Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

KATECHETICKÉ OZVENY
Informátor a metodický pomocník pre učiteľov náboženstva a katechétov Spišskej diecézy

Šk. r. 2011/2012

č. 4

W. Habdank

Ježiš narovnal človeka a rozšíril mu uhol pohľadu na okolitý svet. Život ženy bol zrazu
bohatší, farebnejší a šťastnejší. Už sa nepozerala iba dolu na sivú zem, ale videla tváre ľudí a nebo. Boh nám daroval priestor nášho života a praje nám bohatý a šťastný
život. Uisťuje nás, že to, čo nás stlačí k zemi a obmedzuje náš pohľad, dokáže premeniť, uzdraviť a napriamiť. Uisťuje nás, že priestor, ktorý je obmedzený, sa i pre nás
raz otvorí.

Pane, vďaka tebe
... máme nádej, že si vo všetkom krásnom, čo prežívame, ale tiež že to,
čo je pokrivené, bude narovnané, a čo je tesné, bode rozšírené.
... máme nádej, že to, čo obmedzuje a má svoj presne daný rám,
svoje hranice, ktoré nevieme sami rozšíriť a prekročiť, si pre nás svojou
smrťou a vzkriesením otvoril.
... máme nádej, že i náš život, ktorý má svoje hranice a pevný rám,
sa raz otvorí do večnosti. Amen.
© Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy 2012
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ÚVODNÍK

V knihe povzbudení na každý deň sa
nachádza v predsavzatí jedna denná úloha,
ktorá odporúča lepšie vnímať tzv. každodenné náhody. Predsavzatiu predchádza
krátky text a ten protirečí tvrdeniam, že
všetko je náhoda. Nežijeme náhodou, nemáme náhodne príbuzných, známych
a priateľov. Nič sa nedeje náhodou!
Končíme ďalší školský rok, počas ktorého sa taktiež nič nedialo iba tak náhodou.
Každá hodina náboženstva, alebo katechéza vo farnosti či spoločenstve skrývala
v sebe nádej, že slovo a činnosť padne na
úrodnú pôdu. Katechetická činnosť má
nápadne veľa spoločného s evanjeliovým
podobenstvom 11. cezročnej nedele. Svätý
Otec Benedikt XVI. pred modlitbou Anjel
Pána poukázal na dynamiku rozsievania,
ktorú vidí v spomínanom podobenstve:
„Semeno, ktoré je zasiate do zeme klíči a
rastie bez ohľadu nato, či ten, kto ho zasadil spí alebo bdie. Človek seje s dôverou,
že jeho práca nevyjde nazmar. To, čo hospodára každý deň povzbudzuje pri jeho
práci je práve dôvera v silu semena a dobrú zem... Súčasnosť je časom rozsievania a
vzrast semena zaisťuje Pán. Každý kresťan
teda vie, že musí urobiť všetko to, čo je v
jeho silách, ale konečný výsledok záleží na
Bohu. Toto vedomie nás udržuje v každodennej nádeji, osobitne v ťažkých chvíľach.“ Svätý Otec pripomenul i zásadu sv.
Ignáca z Loyoly: „Konaj tak, akoby všetko
záležalo len od teba, ale modli sa tak, že v

skutočnosti všetko záleží iba na Bohu“ Pri
katechetickej činnosti prispieva každý jej
účastník k budovaniu Božieho kráľovstva,
ktoré Svätý Otec nazval, že je to „ľudsky
malá realita, ktorú tvoria tí, ktorí sú chudobní srdcom, tí, ktorí nedôverujú iba vo
vlastné sily, ale v silu Božej lásky, tí, ktorí
sú bezvýznamní v očiach sveta; napriek
tomu práve cez nich sa prejavuje Kristova
sila a mení to, čo je zdanlivo bezvýznamné.“
V uplynulom školskom roku sa po prvýkrát realizovalo vyučovanie náboženstva
v školách podľa nových osnov už vo všetkých ročníkoch. Bol to čas hlbšieho spoznávania zreformovanej podoby vyučovania. Diecézny katechetický úrad usporiadal, tak ako každý rok, metodické dni
a semináre, ktoré mali napomôcť učiteľom
lepšie zvládnuť úlohy pri vyučovaní. Vďaka všetkým, ktorí ste prijali ponuku
a zúčastnili ste sa. Okrem plnenia povinností učiteľa náboženstva, mnohí ste boli
aktívnymi i vo farskej katechéze a pri príprave na Biblickú olympiádu. Nech Pán
odmení všetky vaše námahy a snaženia.
Najkrajšou odmenou je konkrétna úroda,
keď je i viditeľné, že katechetická činnosť
padá na úrodnú pôdu. Lenže i vtedy, keď
viditeľné ovocie, úroda, či ocenenie chýba,
je potrebné nestrácať chuť a zasievať.
Nový školský a katechetický rok
2012/2013 začneme slávením sv. omše a
prosbami o dary Ducha Svätého spolu s
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diecéznym otcom biskupom Štefanom v
piatok 31. augusta v kostole sv. Ondreja v
Ružomberku. Na toto slávenie vás srdečne
pozývame.
Na webovej stránke nášho úradu aj na
stránkach Katechetických ozvien ponúkame program pre letné tábory s deťmi. Námet chlieb sa dá realizovať počas tábora,
ktorý trvá päť dní a pre tábor s dennou
dochádzkou je vhodný námet k tajomstvám
ruženca svetla.
Po prázdninách bude naše vyučovanie
a katechézy sprevádzané viacerými dôležitými udalosťami: v októbri začne Rok viery a od januára 2013 slávime Jubileum
príchodu svätých vierozvestcov na naše

územie. K týmto udalostiam pripravíme
a ponúkneme materiály, katechézy a sprostredkujeme materiály od iných tvorcov
a katechetických úradov. V novom školskom roku budú priebežne ponúkané katechézy ku katechizmu pre mladých Youcat
a jeden zo seminárov sa bude týkať možností a foriem prípravy k prijatiu sviatosti
birmovania.
V závere pripájam spolu s pracovníkmi
DKÚ našej diecézy prianie požehnaného
prázdninového oddychu a načerpania síl do
ďalšej katechetickej činnosti počas voľných prázdninových dní.
Viktor Pardeľ

INFO
 Ukončenie 2. ročníka kontinuálneho vzdelávania učiteľov náboženstva
Dňa 29. mája 2012 dvanásť učiteľov náboženstva ukončilo akreditované kontinuálne vzdelávanie
a získalo osvedčenie, ktoré o ukončení s pridelením 15 kreditov. V školskom roku 2011/12 sa na
vzdelávanie prihlásilo 17 učiteľov náboženstva našej diecézy. Vzdelávanie bolo uskutočnené podľa vopred stanoveného časového harmonogramu v štyroch moduloch. Finančné pokrytie lektorov
a priestorov bolo hradené z rozpočtu poskytovateľa. Traja učitelia nesplnili podmienku prezenčnej
formy vzdelávania z osobných a pracovných dôvodov. Dvaja frekventanti i napriek splneniu prezenčnej formy vzdelávania požiadali o vyradenie zo vzdelávania z osobných a iných dôvodov.
 Prihlasovanie na kontinuálne vzdelávanie učiteľov náboženstva
V školskom roku 20121/13 plánujeme otvoriť už 3. ročník kontinuálneho vzdelávania. Prihlasovať sa môžu učitelia, ktorí vyučujú predmet náboženstvo/náboženská výchova. Tlačivo je uverejnené na webovej stránke nášho úradu (www.dkuspis.sk). Termín prihlasovania je do 30. júna
2012.
 Pozvánka na seminár o katechizácií a pastorácii Rómov
Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy vás pozýva na vzdelávanie určené pre kňazov, učiteľov NV, katetechétov a animátorov vo farnosti, ktorí sa venujú katechéze a duchovnej pastorácii
Rómov. Seminár sa uskutoční 23.6.2012 (sobota) o 9:00 hod. v priestoroch DKÚ v Spišskej Novej Vsi.
Lektori:
PaedDr. Anna Skokanová, PhD. (Pedagogický inštitút J. Páleša v Levoči)
Dp. Jozef Červeň, (správca farnosti Rakúsy)
Dp. Martin Majda, (Rómske pastoračné centrum v Lomničke)
Mgr. Martin Pompa, ZŠ Lomnička
Mgr. Róbert Neupauer, (Rómske komunitné centrum v Krížovej Vsi)
Dp. Martin Mekel, (Rómske komunitné centrum v Čičave)
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Účasť na podujatí je súčasťou modelu katechetickej formácie pre školský rok 2011/2012.
 Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2012/2013
Upozorňujeme Vás na nové POP. Z aktuálnych bodov vyberáme tie, ktoré sa týkajú priamo vyučovania predmetu náboženstvo. Kompletné ich nájdete na:
http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/POP/POP_2012-2013.pdf
1.6.6. Náboženská výchova/etická výchova
1. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova
alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka. Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy.
2. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská
výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. Žiaci, ktorí navštevujú náboženskú výchovu, si môžu etickú výchovu vybrať ako nepovinný predmet a opačne.
3. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov
20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne
pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
4. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie
náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, etickej výchovy alebo v
čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.
 Biblická olympiáda
V tomto školskom roku bolo do biblickej olympiády zapojených od najnižších kôl 9800 žiakov.
Presné počty podľa zaslaných údajov sú uvedené v štatistických tabuľkách.
ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Dekanát

