim
komentárom: O dôležitosti Božieho slova
sme už veľa počuli a čítali. Vieme, že Sväté

S T R AT É G I A :

kerygmatická

písmo je napísané Božie slovo. Ono k nám
hovorí. Aby sme správne porozumeli biblickému textu, často berieme do rúk i inú
literatúru, ktorá nám pomáha pochopiť tak
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historické pozadie ako i bežný život v biblických

3. Práca s biblickým obrazom – identifikácia

dobách. Učíme sa interpretovať to, čo nám pro-

Zoznámili sme sa s biblickým príbehom, ktorý sme

stredníctvom slova hovorí Boh. Aby sme urobili

už určite viackrát počuli. Skúsme si teraz pozrieť obraz,

zásadný krok, k tomu je treba odvahu a tá nám

ktorý vystihuje uvedenú udalosť.

pomôže uviesť naše vedomosti o Božom slove

Žiakom premietneme dostatočne veľký obraz a po-

do života. Ako to máme robiť, to sa dozvieme na

tom im vysvetlíme, že našou úlohou bude vžiť sa do ich

dnešnej hodine.

situácie a odpovedať na zadané otázky buď z pozície
jedného alebo druhého učeníka.

2. Modlitba

1. Čo ma premohlo po udalosti Ježišovej smrti? Čo

Učiteľ vyzve žiakov k situačnej modlitbe, nakoľko

prežívam? (ak by som bol učeník vpravo, cítil by

žiaci už vedia tému hodiny. Ich úlohou je vložiť do

som...)

modlitby prosby napr. aby nás Duch Svätý viedol, aby

2. Na ktorú udalosť z Ježišovho života by som si teraz

sme mali odvahu a silu počúvať Božie slovo, aby sme

spomenul? (Ak by som bol učeník vľavo, spomenul by

dnes pochopili, čo potrebujeme k životu podľa Božie-

som si na udalosť, keď .....)

ho slova atď.

3. Čo mi prechádza mysľou, keď sa ku nám pridal neznámy cudzinec?
4. Čo mi prechádza mysľou, keď cudzinec kritizuje

Hlavná časť

našu ťarbavosť?

1. Krátky výklad k biblickému textu

5. Ako môžem nazvať chvíľu, v ktorej som odrazu po-

Vo Svätom písme nájdeme postavy, ktoré mali odvahu žiť podľa Božieho slova ale i postavy, ktoré zápa-

chopil, že Ježiš je živý?
6. Ako sa zmenil môj život po stretnutí s Ježišom?

sili s tým, aby počúvali Božie slovo a konali podľa neho.
Boli to postavy Starého zákona (kto? Jonáš), ale boli to

4. Výklad a ohlasovanie kerygmy

i súčasníci Pána Ježiša (kto? bohatý mladík). Zvláštna

Z biblického textu sme mohli pochopiť, že Božie

situácia nastala v čase, keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný

slovo sa nás hlboko dotýka, ak sa pre neho otvoríme. Ak

a jeho učeníci boli sklamaní. Ich odvaha veriť a uviesť

sa však uzatvoríme iba do seba, ak berieme život a Bo-

do života to, čo Ježiš hovoril a učil, uveriť i napriek jeho

žie slovo iba povrchne, ak utečieme od ostatných ľudí

smrti, to všetko bolo zrazu na mŕtvom bode a nedáva-

a ich pohľadu na život, nebudeme mať odvahu zmeniť

lo im zmysel. Nebolo to pre nich jednoduché, hoci mali

sa k lepšiemu. Často sa stretávame s názorom o pozna-

osobnú skúsenosť s Ježišom. V niečom to mali ťažšie oni

ní Božieho slova, že koľkokrát sme to už počuli, že už

a v niečom to máme ťažšie my.

to poznáme, nič nové sa nedozvieme, alebo že to sú iba

Čo zažili dvaja sklamaní učeníci počas cesty z Jeruzalema, to si teraz prečítame.

také príbehy, legendy a pod. Nie je to správny názor.
Božie slovo nám môže pomôcť otvoriť sa pre iných
a pozerať sa na život aj ináč, ako sme to robili doteraz.

