Diecézny katechetický úrad Spišská Nová Ves

KATECHETICKÉ
OZVENY
Informátor a metodický pomocník pre katechétov Spišskej diecézy
šk. rok 2004/2005

Nech prítomnosť Ducha Svätého,
vďaka Máriiným modlitbám,
udelí Cirkvi nikdy nevídaný rozmach
v katechetickom diele,
ktoré patrí k jej podstate!

č. 4

Tak v tomto čase milosti účinne splní
neodcudziteľné a univerzálne poslanie,
ktoré jej dal jej Učiteľ:
„Choďte teda, učte všetky národy.“
(Ján Pavol II: Catechesi tradendae)
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Úvodník

Kresťanská výchova človeka sa opiera o reálne vzory z prostredia, v ktorom žije, pracuje
a verí v Boha. V liste Hebrejom nachádzame
nasledujúce odporúčanie: „Pamätajte na svojich predstavených, ktorí Vám hlásali Božie
slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich
života a napodobňujte ich vieru.“ (Hebr 13,7)
V tomto duchu si s úctou a s veľkou vďakou
spomíname na Svätého 0tca Jána Pavla II.,
ktorý bol a ostane pre nás veľkým vzorom
pastiera Božieho ľudu, hlásateľom Božieho
slova, učiteľom a vychovávateľom vo viere.
Len si spomeňme na jeho horlivosť v službe
hlásateľa Kristovho evanjelia. Precestoval
takmer celý svet, aby zvestoval veriacim
i neveriacim posolstvo o nádeji, dôstojnosti
človeka a o jeho spáse v Ježišovi Kristovi.
Svojím prístupom vychovávateľa vo viere si
získal mladých i dospelých. Božiemu ľudu
zanechal v Katechizme Katolíckej Cirkvi
syntézu učenia viery podľa Božieho zjavenia, cirkevnej tradície, ale aj učenia Cirkvi po
Druhom vatikánskom koncile. Katechétom
zanechal v apoštolskej exhortácii Catechesi
tradendae a vo Všeobecnom direktóriu pre
katechizáciu (vydanom za jeho pontifikátu)
metodické usmernenie, ako majú poučovať a
vychovávať vo viere, čiže katechizovať.
Ján Pavol II. vo svoje knihe „Vstaňte,
poďme!“ z vlastnej skúseností biskupa,
hlavného učiteľa viery a katechétu, uvádza:
„Bola nám zverená úloha učiť všetky národy
(porov. Mt 28,19). V dnešnej spoločenskej
realite môžeme túto úlohu plniť prostredníctvom katechézy. Tá sa rodí z rozjímania
nad evanjeliom, ale aj z chápania vecí tohto
sveta. Treba rozumieť skúsenostiam ľudí,
jazyka, ktorým sa dorozumievajú. Dobre
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vieme, že katechéza nemôže pracovať len
s abstraktnými pojmami. Sú, prirodzene,
nevyhnutné, lebo keď hovoríme o nadprirodzených skutočnostiach, nemôžeme sa
vyhnúť filozofickým pojmom. Katechéza
však stavia na prvé miesto človeka a stretnutia s ním v znakoch a symboloch viery.
Katechéza je vždy láska a zodpovednosť
- zodpovednosť, ktorá sa rodí z lásky
k tým, ktorých stretávame na ceste.
Katechizmus Katolíckej cirkvi sa zrodil
z túžby, aby jazyk viery bol pre dnešných
ľudí prístupnejší a zrozumiteľnejší. Z obrazu Dobrého pastiera na obálke Katechizmu
možno vyčítať starostlivosť Pastiera o každú
ovcu. Je to starostlivosť plná trpezlivosti, aká
je potrebná na preniknutie ku každému
jednotlivému človekovi spôsobom preňho
zrozumiteľným.“ ( s. 73-74)
V závere úvahy o katechéze Ján Pavol II.
píše: „Potrebujeme mnoho milujúcich a rozmýšľajúcich ľudí, lebo obrazotvornosť žije
z lásky i myslenia a sama sýti naše myslenie
a roznecuje našu lásku.“ (s. 74) Zaiste tu mal
na mysli katechétov najmä z radov kňazov,
diakonov, rehoľníkov, rehoľníčok a laikov,
ktorí dokážu byť nielen učiteľmi kresťanskej
náuky, ale aj svedkami viery (porov. EN 4).
Dnešní mladí ľudia v zosnulom Svätom Otcovi Jánovi Pavlovi II. do posledných okamihov jeho života nachádzali svojho učiteľa,
pastiera a priateľa, čiže reálny vzor, ktorý ich
v zastúpení Dobrého pastiera Ježiša Krista
vedie a ochraňuje svojou autoritou (palicou), priťahuje ich melodickou symfóniou
pravdy (flauta) a dáva im odpočinúť v tôni
stromu svojho vykupiteľského kríža, ktorý
otvára raj (porov. s 74).