Počet žiakov
v triednych kolách

Počet tried

Počet žiakov
v školských kolách

Spišská Nová Ves

97

1523

257

Levoča

31

391

143

Spišské Podhradie

47

730

86

Stará Ľubovňa

20

314

54

Poprad
Kežmarok
Ružomberok
Liptovský Mikuláš

38
48
38
20

520
771
485
123

133
239
85
39

Námestovo

93

1654

363

Trstená
Dolný Kubín

67
44

852
578

147
79

543

7941

1625

SPOLU
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STREDNÉ ŠKOLY
Región

Počet žiakov
v triednych kolách

Počet tried

Počet žiakov
v školských kolách

34

435

75

Podtatransko

35

498

112

Liptov

22

244

59

Orava

59

681

206

SPOLU

150

1858

452

CELKOM

693

9 799

2077

Dolný Spiš
Horný Spiš

 Výsledky národného kola výtvarnej súťaže – Biblia očami detí a mládeže
V tabuľke uvádzame výsledky národného kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže.
Výhercom blahoželáme!
Kategória Umiestnenie

Názov diela

Meno autora

1. miesto

Cesta malého zrnka

Karin Radičová

Cena poroty

Posledná večera

Martina Reľovská

Cena poroty

Hosana Kráľovi Dávidovmu

Dominik Tahovský

ZŠ s MŠ sv. Kríža
Kežmarok

II.
1.-2.roč.ZŠ

Cena poroty

Utíšenie búrky

Matej Jakubjak

ZŠ s MŠ Novoť

III.
3.-4.roč.ZŚ

3. miesto

Jakubov sen

Miriam Súkeníková

ZŠ s MŠ Novoť

IV.
5.-6.roč.ZŠ

Cena poroty

Jakubov rebrík

Matúš Oleš

ZŠ s MŠ Novoť

V.
7.-9.roč.ZŠ

1. miesto

Ježiš zomrel,
aby sme my žili

Adriana Tomaščáková

ZŠ Povýšenia sv. Kríža
Smižany

Cena poroty

Zničenie Sodomy
a Gomory

Matúš Novák

ZŠ sv. Cyrila a Metoda
Spišská Nová Ves

1. miesto

Ukrižovanie
(Vykúpenie sveta)

Lenka Vyšňovská

Gymnázium sv. Fr.
Assiského, Levoča

1. miesto

Horčičné zrnko

Nikola Slovíková

ZUŠ Dr. Fischera 2
Kežmarok

1. miesto

Uzdravenie slepca

Angelika Medvecká

Spojená škola,
Nižná

3. miesto

Jakubov rebrík

Brigita Makúchová

ZŠ s MŠ Novoť

I.
Materské
školy

VI.
SŠ,SOU a
gymnázia
VII.C
ZUŠ pri ZŠ
VIII.
Umelecké
odbory SŠ
a SOU
IX. A
Špec.šk.
s ment. postihom

Názov školy
ZŠ s MŠ sv. Kríža
Kežmarok
ZŠ s MŠ
sv. Cyrila a Metoda,
Stará Ľubovňa
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ODBORNÝ PORADCA
TEÓRIA NÁZORNEJ NÁBOŽENSKEJ PEDAGOGIKY
Názorná náboženská pedagogika je pedagogikou prežívania. Jej cieľom je, aby účastník stretnutia cez svoje vlastné prežívanie a svoju skúsenosť pochopil význam a zmysel predkladaných právd omnoho hlbšie ako je iba bežné počúvanie a vnímanie predkladaných právd.
Účastník je vtiahnutý do pedagogického pôsobenia učiteľa celou svojou bytosťou. Predkladaný obsah vníma, zažíva, premýšľa nad ním a reflektuje ho na svoj život.
Základná jednotka sa skladá zo 4 častí:
1. vytvárame spoločenstvo
a) k sebe
b) druhému
c) k spoločenstvu
d) k Bohu
2. stretnutie so skutočnosťou
3. stvárňovanie
4. prehĺbenie významu
1. Vytvárame spoločenstvo
Je úvodnou časťou, kedy vytvárame dispozície, otvárame sa pre spoločenstvo a motivujeme
sa pre ďalšiu prácu. Jednoduchými činnosťami vedieme skupinu k sústredeniu a stíšeniu. Uvedomujeme si seba, svoju prítomnosť, potom sa zameriame na druhých, na spoločenstvo
a na spoločenstvo s Pánom.
Účastník sa má:
- pomocou jednoduchých činností (činnosť s predmetom, s gestom, pomocou piesne)
sústrediť, t. j. zhromaždiť sa okolo stredu, vonkajší obraz je obrazom vnútorného postoja,
- stíšiť sa, upokojiť a vnútorne sa sústrediť, t. j. uvedomiť si sám seba v prítomnosti, že
„je tu a teraz“,
- uvedomiť si, že „je tu a teraz vo vzťahoch“, ktoré narastajú v poradí ja-ty-my-Boh,
- otvoriť sa a pripraviť na stretnutie s obsahom témy.
2. Stretnutie so skutočnosťou
V druhom kroku sa prehlbuje poznávanie sveta a to pozorovaním a nazeraním. Je cestou
„zvonku dovnútra“. Sprostredkovávame stretnutie so skutočnosťou, ktorá pochádza z vonkajšieho sveta s našim vnútorným svetom. Spoločne sa na ňu pozeráme, pozorujeme ju, poznávame a nechávame sa ňou „zasiahnuť“.
Účastník sa má:
- stretnúť všetkými zmyslami so skutočnosťou pochádzajúcou z akejkoľvek oblasti týkajúcej sa človeka (predmet, prírodnina, farba, tvar, gesto, príbeh, rozprávka, biblický
text),
- rozvíjať poznanie vecí, sveta, života, vzťahov i vlastnej kreativity a fantázie,
- od poznania skutočnosti ako „to“ rozvíjať vzťah k skutočnosti ako vzťah k „ty“,
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-

-

poznávať a nahliadnuť skutočnosť sám i vo vzťahu s druhými a vzájomne sa obohacovať, t. j. otvárať si celistvý prístup ku svetu ako ku skutočnosti, ktorá existuje vo vzťahu k sebe i k okoliu,
zamerať sa na pozorovanie podstatného, t. j. zachytiť všetky rozmery skutočnosti (objektívne, emočné, existenciálne i spirituálne) a nájsť ich stred,
zachytiť podstatu témy „nájsť stred veci“, „nájsť jadro, ťažisko, podstatu veci“,
zachytiť vonkajšiu skutočnosť a odkryť v nej obraz svojej vnútornej skutočnosti,
intuitívne zachytiť a vytušiť v nej Boha.