2. Práca s textom Svätého písma – Emauzskí

Božie slovo dáva odvahu pre radostný život a náš po-

učeníci

hľad a zážitok s Božím slovom môže byť aj napr. ó, tak

Učiteľ vyzve žiaka, aby prečítal biblický text: Ježiš
sa zjavuje emauzským učeníkom (Lk 24, 13,35).

takto som to nikdy nechápal; aha, takže to je takto; fíha,
až teraz tomu rozumiem a pod.

www.dkuspis.sk
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Učeníci si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa

2. Mať hlad

s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk

Zdravý novorodenec má veľkú chuť do jedla.

24,32). Odvaha pre život s Božím slovom je sprevádzaná

Kresťan má mať hlad po Božom slove, po Božej

situáciou, keď sa naše „ja“ dotýka cesty k druhému člo-

prítomnosti. Keď sa takto znovu narodíme, mali

veku a keď sa dotýka Boha. V prípade Emauzkých učení-

by sme dostať chuť pre spravodlivosť a pravdu.

kov to bola chvíľa, keď sa ich „ja“ dotklo s cudzincom a

Ako Ježiš povedal: „Blahoslavení lační a smäd-

tým bol zmŕtvychvstalý Kristus. Aký silný musel byť ich

ní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. (Mt

vzťah s cudzincom, keď mu povedali, aby zostal s nimi,

5,6). Pre hladné srdce sa Božie slovo spolu s Božím

lebo sa zvečerieva. To bolo v ich silách a ich otvorenosť

telom stáva pokrmom a hnacou silou nasledova-

bola odmenená vo chvíli, keď Ježiš zostal, lámal chlieb

nia Krista po celý život.

a dával im ho. Tu sa stáva zázrak, tu sa poznanie učeníkov posúva z teoretickej roviny do praktickej.

3. Byť pokorní

Môžeme povedať, že pred zmŕtvychvstaním boli

Naše nároky nemôžu prerásť to, čo je potreb-

učeníci iba akoby pozorovateľmi Ježišovho života a to

né. Našu duchovná chuť a prijímanie duchovné-

málo menilo ich život. Ako náhle dovolili, aby sa do-

ho pokrmu je potrebné podriadiť Božím plánom

tkol ich cesty života a dáva im seba samého, dochádza

a k tomu je potrebná pokora. Spomeňme si na Sa-

k zmene a môžeme povedať, že toto je zázrak. S veľkou

muela a jeho odpoveď na Božie volanie: „Hovor,

radosťou sa vrátili do Jeruzalema a ohlasovali a svedčili

tvoj sluha počúva!“ (1 Sam 3,10). Poznanie Bo-

o tom, čo videli a počuli.

žieho slova nám dáva silu, ak pokorne aplikujeme
jeho pravdu do svojho života. Čo môže Boh urobiť,

5. Formácia

keď budeme počúvať jeho hlas s odhodlaním, oča-

Aj na nás sa môže prejaviť zmena. Niečo môžeme

kávaním a pokorne? Môže zmeniť náš život. Boh

urobiť my a niečo iba Boh. To, čo môže urobiť iba Boh,

je verný. Nech sa jeho zasľúbenia stanú pre nás

to si nemôžeme privlastniť. Ale my predsa môžeme

našimi vlastnými. Učme sa z príkladov v Božom

a máme niečo urobiť. Máme mať odvahu pre život podľa

slove. Nebuďme si príliš istí tým, akí sme už dobrí.

Božieho slova. Máme možnosť nastaviť svoje srdce tak,

Povedané slovami Písma, že kto stojí, nech si dáva

aby nám „zahorelo“ a aby sme pochopili, že Boh práve

pozor, aby nepadol.

teraz sa nám prihovára a koná v našom živote. K odvahe

6. Praktické cvičenie a formácia

sú potrebné naše tri postoje.

Ak sme si takto nastavili svoje srdce – a to sa nedá
zmerať, oznámkovať, opäť si každý sám prečítame text

1. Byť jeho
Kristus chce, aby sme patrili jemu. To mô-

o Emauzských učeníkoch a vo dvojiciach budem disku-

žeme, ak s ním máme osobný vzťah. Bez nášho

tovať na nasledujúce otázky, ktoré nám môžu poslúžiť

osobného vzťahu s Bohom zostáva jeho slovo pre

ako pomôcka pri čítaní a počúvaní aj iných textov.

nás akoby mŕtve. Ak ho poznávame s blížnym,

•

Ako tento text platí i pre môj život?

potom si vytvárame cestu k poznaniu v jeho slove.

•

Aké zmeny chcem robiť?