Úvodník

Veľkou pomocou pre Jána Pavla II. bola
pevná viera v Ježiša Krista a dôvera v jeho
Matku. Celým životom a účinkovaním im
hovoril: „Celý tvoj.“ V závere apoštolskej
exhortácie Catechesi tradendae napísal:
„Nech nám toto všetko vyprosí Panna Mária. Pre jedinečné povolanie videla svojho
Syna Ježiša Krista, ako sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube. Jednorodený Syn Otca,
plný milosti a pravdy, bol ňou formovaný v
ľudskom poznaní Písiem a dejín Božieho
plánu so svojím ľudom. Na druhej strane
Mária bola jeho prvou učeníčkou. Bola
matkou a učeníčkou súčasne. Nie nadarmo
sa v aule synody o Márii povedalo, že je
žijúcim katechizmom, matkou a vzorom
katechétov“ (CT 73).
Nový Svätý Otec Benedikt XVI. na otázku:
„Čo pre Vás znamená Mária osobne?“ odpovedá: „Výraz Božej blízkosti. Už to, že Boží
Syn má ľudskú matku, a že my všetci sme
zverení do opatery tejto matky, je dojímavé.
Ja osobne som bol najprv veľmi ovplyvnený prísnym kristocentrizmom liturgického
hnutia. Ale liturgické mariánske slávenie

malo pre mňa v májových pobožnostiach,
októbrových ružencoch, v navštevovaní pútnických miest - teda v prejavoch mariánskej
zbožnosti - vždy veľký význam. A čím som
starší, tým je mi Božia Matka Mária dôležitejšia a bližšia.“ (J. Ratzinger: Boh a svet.
Trnava: SSV, 2002, s. 240).
Drahí katechéti, urobme všetko preto,
aby svedectvo a život našich predstavených,
ktorí nám hlásajú Božie slovo v Cirkvi, bolo
pre nás reálnym vzorom. Nech v našej katechéze má miesto prvá učeníčka a Matka
Ježiša Krista! Každý jeden z nás buďme
katechizovaným deťom, mladým i dospelým živým katechizmom a reálnym vzorom
viery! Nech vás za vašu katechetickú prácu
a svedectvo viery v tomto školskom roku
na príhovor svojej Matky odmení Pán a do
ďalšej katechetickej služby dá silu svojho
Ducha, aby vaša katechéza bola vždy láskou
a zodpovednosťou, ktorá sa rodí vo vašich
srdciach z lásky k tým, ktorých stretávate na
ceste!
SNV, 04.05. 2005
Vaši kolegovia z DKÚ
(Šk)
Info