3. Stvárňovanie
Tretí krok je priestorom, kedy premyslene vyslovujeme to, ako nás „zasiahla“ vonkajšia skutočnosť. Je to cesta „zvnútra von“. To, čo bolo doteraz vo vnútri, dostáva svoju vonkajšiu
formu. Skutočnosť „obohatená“ o vnútorné prežívanie a skúsenosť získava vonkajšiu podobu.
Účastník má:
- spracovávať, integrovať, dávať získané vnemy do súvislosti, rozvíjať tak intuitívne
vedenie a schopnosť vyjadrovať ich zmyslami a získavať schopnosť artikulovať výpovede o sebe a o zmysle,
- nechávať sa vnútorne osloviť, nechávať „sa dotknúť“, oslovenie prehlbovať a tak dať
impulz k procesu osobného obrátenia, nachádzať rôzne znázornenia a formy vytvárania a dávať priestor vlastnej kreativite,
- získavať stvárňovaním celistvé pochopenie skutočnosti a získavať tak vedomie
o celistvej skutočnosti všeobecne, učiť sa „vo vonkajšom nachádzať vnútorne“,
- pozorovaním a uznaním vlastného a spoločného stvárňovania prehlbovať vzájomné
akceptovanie a toleranciu,
- učiť sa vnímať a obohacovať sa o ďalšie pohľady na rovnakú skutočnosť a o iné spôsoby vyjadrovania.
4. Prehĺbenie významu
Posledný krok upevňuje prežité až na najhlbší možný význam, na transcendentný význam
každej skutočnosti, ktorou je pre kresťanov Boh. Prežité sa v poslednom kroku individualizuje a integruje, k celistvému sa pridáva spirituálne.
Účastník má:
- počuť základ a zmysel témy,
- počuť o spirituálnej, transcendentnej dimenzii, ktorá mu pootvára hlbší zmysel prestupujúci celok.
Každá pedagogická škola má vlastný systém princípov, ktorý vzniká tak, že určitá škola uprednostňuje vzhľadom k cieľom výchovy niektoré zásady, príp. ich dopĺňa o svoje vlastné.
Princípy vystihujú všeobecné zákonitosti procesu vyučovania.
Princípy sú špecifické tým, že
 Sú podriadené cieľu a smerujú k cieľu, t. j. k celistvej výchove človeka.
 Majú nielen svoju teoretickú formuláciu, ale i svoju konkrétnu podobu v praxi.
 Sú prepojené a pôsobia jeden s druhým, sú systémom, ktorý sa navzájom dopĺňa.
 Vyčlenili sa z praxe, potom boli teoreticky formulované a znovu vrátene do praxe.
 Nie sú strnulými normami, ale flexibilnou veličinou.
 Neprejavujú sa iba v určitej pedagogickej činnosti, ale odrážajú sa tiež v ponuke pomôcok
a vo vytvorení priestoru.
 Nositeľom týchto princípov je osobnosť vychovávateľa.
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1. Princíp celistvej výchovy
Prvým rozmerom „celistvej cesty výchovy“ je „celistvé vnímanie človeka“.
- každá z dimenzií potrebuje „vzdelávanie“, potrebuje prehlbovanie, zvnútorňovanie.
Ďalším rozmerom „celistvej cesty výchovy“ je „celistvé vnímanie sveta“
- uschopniť človeka, aby sa vo svojej vlastnej celistvosti stretol s celistvým svetom, to znamená,
aby sa učil vnímať svet vo všetkých vrstvách (vzťahy, stretnutia, uchopenie, úžas, údiv, radosť,
smútok, bolesť...). Obyčajná vec sa tak stáva znamením Božej blízkosti a Božej prítomnosti. „Celistvá cesta výchovy“ je cestou „skrze zmysly“ ku „zmyslu“.
Tento princíp druhotne - rozvíja fantáziu a tvorivosť, estetické cítenie, rešpektuje jedinečnosť
človeka v jeho celistvosti, úplnosti, rozvíja v ňom schopnosti „byť sám sebou“, „byť sám sebou“
v sebe obsahuje náboženskú dimenziu, pretože to znamená byť Božím obrazom.
2. Princíp disponovania - sústredenia
Nejde o motiváciu skupiny, ale o vytvorenie dispozície.
Motivácia je okamžitá schopnosť, všeobecnou pedagogikou používaná a hodnotená ako dôležitá.
Disponovanie je skôr „cvičenie v schopnosti byť motivovaný“.
Disponovanie sa týmto princípom povyšuje na „cieľ, nie iba na „motiváciu“, ktorá podporuje iný
cieľ.
Disponovanie vnímame ako vonkajší prejav správania skupiny, čo všeobecná didaktika nazýva
motiváciou; i ako vnútorný stav skupiny, ktorým je cvičenie schopnosti „byť v sebe samom“,
schopnosti stíšiť sa a načúvať. Som sám sebou, teda JA som TU a TERAZ. Tretím stupňom disponovanie je meditatívne disponovanie, ktoré má svoj výraz vo fáze stvárňovania, keď „ja, tu
a teraz“ vyjadruje svoj vzťah ku skutočnosti.
3. Princíp zamerania na stred
Princíp zamerania na stred prenáša pozornosť na subjekt, ktorý sa „položí do stredu“ a učiteľ sám
sa zaradí medzi žiakov, sprevádza ich a dáva im impulzy.
Stred je dôležitý nie iba svojou dôležitosťou v „efektivite“ vyučovania, ale hlavne pre svoj hlboký
náboženský rozmer. Zahŕňa rôzne roviny, v akých sa toto nasmerovanie odohráva: stred tvoriť, do
stredu ísť, v strede byť, zo stredu vychádzať.
4. Princíp celistvého vnímania
„Celistvé vnímanie“ znamená vnímanie všetkými zmyslami a všetkými vnútornými silami.
Vnímať celistvo znamená zaujať ku skutočnosti postoj, identifikovať sa, zahrnúť do toho všetky
vnútorné sily, ktoré uvádzajú človeka do pohybu a motivujú ho k životu.
5. Princíp cesty dovnútra a cesty von
Princíp vyjadruje, že vnem je potrebné nie iba získať, ale tiež upevniť a vyjadriť, aby mal šancu
byť pretvorený a reflektovaný skúsenosťou.
Ak chceme dosiahnuť celistvé „vnímanie“ sveta, je potrebné prechádzať „cestou zvonku dovnútra
a zvnútra von“. Táto cesta vnímania je až nepredstaviteľne pomalá a väčšinou ju nerešpektujeme.
Proces vnímania i stavby jednotky má podobu nádychu a výdychu. Bez jedného nie je druhé.
6. Princíp dynamickej rovnováhy
Princíp hovorí, že je potrebné odkrývať skutočnosti sveta v celej dvojznačnosti, pretože sa doplňujú a dávajú si navzájom hodnotu.
Takto sa i vzájomne dopĺňajú: vychádzať von – vracať sa domov, byť v pohybe – byť v kľude,
prijímať – dávať, svetlo – tma, byť otvorený – byť uzatvorený, smrť – život.
Princíp dynamickej rovnováhy vychádza zo skúsenosti, že život človeka sa zákonite pohybuje
v protikladoch (Ak chceme hovoriť o svetle, mali by sme tiež hovoriť o tme.)
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7. Princíp opakovaného vnemu
Tak ako je rozumové učenie spojené s precvičovaním a opakovaním, o to viac je s ním spojené i
„celistvé učenie sa životu“.
Opakované prijatie rozvíja postoj dôvery, ktoré pretrváva i v čase neprijatia. Až opakovane prežívanou situáciou vytvoríme skúsenosť, ktorá sa stane základom postoja.
Princíp opakujúceho vnemu je obsiahnutý tým, že sme neustále zhromaždení okolo stredu, neustále vytvárame atmosféru vzájomnej dôvery a otvorenosť prijímať (1. krok), neustále vytvárame
situácie koncentrovania pozornosti, žasnutia a vďačnosti (2. krok), neustále dávame priestor
k osobitnému vyjadrovaniu (3. krok), neustále sa ubezpečujeme o tom, že ja som tu a teraz a že
Boh je tu so mnou (4. krok)
8. Princíp stretávania sa so svetom ako s „ty“
Človek vychádza zo seba a stretáva sa so všetkým, čo stojí „mimo“ neho. Veci a obsahy, ktoré sú
mimo neho vníma ako „to“. Ak je človek oslovený, zasiahnutý a ak vníma celistvo a v plnosti,
nestretáva sa s niečím, čo je „to“, ale stretáva sa s „ty“.
9. Princíp podielu na dotváraní sveta
Človek má schopnosť nie iba sa so svetom stretávať, žiť vo vzťahoch a nadobúdať tým skúsenosti, ale ako jediný z tvorov dokáže na seba vedome vziať podiel zodpovednosti za svet, ktorého je
súčasťou. Človek, ktorý je sám súčasťou sveta, má na seba vziať spolupodieľanie sa na ňom. Má
schopnosť vedome do sveta zasahovať a pretvárať ho pozitívne i negatívne „k svojmu obrazu“.
10. Princíp skúsenosti
Človek vníma svet prednostne prostredníctvom informácií, môže a mal by s ním však tiež vstupovať do vzťahu skrze konkrétnu skúsenosť.
Je to cesta prežívania. Ak chceme vytvoriť skúsenosť, je potrebné procesom prežívania prejsť.
Prežívanie je jedným zo základných prejavov života, ktorý zahŕňa všetky ostatné sily a možnosti.
Prežívaním rozumieme viacvrstevný akt človeka, ktorý zahŕňa všetky jeho sily.
Je to proces, ktorý vedie človeka všetkými vrstvami bytia a nedá sa ním prejsť s abstraktným odstupom. Život, ak je prežívaný, sa tak stáva skutočnosťou, v ktorej sa môžeme stretnúť s Bohom.
Prežívaním života dosiahneme naplnenie života. Skúsenosťou so Životom dosiahneme spásu.
11. Princíp zastúpenia
Realita, ktorá je tu nedostupná, neprítomná a neviditeľná, je sprítomňovaná prostredníctvom iných, zastupujúcich predmetov, postojov, gest, predstáv a asociácií. Zastupujúca realita sa tak
stáva znamením pre realitu, ktorá je nedostupná. Neviditeľné sa môže zviditeľniť prostredníctvom
symbolov.
Ak rozvíja človek schopnosť vyjadrovať nevyjadriteľné prostredníctvom symbolov, rozvíja v sebe
zároveň schopnosť vyjadrovať sa o nevyjadriteľnom Bohu, uchopiť tak neuchopiteľné, bez toho,
aby sme to uchopili, obmedzili a zviazali a vytvoriť si predstavu, ktorá nie je uzavretá, definitívna
a obmedzujúca.
12. Princíp významu
Priestor porozumenia sveta však má aj rozmer - je tiež sám o sebe. Rozhodujúce potom nie je, ako
chce človek svet vidieť, ale či sa človeku podarí naučiť sa rozumieť svetu tak ako sám o sebe je.
Spracovala: Klára Soľanová z prednášok E. Muroňovej na
seminári Názorná náboženská pedagogika, Český Těšín, 2005.
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INTERAKTÍVNE CVIČENIA V PROGRAME HOT POTATOES (návod a ukážky)
Program Hot Potatoes je voľne stiahnuteľný program, ktorý umožňuje vytvárať interaktívne cvičenia. Pri tvorbe týchto cvičení je možné využiť štyri typy zadania, ktoré sa dajú použiť samostatne alebo sa môžu v rámci jedného cvičenia aj kombinovať. Ak chceme vytvoriť cvičenie zaujímavejšie a príťažlivejšie (najmä pre žiakov 1. stupňa) môžeme využiť aj možnosť vkladania obrázkov do cvičení.
Program umožňuje:
- výber odpovede – úlohy s výberom odpovede z viacerých možností,
- krátka odpoveď – úlohy s krátkymi odpoveďami na otázky,
- kombinované odpovede – tzv. hybrid,
- viac správnych odpovedí – úlohy s viacerými správnymi odpoveďami.
Presný návod ako postupovať pri vytváraní interaktívnych cvičení ale i niekoľko už hotových
cvičení je k dispozícii na stránke katechetického úradu www.dkuspis.sk
Veľmi pekne ďakujeme za poskytnutie cenných informácii a materiálov Mgr. Márii Vagášovej a
PaedDr. Kamilovi Nemčíkovi.