Potom sa stávame viac jeho.

•

Ako vykonám tieto zmeny?

Katechetické ozveny
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•

môžeme povedať, že Božie slovo je živé a účin-

Aká bude moja osobná modlitba týkajúca sa tejto

kuje v srdci.

zmeny?
•

Ktorý verš z tejto časti Božieho slova si chcem

•

a byť pokorní.

zapamätať?
•

Ktoré slovo, obraz alebo situácia z textu mi po-

Jediné, čo musíme urobiť je: byť jeho, mať hlad

•

Naše zapálené srdce po Božom slove a túžbe po
zmene sú rozhodujúcim krokom.

môže spomenúť si, čo som čítal?
•

V tom prípade môže pre každého z nás platiť, čo
Ježiš povedal: „Keď toto viete, ste blahoslavení,

Záver

ak podľa toho aj konáte.“ (Jn 13,17).

1. Zhrnutie a povzbudenie
Žiaci môžu hovoriť svoje postrehy z čítania a z diskusie.
Učiteľ uzavrie ich postrehy, prípadne doplní a po-

2. Modlitba
Žiakom môžeme rozdať modlitbu, ktorá je súčasťou
Eucharistickej modlitby v omšiach za rozličné potreby

vzbudí o niektoré nasledujúce:

(edícia Youcat, Biblia Katolíckej cirkvi pre mladých,

•

To, čo sme robili, môžeme nazvať, že to bolo naše

str.307), aby sa k nej mohli vrátiť i pri osobnej modlitbe

rozhodnutie pre život, to bolo naše obrátenie, to

doma.

bola konkrétna aplikácia Božieho slova do nášho

Naozaj si svätý a hoden chvály, Bože; ty miluješ

života.

všetkých ľudí a vždy si s nimi na ceste života.

„Lebo živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie,

Naozaj zvelebený je tvoj Syn prítomný uprostred nás,

ako každý dvojsečný meč; preniká až po oddele-

keď nás jeho láska zhromažďuje, a ako kedysi

nie duše od ducha a kĺbov od špiku a rozsudzu-

učeníkom otvára nám Písma a láme chlieb.

je myšlienky a úmysly srdca.“ (Hebr 4,12). Ináč

Sláva Otcu...

•
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2%

zo zaplatenej dane pre Diecézny
katechetický úrad Spišskej diecézy

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

Formujeme
duše i srdcia

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

Viac inform
ác
na www.dku ií
spis.sk.
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Nový zákon a žalmy
Vreckové vydanie Nového zákona a Žalmov je vhodné zvlášť mladým
ľuďom. Jeho jednoduchá, miniatúrna a dostupná knižná forma umožní
mať ho stále pre sebe. Text z gréčtiny a hebrejčiny preložil Anton Botek. Úvody, poznámky a komentáre sú prevzaté z Jeruzalemskej Biblie,
ktorú vydala Jeruzalemská biblická škola.
Cena: 7,50 €

Youcat – Katechizmus Katolíckej
cirkvi pre mladých
Katechizmus pre mladých približuje jazykom mladých súhrn katolíckej viery, tak ako ju predkladá KKC, pričom nemá v úmysle bezpodmienečne vyčerpať celý jeho obsah. Je rozdelený na štyri časti
ako KKC – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Kniha je zostavená
formou otázok a odpovedí. Komentár, ktorý nasleduje, má čitateľovi poskytnúť dodatočnú pomoc, aby dokázal lepšie pochopiť danú
otázku a jej význam pre vlastný život.
Cena: 6,50 €

Odvaha k viere
Alojz Kostelanský
Úvahy o Svätom písme vznikli ako katechézy pre mládež v Ružomberku. Ich cieľom bolo rozšíriť poznatky mladých ľudí o Svätom písme. Na začiatku jednotlivých katechéz sú použité obrazy a sú vybraté
z nesmierneho pokladu kresťanského umenia. V prílohe sú aj rozličné
mapy, grafy a ďalšie obrazy. Príručka je vhodná i na stretnutia v prebiehajúcom Roku Božieho slova.
Cena: 4,40 €

www.dkuspis.sk
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Každodenný život v Ježišovej dobe
Miriam Feinbergová Vamoshová
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: 8,50 €