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2004/05
Ministerstvo školstva SR a Konferencia
biskupov Slovenska vyhlásili v školskom roku
2004/05 štvrtý ročník Biblickej olympiády.
V našej diecéze sa do nej prihlásilo 90 základných škôl a 38 stredných škôl. V dňoch 21.- 22.
apríla 2005 sa v Kňazskom seminári biskupa
Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí stretli
víťazné družstvá z dekanátnych kôl v kategórii
základné a stredné školy. Svoje „sily“ si merali
vo vedomostiach a zručnostiach z kníh Jozue,
Ezdráš a Lukášovo evanjelium. Žiaci riešili
test s otázkami so Starého a Nového zákona,
v osemsmerovke mali v časovom limite 1 minúty nájsť čo najviac mien z príslušných biblických kníh. Tieto úlohy zvládli pomerne ľahko.
Viac zručností a vedomostí si vyžadovali ďalšie
úlohy: práca s obrazom, inzeráty, pohľadnice,
práca s mapou. Pomerne náročnou úlohou

boli pre nich tematické okruhy (apoštoli,
ženy, proroci, geografia, vysvetli význam, zá3
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Františkom Tondrom v aule Biskupského
úradu v Spišskom Podhradí. Víťazi jednotlivých kategórií reprezentovali našu diecézu
na celoslovenskom kole, ktoré sa uskutočnilo
19. a 20. mája 2005 v Lučenci. V kategórii ZŠ
zvíťazila školy z našej diecézy - ZŠ Komenského
St. Ľubovňa.

zraky, povolania, kto povedal komu), kde mali
na rozmyslenie 0,5 minúty a odpovedali ústne.
Veľa úsilia museli venovať aj nacvičeniu biblickej scénky, ktorú si mali pripraviť doma pod
vedením svojich katechétov. V tejto úlohe mala
ťažkú prácu porota, pretože hodnotila scénky,
ktoré výstižne vyjadrovali vybrané biblické
posolstvo i aktualizáciu pre náš život.
V kategórii základných škôl zvíťazilo družstvo zo ZŠ Komenského zo Starej Ľubovne.
V kategórii stredných škôl zvíťazilo družstvo
z Gymnázia sv. Andreja z Ružomberka.
Poradie ostatných škôl je uvedené na našej
webovej stránke.
Diecézne kolo Biblickej olympiády vyvrcholilo vyhlásením výsledkov, odovzdaním
diplomov a cien a stretnutím účastníkov s diecéznym otcom biskupom Mons. Prof. ThDr.
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VÝTVARNÁ SÚŤAŽ
„BIBLIA V DETSKEJ FANTÁZII“
Komisia pre celoslovenskú Biblickú olympiádu pri Komisii pre katechizáciu a školstvo pri
KBS organizuje paralelne aj výtvarnú súťaž pod
názvom „Biblia v detskej fantázii“. Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote
človeka, na výjavy z Biblie z pohľadu detského
nazerania a v dimenziách citlivého rozletu detskej duše a obrazotvornosti. V našej diecéze sa
do tejto súťaže zapojilo 21 základných škôl.
Oceňujeme i zapojenie žiakov zo špeciálnych škôl. Vaše pripomienky o vytvorení
samostatnej kategórie pre špeciálne školy postúpime pracovnej skupine, ktorá vyhlasuje
uvedenú súťaž.
Ocenené práce sú uvedené na našej webovej
stránke.
PRACOVNÉ ZOŠITY
Veľmi nás mrzí, že mnohí z Vás omeškali
termín záväzných objednávok na pracovné
zošity a v priebehu marca ste ešte posielali
objednávky. Musíme konštatovať, že rezerva,
ktorú sme mali vytvorenú pre mimoriadne
prípady (nový katechéta, zmena počtu žiakov
v triedach a pod.) je už vyčerpaná, nakoľko
mnoho veľkých farností si túto povinnosť
nesplnilo v stanovenom termíne.
Na vysvetlenie musíme dodať, že každý
rok počítame s rezervou, ktorá však nemôže
byť dvojnásobne vyššia ako je súčet záväzných
objednávok. DKÚ sa snaží práve takouto
nekomerčnou formou ponúkať pracovné
zošity a poskytnúť ju žiakom za výrobné ceny.
Prosíme preto všetkých katechétov, ktorých
sa týka nevybavenie po termíne zaslaných
objednávok o pochopenie a v budúcnosti

Info

o dochvíľnosť podania objednávky. Záväzné
objednávky sú zasielané v mesiaci február na
všetky farské úrady.
Upozorňujeme, že pracovné zošity, ktoré
ste si objednali, budú v priebehu mesiacov

jún a júl t.r. distribuované na dekanské
úrady, kde si ich budú môcť kňazi z jednotlivých farností prevziať. Každý dekanát obdrží
spolu s pracovnými zošitmi aj rozpis objednávok z jednotlivých farností.