Zdroj: www.pastelka.sk
Spracoval Marián Majzel

AKO AKTIVIZOVAŤ
PESTROFAREBNÝ SVET V MOJOM ŽIVOTE
V živote každého z nás sa striedajú chvíle pekné, radostné, plné očakávania s chvíľami smutnými.
Každý z nás má svoju obľúbenú farbu, ktorú si vyberá napr. ako farbu oblečenia alebo farbu interiéru
vo svojom byte. Môže vystihovať jeho vnútro, prípadne iba aktuálnu náladu. Učiť žiakov vnímať symboliku farieb môže byť zaujímavou aktivitou i prostredníctvom tvorivého maľovania alebo jednoduchým ukladaním farebných šatiek. Námet možno realizovať koncom školského roka trávením vyučovacej hodiny v priestore mimo triedy, napr. v parku, záhrade alebo na lúke.

Úvodná aktivita
Žiaci sa postavia do kruhu. Zahrajú sa hru „výmena miest“. Učiteľ hru uvedie tak, že vymenia
si miesto tí, ktorí majú na sebe oblečené niečo hnedé, potom pokračuje v rôznych obmenách
(modré oči, blond vlasy, oblečené niečo zelené, žlté a nakoniec povie, tí, ktorí majú radi
a menuje rôzne farby). Po ukončení hry si žiaci posadajú do kruhu.
Úvodný rozhovor
Učiteľ vyzve žiakov, aby zdôvodnili, prečo sa im nejaká farba páči a čo majú najradšej v tejto
farbe. Nakoniec sa diskusia uzavrie, že náš svet vonkajší i vnútorný je pestrofarebný a striedajú sa v ňom rôzne farby.
V ďalšej časti učiteľ pokračuje v diskusii, či by mohla farba vyjadrovať i náladu človeka
a k rôznych farbám sa snažia priradiť i náladu človeka.
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Tvorba obrazu
V tejto časti môžu žiaci vytvoriť vlastný obraz a to rôznymi spôsobmi.
a) môžu z pripravených farebných papierov vytrhať nejaký tvar a z týchto tvarov vyskladať spoločný obraz.
b) môžu si vybrať farebný papier (alebo šatku) položiť do priestoru a vyplniť ju ešte niečím, čo je pre každého zo žiakov dôležité a čo by to vystihovalo – napr. položia pekný
kamienok, kvietok, list zo stromu, malý konárik a pod. Potom sa môžu zdieľať tým, že
povedia, prečo je to pre nich dôležité.
c) môžu maľovať prstovými farbami to, čo je pre nich dôležité (to však vyžaduje viac času) a potom svoj obraz položia do stredu, vytvoria „mozaiku“ z vlastných prác.
d) učiteľ má pripravený ročníkový symbol, ktorý ako prvý položí na miesto, kde budú
žiaci ukladať svoje práce, ale ako posledný sa žiakov pýta – prečo by mohlo byť dôležité to, čo on urobil. Žiaci prídu na to, že tento symbol ich sprevádzal celý školský rok
na ceste za Ježišom. Môžu si rôznymi metódami zopakovať učivo, hlavné pojmy, biblické postavy, postavy cirkevných dejín, môžu zopakovať liturgické sviatky
a používané liturgické farby v jednotlivých sviatkoch a pod.
Záverečná modlitba – prosba o Ježišovu prítomnosť v každodennom živote
Učiteľ má pripravený obraz, ktorý súvisí s obsahom ročníkových tém – napr. učiaci Ježiš,
modliaci sa Ježiš, Ježiš Pantokrátor a pod., položí ho do stredu, podobne položí nádobu
s modlitbou rozstrihanou na pásiky.
Modlitbu uvedie nasledovne:
Pane, v našom živote sú rôzne farby a niektorých je veľa, iných málo.
Teraz ťa chceme prosiť, daj nám silu žiť pestrofarebný život.
Potom prichádzajú žiaci po jednom, vytiahnú časť textu (ktorá môže byť napísaná na farebnom papieri – podľa toho, o akej farbe sa hovorí), prečítajú a položia okolo obrazu.
Pane, v mojom živote je veľa všednej šedej.
Prosím ťa o farby života vo mne,
aby môj život s tebou a s ľuďmi,
s ktorými som (spolu) sa mohol lepšie vydariť.
Pane, daj mi veľa zo žltej svetla,
pre tmavé stránky v mojom všednom dni.
Pane, daj mi z oranžovej tepla
proti všetkému podchladeniu v mojom srdci.
Pane, daj mi zo zelenej nádeje
proti rezignácii a beznádejnosti.
Pane, daj mi z červenej lásky,
aby som sa s ňou mohol rozdeliť.
Pane, daj mi z modrej viery
pre moje životné rozhodnutie žiť.
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Pane, daj mi z fialovej pokánia
pre cestu k obráteniu a k novému začiatku.
Pane, daj mi z čiernej smrti,
aby som sa naučil vyrovnať sa s lúčením.
Pane, daj mi z bielej novosti
pre otvorenosť a pripravenosť.
Pane, daj mi z hnedej zeme
pre stálosť a vytrvalosť.
Pane, daj mi zo vzácnej zlatej,
s tým môj život rozpoznám ako niečo vzácne.
Pane, daj mi kúsok zo všetkých farieb,
pretože pestrý život sa žije ľahšie.
Spracovala: Klára Soľanová

MÉDIA NAŠE KAŽDODENNÉ
(mediálna výchova v škole)
S rastúcou úlohu médií v spoločnosti sa neustále zvyšuje rozsah i oblasť ich vplyvu. Niektoré sú
úplne zrejmé a súvisia so samotnou existenciou médií. Tak médiá plánujú náš čas, ovplyvňujú usporiadanie
priestoru, v ktorom sa pohybujeme. Ich používanie odráža medziľudské a pracovné vzťahy. Vedieme žiakov
k tomu, aby si na základe svojich skúseností tento vplyv uvedomili.