Biblické postavy
Stephen Motyer
Kniha predstavuje stovky najdôležitejších postáv, o ktorých sa zmieňuje
Biblia. Aby nebola narušená obsahová línia Biblie, postavy sa objavujú
v časovej postupnosti a sú rozdelené do skupín podľa tém, napr. praotcovia, obdobie sudcov, dvanásť učeníkov a pod. Pri každom mene sa
uvádzajú odkazy na knihu a číslo kapitoly v Biblii, kde sa tá-ktorá postava spomína, aby si čitateľ mohol v Biblii vyhľadať príslušné texty. Pri
každom mene je uvedený aj jeho význam, hoci názory znalcov na skutočný výklad niektorých mien môžu byť odlišné.
Cena: 9,50 €

ABC Biblie pre deti
Alexander Weihs, Ute Thönissenová
Ktoré prikázania sú v Starom zákone? Aké rastliny a zvieratá sa nachádzajú v Biblii? Čo znamená zmŕtvychvstanie? Deti sa formou otázok
a odpovedí dozvedia najzákladnejšie poznatky o celom Svätom písme
a tiež jednotlivo o Starom a Novom zákone. Kniha je výbornou pomôckou pre deti na prvé zoznámenie sa so Svätým písmom a tiež pri príprave na prvé sväté prijímanie. Vydavateľstvo Lúč ju ponúka ako preklad podľa nemeckého originálu. Kniha má cirkevné schválenie.
Cena: € 9,50
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Kvíz – Biblia
Ponúka 100 otázok a dáva možnosť výberu zo štyroch odpovedí. Otázky
sú rozdelené do 5 stupňov náročnosti. Uvádza aj súradnice biblického
textu, ktorý je vhodné nájsť a prečítať si. Kvíz môže poslúžiť ako hra.
Hráči si navzájom kladú otázky a vyhrá ten, kto nazbiera najviac bodov. Za správnu odpoveď je možné získať 1 až 5 bodov, podľa stupňa
náročnosti.
Cena: 2,00 €

Postavy z Biblie
nájdi a poskladaj
V knihe sa nachádzajú viaceré postavy Starého i Nového zákona. Každá dvojstránka predstavuje jednu z nich. Tvorivosť spočíva
v tom, že jednotlivé stránky sú rozdelené na tri časti. Biblickú postavu na ľavej strane je potrebné najprv zložiť z uvedených častí. Až
potom sa objaví i na pravej strane kompletný pútavý príbeh o biblickej postave. Kniha je určená deťom od 5 rokov.
Cena: 5,00 €

Rómsky katechizmus – Kaj džas, Roma? (1. časť)
Marián Sivoň, DKÚ
Prvá časť katechizmu chce priblížiť náuku Katolíckej cirkvi v podobe,
ako ju prijímajú a veria katolíci na celom svete. Kňaz Marián Sivoň,
ktorý má viacročnú pastoračnú skúsenosť s prácou s Rómami, pripravil publikáciu, ktorá môže pomôcť pri vysvetľovaní Kréda deťom a
mládeži v rómskom prostredí. Pomôcť spoznať, upevniť sa vo viere a
zamilovať si Boha.
Cena: 4,00 €

www.dkuspis.sk
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Špecifiká religiozity Rómov
Martin Majda
Jedná sa o vedeckú monografiu, ktorej cieľom je jednak zosumarizovať poznatky v oblasti religiozity Rómov, počnúc historickými
koreňmi národa cez vývoj z pohľadu religiozity, špecifiká ich viery
až po ich vzťah k samotnej viere, vieroučným pravdám, sviatostiam.
Z toho vyplýva pastoračná a katechetická starostlivosť o Rómov.
Výskum v danej oblasti pomáha zistiť, do akej miery sa vplyvom
pastoračnej služby modifikuje náboženský život Rómov v konkrétnych farnostiach Spišskej diecézy a v závere ponúka odporúčania
pre prax.
Cena: 2,50 €

Špecifiká morálky Rómov
Martin Majda
Špecifiká morálky Rómov možno zistiť prostredníctvom výskumu
priamo v teréne. Vplyv pastoračnej služby odhaľuje, do akej miery sa
morálny život Rómov modifikuje. Možno to porovnať podľa konkrétnych farností Spišskej diecézy. Postoj Rómov k hodnotám Desatora
možno vyčítať z vyhodnotenia odpovedí na jednotlivé morálne otázky.
Cena: 2,00 €

Hry trochu jinak
Lesley Pinchbecková
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
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