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE O KRÚŽKOCH
Na základe vami vyplnených štatistických tabuliek o počte žiakov zapojených do záujmových
krúžkov a do biblickej olympiády v šk. roku 2004/05 predkladáme nasledovný prehľad:
Názov krúžku
Biblický
Internetový
náboženská skúsenosť
iné: mariánska družina
rómske divadlo
Spevácky
po stopách Ježišových
spoločne objavujeme dar
SPOLU:
Biblická olympiáda
kategória „A“ (ZŠ)
kategória „B“ (SŠ)
SPOLU:

Počet tried
521
175
696

Počet krúžkov
47
7
16
1
1
2
1
7
82
Počet žiakov
9 515
2 477
11 992

Počet žiakov v krúžkoch
688
130
234
20
25
45
26
95
1 263

Odporúčame povzbudiť žiakov na konci
školského roka, aby sa prihlásili na vyššie
uvedené krúžky aj v novom školskom roku
2005/06.
Odborný poradca

KATECHETICKÉ METÓDY
Práca so Svätým písmom
Sväté písmo je vzácnym dedičstvom kresťanov, základom ich viery a identity. Je svedectvom o Božej prítomnosti v živote národa aj
jednotlivcov, pomáha človeku pri dozrievaní
vo viere. Cieľom týchto metód je pomáhať
lepšie spoznať Sväté písmo, poznanú pravdu
prijať srdcom, uskutočňovať ju vo svojom živote
a s láskou odovzdávať ďalej.
Metodika biblickej katechézy:
a/ vzbudiť záujem o text – napr. rozprávať
začiatok biblického textu a zvyšok nechať domyslieť žiakom; rozdať text, v ktorom chýbajúce slová doplňujú žiaci; krátky biblický verš
pošleme tichou poštou; učiteľ alebo žiak príde
oblečený za biblickú postavu a pod.
b/ prijať text – postoj úcty k Písmu, vytvoriť
vhodné prostredie, napr. obrus, svieca; čítanie
má byť dôstojné;

c/ rozobrať text – spoločné osvojenie si textu
od „uchopenia k pochopeniu“; využiť materiálne pomôcky; pre starších žiakov uviesť historické, zemepisné a kultúrne súvislosti a pod.
d/ interiorizovať text – viesť k aktualizácii
Božieho slova, vyzývať k osobnej konverzii; vytvorenie atmosféry pre zdieľanie; vyjadrenie
textu prejavom tela (gestá, tanec, pantomíma),
hudobne alebo výtvarne; konfrontácia biblickej
udalosti so životom a vytvorením priestoru pre
modlitbu
Metódy práce so Sv. písmom
Počet uvedených katecheticko-didaktických
metód nie je vyčerpávajúci, sú tu uvedené len
niektoré príklady.
Starý papyrus – máme pred sebou „poškodený“ list papiera, na ktorom chýbajú
niektoré slová, žiaci majú spoznať, ktoré slová
to sú a doplniť ich.
Skladanie textu (puzzle) – text je rozstriha5