Ciele:
Vysvetliť, aký dopad môžu mať médiá v každodennom živote na človeka (žiaka)
Posúdiť, nakoľko sa tieto dopady prejavujú v jeho každodennom živote
Väzba na vzdelávaciu oblasť: Človek a spoločnosť
Žiak:
- posúdi úlohu sociálnych zmien v individuálnom a spoločenskom vývoji,
- popíše a zhodnotí spôsob v modernej európskej spoločnosti,
- zhodnotí význam globálnej kultúry
Pomôcky: pracovný list, ukážky filmov na CD nosiči, KKC

ÚVOD
1. Zoznamka – úvodná motivácia
Na úvod rozdajte každému žiakovi pracovný list Mediálna zoznamka (Príloha). Ich
úlohou je prechádzať miestnosťou a ku každej otázke z pracovného listu nájsť jedného
z prítomných, kto na ňu odpovie kladne a jeho meno poznačiť do príslušného riadku. Ďalším
kolom môže byť zisťovanie ďalších podrobností. Žiadne meno by sa nemalo opakovať
dvakrát. Kto bude mať ako prvý vyplnené všetky políčka (riadky), môže sa prihlásiť. V tejto
chvíli aktivitu ukončite.
Postupne čítate jednotlivé otázky a vyzvete žiakov, aby sa prihlásili tí, ktorí majú pri
danej otázke vyplnené meno. Žiakov postupne môžete vyvolávať a poproste ich, aby prečítali
zapísané meno a po prípade doplnia ďalšie zistené podrobnosti. Podobne sa môže postupovať
pri ďalších otázkach a získané informácie spoločne porovnajte s osobnou skúsenosťou
ostatných žiakov.
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HLAVNÁ ČASŤ
1. Rozhovor – vplyv médií
Po tejto časti je možné zhrnúť získané informácie a diskusiu o zadaných otázkach. Pri
zhrnutí sa môžete zamerať na vplyv médií na náš každodenný život. Každú otázku zaradenú
v mediálnej zoznamke je možné využiť na ilustráciu jedného z možných vplyvov médií.
-

-

-

-

-

Mali ste v detstve alebo máte teraz nejaký televízny program, ktorý si nenecháte
ujsť? Média sa stávajú stále väčšou súčasťou voľného času. Z výskumu vyplýva, že
sledovanie médií a ich využívanie sa stáva hlavnou voľnočasovou aktivitou detí
a mládeže.
Mali ste doma (keď ste boli malí) televíziu na rovnakom mieste, kde je teraz? Média
majú tendenciu ovplyvňovať usporiadanie priestoru, v ktorom sa pohybujete. Televízor je
v miestnosti zvyčajne umiestnený tak, aby naň bolo dobre vidieť z čo najviac bodov
v miestnosti. Počítač je naopak často umiestnený tak, aby ten, kto za ním sedí, mal čo
najviac súkromia.
Keď sa nemôžete v rodine dohodnúť, na čo sa budete dívať v televízii, má niekto
v rodine rozhodujúce slovo? Užívanie médií ovplyvňuje medziľudské vzťahy.
V niektorých rodinách je napríklad jasné, kto smie komu prepínať zvolený televízny
program a kto komu nesmie. Napr. tiež, v akom poradí čítajú jednotliví členovia rodiny
noviny atď...
Chodili ste spať po Večerníčku? Média tiež určujú časový rozvrh dňa a týždňa. Noviny
vychádzajú v určitú dobu, časopis v určitý deň, programy sa vysielajú v určitý čas. Podľa
televíznych programov si často organizujeme svoj čas. (napr. chodíme spať po Večerníčku
a pod.)
Pozeráte na Vianoce rozprávky v televízii? Naše používanie médií má sklon
k ritualizácii. Spoločné pozeranie televíznych rozprávok patrí vo väčšine domácností
k Vianociam podobne neodmysliteľne ako vianočný stromček.

2. Práca v skupinách
Po tejto časti môžeme žiakov rozdeliť do skupín a vyzvať ich, aby skúsili vymyslieť
ďalšie príklady z každodenného života, v ktorých sú náš čas, priestor, jednanie priamo alebo
sprostredkovane ovplyvňované médiami. Vhodná je spoločná diskusia o tom, v akých
situáciách a v akom rozsahu si tieto vplyvy uvedomujú.
3. Život s médiami vo filme
K ďalšej práci je možné využiť filmové ukážky na CD nosiči, v ktorých sú ilustrované
niektoré aspekty každodenného života. (zvučka z Večerníčka, zvučka večerných správ, alebo
ukážka z rozprávky napr. Tri oriešky pre Popolušku). Možno pustiť ukážku a diskutovať so
žiakmi o rozsiahlych aspektoch súvisiacich so životom s médiami.
ZÁVER
1. Zhodnotenie
V závere učiteľ poukáže na potrebu používať pri výbere programov v televízii alebo
využívaní iných médií vlastnú slobodu a zodpovednosť, ktorá je v súlade s morálnymi
postojmi kresťana a teda s jeho vlastným dobrom.
Možno poukázať na potrebu poslúchania rodičov, ktorí dokážu lepšie rozlíšiť, čo je pre
žiakov dobré, čo pomôže a čo škodí.
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Príloha: Pracovný list
Pracovný list
Vašou úlohou je prechádzať miestnosťou a ku každej otázke nájsť jedného z prítomných,
ktorý vám odpovie na otázku. Skúste získať do každého políčka odpoveď od iného žiaka.

Mali ste v detstve alebo máte teraz nejaký
televízny program, ktorý si nenecháte
ujsť?

Mali ste doma (keď ste boli malí) televíziu
na rovnakom mieste, kde je teraz?

Keď sa nemôžete v rodine dohodnúť, na
čo sa budete dívať v televízii, má niekto
v rodine rozhodujúce slovo?

Mali ste niekedy zakázané dívať sa na
televíziu, alebo na nejaký program?

Chodili ste spať po Večerníčku?

Pozeráte na Vianoce rozprávky v televízii?

Spracoval: Marián Majzel
Použitá literatúra: MIČIENKA, M. JIRÁK, J. Základy mediálni výchovy.
Praha : Portál, 2007, s. 45-47.