Odborný poradca

ný do tvaru puzzle, úlohou je zostaviť pôvodný
text.
Zrkadlové písanie – text je prepísaný cez
obrátený kopírovací papier, žiaci lúštia pomocou zrkadla.
Hľadanie chýb – známy biblický text je
prepísaný so zámernými chybami, ktoré žiaci
hľadajú a opravujú.
Zašifrovaný text – vymyslíme si šifry a text
zašifrujeme, žiaci lúštia, čo sa skrýva pod
šiframi.
Ozdobné prepisovanie textu – žiaci sa snažia umelecky stvárniť vetu, ktorá ich v texte
zaujala.
Transformácia a aktualizácia textu - cieľom
týchto metód je intenzívnejšia práca s textom,
ktorá nám pomáha hlbšie ho pochopiť. Biblický
text môžeme transformovať do inej literárnej
formy, napr. list, dialóg, modlitba, novinová
správa, denníkový záznam, litánie... Biblický
text sa môže aj znázorniť obrazmi a situáciami
z dnešného života (aktualizácia). Žiaci sa učia
hľadať v texte hlavný zámer. Uvedieme si niekoľko konkrétnych príkladov.
Zážitkové prerozprávanie biblického
textu z inej perspektívy – učiteľ alebo žiak
sa identifikuje s niektorou postavou a z jej
pohľadu udalosť prerozpráva. Napr. udalosť
vyhnania kupcov z chrámu (Jn 2, 13-22)
môže byť prerozprávaná z pohľadu predavača obetných zvierat, z pohľadu zbožného
Izraelitu, z pohľadu Ježišovho nepriateľa, atď.
Uvádzame časť pohľadu na túto udalosť od
strážcu chrámu:
„Je to neuveriteľné, čo sa včera odohralo
v chráme. Bol som na obchôdzke tak ako vždy
a nepomyslel som na nič zlé. Zazrel som však
jedného človeka, ktorý sa asi zbláznil. Urobil
si z povrazov bič a mlátil zvieratá, ktoré boli
na predaj. Vyhnal ich spolu s predavačmi
z chrámového nádvoria. Taký zmätok ste asi
ešte nevideli! Peňazomenci (zmenárnici) boli
zdesení, pretože im poprevracal stoly a peniaze
sa rozkotúľali po zemi. Ten fanatik kričal aj na
predavačov holubov, aby nerobili z Božieho
domu tržnicu. Bol tam taký chaos, veď sa to
6

stalo práve pred Veľkou nocou, keď chrám
praskal vo švíkoch....“ atď
Písanie listu – biblická situácia je komentovaná z pohľadu pisateľa listu, alebo môžeme
napísať list nejakej biblickej postave, ktorá nás
oslovila....
Aktualizácia biblického textu – cieľom je
prenesenie textu do súčasnosti, príklad: Dávid
zabil Filištínca (1 Sam 17, 38-54) – vysielanie
v rádiu:
„Rádio Izrael prerušilo vysielanie kvôli dôležitej správe z vojnového územia: Ako sme sa
práve dozvedeli, vojsko Filištíncov je na úteku.
Z hlásenia nášho spravodajcu vyplýva, že akýsi
mladý dobrovoľník, povolaním pastier, jediným
výstrelom vyradil vynikajúceho bojovníka na
nepriateľskej strane. Milí poslucháči, teraz sa
pokúsime prepojiť priamo na spravodajcu na
bojisku. Haló, počujeme sa? Spojenie je veľmi
zlé...“ atď.
Písanie denníka – žiak sa identifikuje s niektorou biblickou postavou a vo forme denníka
zapíše svoje zážitky. Táto metóda predpokladá
dobrú znalosť biblických textov a ich chápania
vo vzájomných súvislostiach. Napr. Z denníka
kráľa Šaula (1 Sam, kap. 16-20):
6. nisan – Ani dnes som sa necítil dobre.
Dávid mi hral na citaru. Jeho hudba je veselá,
ukľudňuje a mne bolo o chvíľu lepšie. Páči sa
mi. (1 Sam 16, 14-23)
13. sivan – Dávid je poklad! Keby ho nebolo,
kto vie, možno že by sme už nežili! Jemu sa skutočne podarilo premôcť vodcov Filištíncov, Goliáša, toho odporného frajera. A to jediným výstrelom z praku!!! Dávid asi stojí pod zvláštnou
ohranou Jahveho. A pritom je – ešte raz som sa
o tom informoval – len obyčajným synom prostého človeka z Betlehema... (1 Sam 17)
Evanjelium môjho života – tzv. „Piate
evanjelium“ – žiak môže vo svojich vlastných
životných zážitkoch objaviť dejiny Bohom vyvoleného človeka. Píše tak dejiny svojej viery
a tým si zároveň uvedomuje, čo bolo v jeho
živote doposiaľ dôležité.
Prevzaté z Katechetických listov č. 2, šk.r.
2003/04, Olomouc