AKTIVITA NA OSTATNÉ JÚNOVE HODINY NÁBOŽENSTVA
Školský rok sa čo chvíľa skončí. Udržať pozornosť žiakov na vyučovaní je v tomto období náročné. Sú unavení, unudení, často sa im nič nechce. V myšlienkach sa mnohokrát zaoberajú
niečím úplne iným. Radosť z blížiacich sa prázdnin a slnečné počasie urobili svoje. Je vhodné
využiť rôzne aktivity – hry, kvízy, súťaže, ktoré pomôžu udržať pozornosť žiakov, a oni súťažia
radi. Touto formou môžeme zopakovať učivo, prehĺbiť alebo doplniť to, čo sme cez školský
rok nedokázali.
Súťaž
Pripravíme si predmety na rozdelenie do skupín. Môžu to byť rozstrihané obrázky súvisiace
s prežívaním leta (pohľadnice prírody, zámkov, hradov, kostolov, kvetov). Každý žiak dostane jednu časť obrázku a ich úlohou je nájsť sa, poskladať pohľadnicu a vytvoriť družstvo.
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Prvou úlohou je vymyslieť názov pre skupinu s náboženskou tematikou (skupina Jozef, Alžbeta, farizeji, anjeli, traja králi a pod.). Za vymyslený názov dostávajú družstvá štartovné 2
body.
Druhou úlohu je porozprávať niečo podstatné o svojom názve, ktorý si skupina vybrala. Za
správnu odpoveď sú dva body.
Treťou úlohu je vymyslieť 5 vedomostných otázok z ročníkového učiva a vedieť na ne aj odpovedať. Za každú otázku získavajú 2 body.
Nasleduje prvá prémia: Zaspievať pieseň s náboženskou tematikou – najprv názov piesne napíšu na kartičku, učiteľ to pozbiera, pokiaľ sa niektorá pieseň opakuje vo viacerých družstvách, dohodnú sa na ďalšej piesni a za to že museli zmeniť pieseň, získavajú 1 bod naviac.
Za spev piesne – 5 bodov.
Ďalšou časťou je znova vymyslieť 5 vedomostných otázok z ročníkového učiva a vedieť na ne
aj odpovedať. Za každú otázku získavajú 2 body.
Nasleduje druhá prémia: 5 bodov za zaspievanie iba mariánskej piesne.
Ak jedna skupina nevie odpovedať získava právo odpovedať nasledujúca skupina. Za nevhodné správanie možno body odpočítavať.
Vyhodnotenie: Keďže je koniec školského roka, môžeme žiakov odmeniť sladkosťou.
Desatoro na prázdniny
V prílohe ponúkame „Desatoro“ – návod a malé úsmevné zamyslenie ako duchovne správne
prežiť prázdniny. Na začiatku sa môžeme so žiakmi porozprávať o potrebe poriadku doma,
v škole, v meste a pod.
My kresťania sa riadime poriadkom, ktorý nám dal z lásky náš Nebeský Otec a tým je Desatoro. V krátkosti môžeme zopakovať dôležité udalosti odovzdania Desatora Mojžišovi. Desatoro zaväzuje aj nás, ľudí 21 storočia. Podľa veku žiakov môžeme si Desatoro zopakovať.
Potom ukážeme žiakom obraz, ktorý uvádzame v prílohe (zväčšime ho, podlepíme tvrdým
papierom). Najprv žiaci pozorujú obraz a potichu čítajú texty. Postupne ich rozoberáme
a zamýšľame sa nad tým, ako možno v súlade s Desatorom pekne prežiť prázdniny a vedieme
so žiakmi dialóg o tom, ako sa na prázdniny tešia. Ubezpečíme ich, že aj počas prázdnin bude
Pán Ježiš s nimi, aby ani oni na neho nezabudli. V závere žiaci dajú obrazu názov: Desatoro
na prázdniny.
Obraz rozmnožíme vo formáte A4 pre všetkých žiakov a vyzveme ich, aby si to dali doma
počas prázdnin na viditeľné miesto, resp. aby si to zobrali so sebou na rôzne prázdninové pobyty.
Tvorba plagátu
Podľa vzoru v prílohe môžeme spoločne so staršími žiakmi vytvoriť veľký plagát a zavesiť
ho v triede alebo na školskej chodbe. Žiakom rozdelíme úlohy napr. skupina bude kresliť kamene, iní budú písať texty, maľovať situácie, ktoré plánujú zažiť počas prázdnin (napr. pobyt
u starých rodičov, dovolenka s rodičmi, tábor atď).
Takýto plagát je aktuálny a vhodný aj na farskú nástenku a farské aktivity počas prázdnin.
Spracovala: Božena Nemčíková
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1. Rozlúč sa s rodičmi, ale nie s Bohom
2. Zober si potrebné veci pre telo, ale aj pre dušu
3. Obuj si topánky, ktoré Ti vydržia na tvojich cestách,
ale aj do kostola
4. Kráčaj po všetkých možných cestách, ale nezabúdaj na
cesty Božie
5. Smeti pozbieraj do odpadkového koša, nie do svojej
duše
6. Nehádž do deti kamene, ale úsmevy
7. Nasaď si také okuliare, ktoré Ti nezaclonia Boha
8. Nasýť svoj žalúdok, ale nenechaj hladovať svoju dušu
9. Na svojich cestách dodržuj dopravné značky, ale aj
Božie prikázania
10. Vráť sa domov zdravý a lepší
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PRÍMESTSKÝ TÁBOR PRE DETI
(spracovaný na námet tajomstiev posvätného ruženca svetla)

DEŇ
Pondelok
Utorok

Streda

Štvrtok
Piatok

PROGRAM
Tajomstvo
Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
Ktorý zjavil seba
samého na svadbe v Káne.
Ktorý ohlasoval
Božie kráľovstvo
a pokánie.
Ktorý sa premenil na vrchu.
Ktorý ustanovil
Oltárnu sviatosť

Symbol
Voda

Téma
Krst

Nádoba

Láska

Slovo

Pokánie

Hora

Viera

Chlieb

Eucharistia

Aplikácia
Žiť svoje krstné poslanie – pripomenutie krstných sľubov
Byť vnímavý na pomoc druhým

Aplikovať slová Ježišovej reči –
blahoslavenstvá – blahoslavení
čistého srdca)
Modliť sa za potreby svoje, rodiny, farnosti, cirkvi
Mať v úcte chlieb, deliť sa
o dary, prijímať Eucharistiu

Tajomstvá svetla
Bez svetla nemôže žiť nik. Dokonca ani slepci nedokážu žiť bez svetla. Potrebujú ho rastliny, živočíchy, ľudia. Na svoj rast, existenciu. Naša duša potrebuje svetlo Božej milosti. Preto aj pápež pred nás
predkladá tajomstvá svetla ako ukážku vlastného nazerania na život človeka cez život Krista.
Vskutku najväčším tajomstvom Krista je to, že je svetlom. On je svetlo sveta (Jn 8, 12), hovorí Svätý Otec. Sú zviditeľnením osoby Ježiša po 30 rokoch obyčajného skrytého života v Nazarete. Dosvedčujú
nám, aké je Kristovo poslanie a ako ho napĺňal. Krst v Jordáne je dôkazom lásky Otca k jedinému Synovi
(Mt 3,17). Aj prítomnosť Ducha Svätého v podobe holubice uisťuje prítomných o pravdivosti Ježišovho
Božstva. Tu Ján Krstiteľ poukazuje na Krista, že on je tým dlho očakávaným Baránkom Božím, ktorý sníma
hriechy sveta.
Máriina aktivita a starostlivosť je zjavná na svadbe v Káne Galilejskej. Tu vidíme aký dôležitý a
mocný je príhovor Ježišovej Matky. Ježiš posväcuje manželstvo, zaujímajú ho najbežnejšie ľudské potreby.
Celý jeho život je spojený zo všestrannou pomocou. Pápež nemohol z tajomstiev svetla nepoukázať práve
na túto udalosť. Mária s Ježišom tvoria spoločenstvo, skrze ktoré koná Otec.
Vyzýval na obrátenie a odpúšťal hriechy všetkým, ktorí prichádzali s pokornou dôverou: je to teda
začiatok služby milosrdenstva, ktorú bude nepretržite vykonávať až do skončenia sveta predovšetkým prostredníctvom sviatosti zmierenia. Hlásať evanjelium – radostnú zvesť je dôležitá povinnosť každého pokrsteného.
Udalosť premenenia znamená rozhodujúci moment v Ježišovom poslaní. Je ním zjavenie, ktoré
upevňuje vieru v srdciach učeníkov, pripravuje ich na drámu kríža a predpovedá slávu zmŕtvychvstania.
Darca sa dáva ako Dar. Aj takto by sme mohli v krátkosti vysvetliť toto tajomstvo. Dosvedčuje svoju lásku
k ľudstvu. V Eucharistii sa dáva sa celý, dáva všetko.