Profil

GIANNA BERETTA
MOLLA
„Nemôžeme milovať
bez utrpenia a uniesť
utrpenie bez toho, aby
sme milovali.“
Pred pôrodom Gianna požiadala manžela:
„Pietro, prosím ťa, keď sa budete musieť
rozhodnúť medzi mnou a dieťaťom, rozhodnite sa pre dieťa. Nie pre mňa, prosím
ťa o to.“
Určite toto rozhodnutie nepadlo Gianne
ľahko, veď milovala svoje tri deti, manžela,
život. Mala odísť v najkrajších rokoch života a zanechať svojich drahých samých
– to bolo naozaj hrdinské rozhodnutie. Aj
svojim priateľkám sa zdôverila: „Chcem,
aby moje dieťa žilo. Modlite sa za mňa,
mám strach. Modlite sa, aby som splnila
vôľu Božiu.“
Svoj život i život svojho dieťaťa zverila
Božej prozreteľnosti. 21. apríla 1962 po
dlhom a bolestnom pôrode prišlo na svet
zdravé dieťa. Na pamiatku statočnej matky
dal otec dieťaťu meno Gianna Emanuela.
Niekoľko hodín po pôrode dostala strašné
bolesti a dostavili sa komplikácie. Teplota
stúpala, pacientka strácala vedomie. Napriek úsiliu lekárov o záchranu jej života,
Gianna 28. apríla 1962 zomiera doma v kruhu svojej rodiny.
Jej smrť bola tragická a zanechala veľmi
bolestnú medzeru v jej vlastnej rodine. Teraz sa na nej samotnej naplnili slová, ktoré
raz vyslovila ako mládežnícka vedúca: „Keď
máme v boji za svoje poslanie umrieť, má to
byť ten najkrajší okamih v našom živote.“
Gianna sa od mladosti učila dôverovať
Božej prozreteľnosti. Počas ťažkých chvíľ
v svojom živote často opakovala: „Človek
mieni, Boh mení.“ Boh sa nielen postaral
o rodinu Molla, ale chcel, aby sa Giannin
život a smrť stali pre mnohých ľudí požehnaním. Mal s touto mladou ženou veľké

plány. Už v deň smrti, 28. apríla 1962,
pred sviatkom Božieho milosrdenstva, sa to
ukázalo. Po ohlásení smrti mladej, statočnej
lekárky a matky sa smerom k jej máram dala
do pohybu naozajstná púť. Mnohí hľadali
zmierenie s Bohom skôr, než prekročili
prah domu mŕtvej.
29.4.1962 pokrstili Giannu Emanuelu
a zasvätili ju Matke Božej Dobrej rady. Oficiálny diecézny proces blahorečenia bol
otvorený už 10 rokov po jej smrti. Proces
sa zakončil v Ríme 24.4.1994 slávnostným
blahorečením Gianny Beretty Molla na Námestí sv. Petra za prítomnosti jej manžela
Pietra a detí s rodinami.
Hrdinské gesto, ktorým Gianna korunovala svoju úlohu ženy, manželky a matky,
nazval pápež Pavol VI. „vedomou, premeditovanou a absolútnou oddanosťou.“ Bola
ženou silnej nádeje. Nádeje, ktorá vyrastá
z viery, z kresťanskej vízie sveta, ľudí a vecí. Modlitba bola pre Giannu nevyhnutným
základom duchovného života. Navonok sa
prejavovala v jej postojoch a skutkoch lásky.
Takáto láska však nie je naším výkonom,
ale darom, ktorý neprestajne prijímame od
Boha.
Keď sa ľudia dopočuli o príkladnom
živote a umieraní Gianny Beretty Molla,
začali ju mnohí prosiť o orodovanie v najrôznejších rodinných starostiach. Mnoho
ľudí sa odvtedy obrátilo so svojimi problémami a vo svojej núdzi na nebohú, aby
za nich orodovala a často sa im dostalo
citeľnej pomoci. Ako matka rodiny si
Gianna získala najmä dôveru manželiek
a osvedčila sa ako pomocníčka pri ohrozených tehotenstvách, rizikových pôrodoch
a manželských problémoch.
Medzičasom sa udialo niekoľko nevysvetliteľných vyliečení, ktoré Cirkev
a kompetentní odborní lekári uznali za
zázrak a vypočutie modlitieb.
Spracované podľa Informačného
dokumentu pri príležitosti svätorečenia
G.B.Molla 16.5.2004 v Ríme
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Ponúkame