Prvý deň
Meditácia: 1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne (Mt 3,13-17)
Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Podstatu sviatosti krstu
možno ľahko prehliadnuť. Je možné vidieť len jej vonkajšiu, povrchnú a najmenej dôležitú stránku, niekoľko charakteristických gest a symbolov: poliatie hlavy, pomazanie olejom, položenie
bielej košieľky, odovzdanie zažatej sviece. No krst nie je iba niekoľko minút strávených v kostole, na ktoré môžeme o chvíľu zabudnúť. Krst je jedným z najdôležitejších rozhodnutí v živote. Je
to "manželstvo" uzavreté s Pánom Bohom a rozhodnutie, že odteraz vždy a všade pôjdeme spolu.
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Symbol voda
 vyhľadať vodu, pramienok na výlete
 rozprávať sa o vode
Téma voda a krst
 obnoviť si krstné sľuby
Aktivita
Každý účastník vymysli jeden výrok o vode, napíše ho na farebný papier v tvare srdca, dajú sa do
spoločnej nádoby a každý si potom jeden vytiahne (môže povedať, či tomu rozumie, alebo mu to
iní vysvetlia).
 Život bez vody nie je možný.
 Život vznikol vo vode.
 Rastliny a stromy žijú z vody a svetla.
 Ľudia môžu žiť len tam, kde je voda.
 Blažený človek, ktorý je ako strom zasadený pri vode.
Na záver aktivity sa spoločne poďakujú za krst a pomodlia sa desiatok ruženca.
Druhý deň
Meditácia: 2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne (Jn 2,1-12)
Ježiš, ktorý zázrakom v Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Práve tak ako je
smutné hľadieť na zadebnené okná, na zamknuté dvere zabezpečené všetkými možnými spôsobmi, na dom ohradený ostnatým drôtom, tak je smutný tiež pohľad na človeka, ktorý sa stará výlučne o svoje výhody a vlastné šťastie. A pritom Ježiš Kristus nechce, aby sme žili len pre seba,
ale aby bol život človeka veselou hostinou, na ktorú pozýva veľa priateľov a známych. Pán Ježiš
chce, aby sme sa viac delili s časom, s chlebom i s vlastným srdcom.
Symbol nádoba
 zobrať si so sebou na výlet hrnček, pohár
 rozprávať sa o nádobe (aký príbeh by mohla povedať, z čoho je vyrobená, čo všetko prežila, atď.)
Téma nádoba a láska
 Nádoby spoločenstva – kreslenie
Predstav si pred očami spoločenstvo, rodinu, v ktorej žiješ a nakresli jeho členov ako nádoby rôznej veľkosti a farieb tak, ako ich prežívaš. Môžeš si vybrať rôznu situáciu z rodiny – napr. keď ste
boli na výlete, alebo ako spolu v nedeľu obedujete. Môžeš použiť rôzne farby, tvary nádob. Počas
práce môže znieť tichá, meditatívna hudba.
Aktivita
Každý účastník vymysli jeden výrok o láske, napíše ho na farebný papier v tvare srdca, dajú ich
do spoločnej nádoby a každý si potom jeden vytiahne (môže povedať, či tomu rozumie, alebo mu
to iní vysvetlia).
 Tam kde je Boh, tam je láska.
 Láska hory prenáša.
 Kto miluje, nie je sám.
Na záver aktivity sa formou osobnej modlitby poďakujú za ľudí, ktorí im pomáhajú, ktorí ich majú radi a pomodlia sa desiatok ruženca.
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Tretí deň
Meditácia: 3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie (Mt 5,1-12)
Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. Žijeme v uvravenej civilizácii.
Slová sa chrlia zo všetkých strán. Hovoria všetci. Hovoria veľa. Hovoria bez prestávky. Ale často
nikto nikoho nepočúva. Deti nepočúvajú rodičov, rodičia nepočúvajú deti. Žiaci nepočúvajú učiteľov a učitelia sa nezaujímajú čo hovoria žiaci. Vláda nepočúva občanov, občania nie veľmi počúvajú vládu. Ale aj slová, ktoré vyslovuje Boh, zostávajú nevypočuté, nepremyslené, zabudnuté... Ľudia si budujú život po svojom. Preto sa ich šťastie, ktoré budujú bez Boha, rozpadáva ako
domček z karát. Riešením je pokánie a návrat k Bohu.
Symbol slovo
 počúvame zvuky (vtákov, potoka, vetra)
 počúvame ozvenu vlastných slov v prírode
 rozlišujeme zvuky a ľudské slovo
Téma slovo a pokánie
Deti sa hrajú rôzne hry, v ktorých je kladený dôraz na slove, napr. meno, mesto, vec; hra telefón.
Používanie čarovných slov: prosím, ďakujem, odpusť.
Aktivita
Každý účastník vymysli jeden výrok o slove, napíše ho na farebný papier v tvare kruhu, dajú sa
do spoločnej nádoby a každý si potom jeden vytiahne (môže povedať, či tomu rozumie, alebo mu
to iní vysvetlia).
 Slovo robí človeka.
 Vaša reč nech je áno-áno, nie-nie.
Na záver aktivity sa rozprávajú o tom, že Ježiš na hore učil zástupy ľudí a poukazoval na to, aby
mali čisté srdce, v ktorom sa rodia iba hodnotné myšlienky, slová a skutky. V závere sa pomodlia
desiatok ruženca.
Štvrtý deň
Meditácia: 4. Ktorý sa premenil na vrchu (Mt 17,1-8)
Ježiš, ktorý sa ukázal v božskej sláve na Vrchu premenenia. Jedným z vážnych bôžikov dnešnej
doby je móda. Možno ju pokladať za istý druh danej normy. Často sa prispôsobujeme jej novým
trendom, ktoré nie vždy sú vkusné, pekné a praktické. Taktiež sa zdobíme rôznymi farebnými
dekoráciami a doplnkami. Ale Boh sa nezastavuje pri mejkape, ani pri povrchovej dekorácii. Pán
Boh sa neustále pozerá do nášho vnútra, ako keby chcel zazrieť, či človek nestratil Boží obraz,
Božiu podobu. Ježiš na chvíľu ukázal svoju slávu, svoje vnútro spojené s Bohom. Aké vnútro
máme my?
Symbol hora
 putujeme na horu
 rozprávame sa, čo je vidieť z hory
Téma hora a viera
 Cesta viery – kreslenie
Predstav si svoju cestu na vrch (túto činnosť robíme skôr, ako deti dorazia do cieľa – „na vrch“.
Každý z nás máme takú cestu svojej viery. Nakreslíme si teraz obraz našej viery. Účastníkom
vysvetlíme zásady, aby to robili jednoducho. Ide o to, aby pochopili, že časť cesty našej viery sme
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už prešli a ďalšia časť našej cesty viery je pred nami. Viera nie je ukončená vec. Môžu teda kresliť seba, prípadne niekoho, kto im na ceste viery najviac pomohol.
Aktivita
Každý účastník dá názov svojmu výkresu – svojej ceste viery. Potom z výkresov urobíme výstavku na mieste, kde oddychujeme. Katechéta pripevní špagát na stromy a pomocou štipcov pripne
jednotlivé výkresy. Deti si ich potom prezerajú a môžu vyjadriť, ktoré výroky sa im najviac páčili.
Katechéta aplikuje výroky detí na život kresťana. Vedie deti k modlitbe za potreby rodiny, farnosti, cirkvi. Na záver sa pomodlia desiatok ruženca.
Piaty deň
Meditácia: 5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť (Mt 26,26-28)
Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v Oltárnej sviatosti. Hlad je jedným z množstva vážnych problémov, ktoré trápia ľudstvo. Na jednej strane tisíce ľudí zomierajú pre nedostatok akéhokoľvek pokrmu, na druhej strane sa jedlo vyhadzuje na smetisko a do kanálov. Uvedomme si,
čo nám Kristus neustále opakuje: "Vy im dajte jesť!" (Mt 14,16)
A neustále pripomína: "Bol som hladný a dali ste mi jesť..."(Mt 25,35)
"Všetko, čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili." (Mt 25,40)
Človek, ktorý prijíma Eucharistiu, sa musí naučiť deliť o chlieb. Okolo nás sú chudobní, ktorým
treba pomôcť. Len ich musíme chcieť vidieť!
Symbol chlieb
 prechádzame vedľa obilných polí
 rozprávame o tom, čo všetko sa dá upiecť z múky
Téma chlieb a Eucharistia
Deti posadajú do kruhu, katechéta má so sebou jeden celý chlieb. Skôr, ako deti začnú konzumovať svoje zásoby, katechéta vyberie chlieb a uvedie rozhovor o tom, aká bola cesta konkrétneho
chleba. Potom môžu hovoriť o ceste svojho chleba, ktorý majú so sebou. Katechéta poukáže na to,
ako nás chlieb premieňa telesne a ako nás Eucharistia posilňuje duchovne. Môže nadviazať na
predchádzajúci deň.
Aktivita
Každý účastník vymysli jeden výrok o chlebe, napíše na farebný papier v tvare bochníka, tieto
„chlebíky“ sa uložia na spoločnú tácku, v strede ktorej je chlieb. Pokiaľ deti vymýšľajú a píšu
výroky o chlebe, katechéta nakrája chlieb tak, aby sa každému ušiel kúsok.
Výroky napr.
 Kto chce mať chlieb, nesmie sa báť námahy.
 Hlad je najlepší kuchár.
 V čase hladu je každý chlieb dobrý.
 Sýty hladnému nerozumie.
 Nielen chlebom sme živí.
Potom katechéta prechádza okolo detí a každý si vyberie výrok a kúsok chleba. Možno zaspievať
pieseň. Katechéta vedie k úcte chleba, deleniu sa o dary a prijímanie Eucharistie. Na záver sa pomodlia desiatok ruženca.
Spracovala: Klára Soľanová
Použité meditačné texty: www.satmarky.sk/images/tvorba_dprace/irca_diplom.doc
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KATECHETICKÉ NÁMETY
UZDRAVENIE ZHRBENEJ ŽENY
„... a ona sa hneď vzpriamila a velebila Boha“ (Lk 13,13)
(vyučovacia jednotka štyroch krokov podľa názornej náboženskej pedagogiky)

Pomôcky: štyri tmavé červené šatky, rám, ktorý sa dá rozložiť zabalený v červenej šatke,
pre každého šatku, vykladací materiál, svieca, zápalky, Sväté písmo, CD tanec
1.
Tanec, pri ktorom sa chodí. Vhodný je taký tanec, počas ktorého sa robia brány, prechádza sa nimi
a končí sa niekoľko krokov v kruhu.
Tanec sa môže komentovať v zmysle:
Je to tanec, pri ktorom svojím pohybom vyjadrujeme radosť z toho:
- že vôbec vieme vstať a ísť,
- že máme niekoho, kto nám dokonca pomôže vstať,
- že nie sme sami,
- že okolo nás prechádzajú druhí ľudia a my ich vidíme z rôznych uhlov pohľadu (môžeme vidieť, ako idú s nami, za nami i vedľa nás, vidíme sa spredu, zozadu, zhoda, zdola, míňame sa
a chvíľu stojíme v pokoji proti sebe).
Toľko rôznych uhlov pohľadu môžeme mať jeden na druhého a každý je niečím zvláštny.
Posadíme sa.
Sme spolu v rovnakej miestnosti a je pravdepodobné, že všetci okolo seba vidíme rovnaký priestor,
rovnaké veci.
Pozrieme sa, čo každý vidíme zo svojho miesta.
Je to skutočne tak?
Vyberieme si niekoho a očami a gestami sa dohovoríme, že si vymeníme miesto.
Čo vidíme teraz a zo svojho miesta som to nevidel?
Môžeme to vysloviť, diskutujeme, kto je na tom „lepšie“, a potom sa posadíme zase naspäť.
Striedame sa po kruhu.
Pohľad z iného miesta môže byť niekedy prekvapivo iný. Nie je to tým, že sa mení priestor okolo nás,
ale „iba“ náš uhol pohľadu.
2.
Jeden príbeh o zmene uhlu pohľadu na svet okolo seba máme teraz pred sebou.
Nachystáme si...k stredu položíme štyri tmavé červené šatky na jednej kope. Vo dvojiciach, keď jeden
príde pre druhého, rozprestrieme štyri červené šatky do tvaru štvorca.
Čo nám obraz pripomína?
Premýšľame a vyslovíme, čo to môže byť.
Áno. Môže to byť... a pre nás to bude obraz priestoru, ktorý je viditeľným spôsobom oddelený od druhého, priestor, ktorý je ohraničený, iný ako to, čo je okolo neho. Má inú farbu a presne dané hranice.
Vidíme pred sebou zvláštny, vymedzený priestor a položíme do neho ešte niečo.
Do stredu obrazu položíme do šatky zabalený rám.
Kto chce, môže k nemu prísť a dotknúť sa ho.
Môže ostatným predviesť gestami, čo si myslí, že je v šatke.
Môžeme sa vystriedať a až keď je zrejmé, že všetci vedia, čo je vo vnútri, rám jeden po druhom odkryjeme.
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Rám je zvláštna vec. Vyskúšame si, čo to znamená, byť v ráme alebo vidieť svet okolo seba orámovaný, vidieť svet cez rám.
Vezmeme rám do ruky a mlčky ho pošleme po kruhu, nech si s ním každý robí, čo chce.
Napr. pozrie sa na neho, cez neho, označí si niečo alebo niekoho konkrétneho, môžeme vstať a priložiť
rám na stenu, na nejaký detail v miestnosti a pod.
Potom položíme rám do hornej časti štvorca vzhľadom k ľuďom.
Rám je vec, ktorá oddeľuje jeden priestor od druhého a ohraničuje ho. „Oramuváva“ a dáva priestoru
okolo seba alebo v sebe zvláštny význam.
Aký je svet v ráme? Aký je priestor, ktorý je orámovaný? Čo rám spôsobuje? Môžeme to vysloviť.
Zopakujeme a doplníme:
Rám dáva vyniknúť, ale tiež obmedzuje. Zvýrazňuje priestor, ale tiež zmenšuje priestor. Rám oddeľuje. Činí to, čo je v ráme, dôležitejším, ale tiež to, čo je mimo rámu menej dôležitým.
Rám bude pre nás znamením priestoru, ktorý každý z nás máme a ktorý je tiež presne daný, vymedzený a má svoje hranice. Je to priestor a čas nášho života, ktorý má pevné hranice. Jedného dňa začal
a jedného dňa tiež skončí.
V tomto ráme času a priestoru prežívame určité životné obdobie, situácie, radosti a krízy. Možno prežívame chvíle, ktoré tak upútavajú našu pozornosť, že ťažko vidíme to, čo je okolo nás. Oramuvávajú
nás, zväzujú, obmedzujú, zužujú pohľad a svet. Možno ale prežívame chvíle, ktoré sú pre nás dôležité
a vzácne a my si ich uchovávame ako vzácny obraz vo vzácnom ráme.
Zatvoríme oči a predstavíme si, čo je teraz výrazného v ráme nášho života.
Môžeme zazvoniť na zvončeku alebo na triangel.
Aký je priestor, v ktorom žijem? Je ho dosť? Možno mi stačí, ale možno je tak veľký, že sa v ňom
strácam, alebo tak malý, že ma zväzuje a neviem v ňom žiť?
Aký je priestor, v ktorom žijem?
Čo je teraz pre mňa podstatné, dôležité, čo je práve teraz v uhle pohľadu môjho života. Je to niečo, čo
chcem, niečo čo musím, alebo oboje? Je to príjemný obraz? Aké má farby? Čo je v ňom? Kto je
v ňom? Obmedzuje to môj pohľad alebo obohacuje a rozširuje?
Čím žijem?
Môžeme zazvoniť na zvončeku alebo na triangel.
3.
Každý si teraz môže podobne ako na obraze uprostred orámovať priestor svojho života šatkou alebo
rámom z vecí a položiť si do neho znamenie toho, čo je pre neho aktuálne, čím práve žije, na čo má
zameraný svoj pohľad.
4.
Zapálime sviecu.
Prečítame si text o jednom človeku, ktorý bol v ťažkej situácii, pretože mal rám svojho života a tým
i pohľad okolo seba svojou nemocou veľmi zúžený a obmedzený.
Je to príbeh o zhrbenej žene.
Prečítame text Lk 13,10-13:
V sobotu učil v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti.
Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej:
“Žena, si oslobodená od svojej choroby.“ A vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.
Zopakujeme vetu „... ona sa ihneď vzpriamila a oslavovala Boha.“
Potom položíme Sväté písmo a sviecu do dolnej časti obrazu a z rámu urobíme kríž.
Ježiš narovnal človeka a rozšíril mu uhol pohľadu na okolitý svet. Život tej ženy bol zrazu bohatší, farebnejší a šťastnejší. Už sa nepozerala iba dolu na sivú zem, ale videla tváre ľudí a nebo.
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Boh nám daroval priestor nášho života a praje nám bohatý a šťastný život. Uisťuje nás, že to, čo
nás stlačí k zemi a obmedzuje náš pohľad, dokáže premeniť, uzdraviť a napriamiť. Uisťuje nás,
že priestor, ktorý je obmedzený, sa i pre nás raz otvorí.
Pane, vďaka tebe
... máme nádej, že si vo všetkom krásnom, čo prežívame, ale tiež že to, čo je pokrivené, bude
narovnané, a čo je tesné, bode rozšírené.
... máme nádej, že to, čo obmedzuje a má svoj presne daný rám, svoje hranice, ktoré nevieme
sami rozšíriť a prekročiť, si pre nás svojou smrťou a vzkriesením otvoril.
... máme nádej, že i náš život, ktorý má svoje hranice a pevný rám, sa raz otvorí do večnosti.
Amen.

ODPORÚČAME
Gillian champanova a Leena Laneová: BIBLIA V DETSKÝCH RUČNÝCH PRÁCACH
V knihe je 50 príbehov Biblie a pri každom si deti môžu zhotoviť niečo, o čom sa
dočítajú. Deti spoznajú Bibliu, nadobúdajú zručnosť a učia sa darovaniu. Zvlášť vhodné
pre materské školy a 1. stupeň základných škô.

Marce Segarra, Francesc Rovira: HRAVO S BIBLIOU
Obsahuje 43 biblických skrátených príbehov, ku ktorým sú pridané námety na ručné
práce, hry a rozhovory. Vhodné pre materské školy.

PONÚKAME
YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých
Preložený Katechizmus Katolíckej cirkvi do jazyka mladých. Je rozdelený na
štyri časti – verím, desatoro, sviatosti a modlitba. Zaujímavé spracovanie vzniklo
pod vedením viedenského arcibiskupa Christopha Schönborna.
Cena: 6,00 €

Biskupský úrad, Sp. Kapitula: V ÚSTRETY JUBILEU 2013
Obsahom publikácie sú povzbudenia, výzvy, úvahy a modlitby cez dvojročie duchovnej
prípravy na Jubilejný rok 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda. Duchovný program v našej diecéze bude obsahovať tri úlohy: hlbšie poznávanie viery, intenzívnejšie
vyznávanie viery a účinnejšie šírenie viery.
Cena: 1,30 €
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