Š. MORDEL:
KRESŤANSKÁ ARCHEOLÓGIA
Zaujímavá kniha o živote a viere, o stopách a svedectve, ktoré po sebe zanechali
prví kresťania. Ku koreňom našej kresťanskej európskej civilizácie sa treba v dnešných
časoch neustále vracať. Svedectvo života i viery prvých kresťanov môže byť pre nás
podnetom k inšpirácii, ako budovať a dotvárať tento náš dnešný svet, ktorý sa často
vinou človeka vymkýna z prirodzených zákonitostí a začína ohrozovať jeho samého.
Táto kniha je sondou do života prvých kresťanov a poukazuje na ich miesto v rímskej
spoločnosti, na ich myslenie i konanie a predovšetkým na ich odkaz, ktorý zanechali
budúcim generáciám.
Cena: 120,- Sk
J. LUSCOŇ:
A TOTO VIETE?
Don Bosco videl, že mládež nevie, čo s voľným časom, ako ho naplniť. Preto založil
sviatočné oratóriá. Tento problém sa dotiahol až do dnešných dní. Čo s nedeľou, čo
s voľným časom? Autor sa pokúša načrtnúť nový štýl života – blízky človeku a dobrodružne žitý s Bohom. Ponúka niekoľko spôsobov pre naplnenie voľného času, či už
doma alebo vo farnosti. Všade môžu vzniknúť oratóriá!
Cena: 50,- Sk
Neprehliadnite

POĎAKOVANIE
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 2% dane na rozvoj katechizácie v našej
diecéze.
ZMENA DISTRIBÚCIE KATECHETICKÝCH OZVIEN
Pre katechétov: z dôvodu zníženia finančných nákladov sme sa rozhodli, že Katechetické ozveny Vám budeme zasielať elektronickou poštou. Žiadame tých, ktorí
nám ešte neoznámili svoje e-mailové adresy, aby tak urobili čo najskôr. Katechetické
ozveny si budete môcť stiahnuť aj z našej webovej stránky. Katechétom, ktorí nemajú
tieto možnosti, budú Katechetické ozveny doručované poštou (celoročný poplatok
a poštovné na šk. rok 2005/06 + č.4 šk. rok 2004/05 je 75 Sk).
Pre farské úrady: ich budeme distribuovať cez e-mailové adresy, ktoré sú uvedené
v databáze Biskupského úradu. Žiadame farské úrady, ktoré nemajú internetové spojenie, aby sa prihlásili písomne na adrese nášho Diecézneho katechetického úradu na
odber Katechetických ozvien formou poštovej zásielky (celoročný poplatok a poštovné
na šk. rok 2005/06 + č.4 šk. rok 2004/05 je 75,- Sk).
KATECHETICKÉ DNI VZDELÁVANIA A FORMÁCIE
Uskutočnia sa v dňoch 6.-7. júla 2005 v Rehoľno-pastoračnom centre palotínov
v Spišskej Novej Vsi, sídlisko Západ I. Prihlásení katechéti dostanú poštou záväznú
prihlášku. Podujatie je súčasťou permanentnej formácie katechétov v našej diecéze.
Spracoval Diecézny katechetický úrad Spišská Nová Ves, Levočská 10, 052 01, tel.: 053 - 446 25 71
e-mail: sekretariat@dksspis.sk; www.dksspis.sk
pre vnútornú potrebu
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