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PODOBENSTVÁ
Sväté sú i chrámy, sväté sú i polia.
Škovránky a zvony sŕdc ich rozhlaholia.
Úrodu dá chrám i pole bez planín.
Celá príroda je prirovnávaním.
Ako semä v zemi potrebuje dažde,
tak dážď Božích písmen pýta srdce každé.
Dažde milostí si žiada čistý spev.
Nieto poézie bez podobenstiev.
V prirovnávaní je základ poézie.
V chráme vesmíru ten zákon vpísaný je.
Telom aj Syn Boží prirovnal sa k nám.
Milosrdný buď mi, Svätý Boží chrám!
V každom slove, Slovo Počiatočné, voď ma!
V srdci Slova ľudské srdce nový zrod má.
Pokoj zavládne, kde Ono v srdci je.
Nieto v svete krajšej revolúcie.
O tom Božom Slove Slnko vie i Luna.
U nás spieval ho už svätec zo Solúna.
Nedaj, by som v speve viery ochabol,
Lýra podobenstiev, Lýra parabol!
Chráň, ó, Bože, tých, čo chcú byť Tvoje chrámy!
Chráň nás každého a naveky buď s nami!
Národ náš tiež chrám je. Svätý je to dom.
Chráňte ho i Cyril vedno s Metodom!
Vy ste stavali náš svätý chrám, chrám Boží.
Chrámom je i spev – i každý, kto ho zloží
z Božej milosti. Ním národ ožije.
A svet dosvedčí, že tu CHRÁM BOŽÍ je.
Viliam Turčány: Báseň Podobenstvá,
z knihy Oheň z neho, vyd. Slovenský spisovateľ,
Bratislava 1992.

klaňať ako Bohu? Áno, veď takto sa klaniame Bohu, ktorý má srdce. Srdce pre nás! To
je základná zvesť evanjelia!
Srdce ako znak a symbol nesmiernej
lásky Božieho Slova k nám.
Veľmi veľa sa už toho napísalo, špekulovalo, v čom je skrytá sila Cirkvi, jej príťažlivosť, ktorá stále priťahuje mnohých:
vo všetkých dobách, generáciách a spoločenských vrstvách. My kresťania vieme,
v čom to je. Kristovo srdce bije v Cirkvi aj
teraz, hoci skryto ale účinne.
V obsahu tohto čísla nájdete podnety,
ktoré môžete použiť pri koncoročnom
opakovaní učiva, ponuku na prázdniny
a zohľadnili sme aj vydanie nového dokumentu pápeža Františka Gaudete et
exultate. V krátkej charakteristike je predstavený i nový titul z edície Youcat, ktorý
prístupným spôsobom predstavuje mladým katolícku sociálnu náuku.
Milí priatelia, katechéti a katechétky,
pomaly sa blíži záver ďalšieho školského
roka. Býva zvykom, že počas posledného
školského mesiaca ponúkame štvrté číslo
Katechetických ozvien. Ďakujem vám za
vašu prácu v uplynulom školskom roku, či
už to bolo na pôde školy alebo v katechéze. Je za nami ďalší rok zasievania do sŕdc
detí a mládeže. Netušíme, čo vyklíči, čo
bude rásť a čo prinesie úrodu. S dôverou
to vkladáme do rúk nášho učiteľa a brata
Ježiša Krista. Prajem požehnaný čas a oddych počas prázdninových mesiacov.
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úvodník

Ľ

udia si počas behu dejín vymysleli rôzne podoby božstiev – boha
pomsty, boha úrody, boha vojny.
Avšak Boha lásky, a nie hocakej, ale lásky
odpúšťajúcej, nevymyslel nikto. Takáto predstava veľmi nelahodí ľudskému
mysleniu. Pomstiť sa, nenávidieť, hrmieť,
to ešte áno, ale odpustiť, to je ťažšie. Boh
musel sám zjaviť, že je milosrdný a milujúci, človek by na to neprišiel. A Boh ho
zjavil v Kristovi.
Veľa kníh sa už popísalo o geniálnych
a úspešných ľuďoch. V týchto knihách sa
neuspokojujú iba s presným vypočítavaním ich objavov a veľkých činov. Píšu aj o
ich ľudskej stránke, pretože vedia, že týchto hrdinov najviac priblížia tým, že ich vykreslia ako ľudí, ktorí mali dobré a ľudské
srdce. Z nejedného životného príbehu
vidieť, že ak niekto objaví Krista, nie je to
dôsledkom skvelých argumentov, dobrej
logiky, cestou rozumu, ale cestou srdca.
Pre nás ľudí srdce nie je iba orgánom,
od ktorého závisí celý náš život, ktorý
pumpuje krv do celého nášho tela, ale
srdce je pre nás aj zosobnením ľudskosti a skrze srdce vychádzame v ústrety
druhým ľuďom, prejavujeme im svoju
priazeň, svoju láskavosť.
Ježišovo srdce bolo prebodnuté na

kríži. Rana kopijou bola ranou istoty.
Bol to zdanlivý koniec, ale prinieslo nám
to spásu. Boh to mohol zariadiť aj inak,
napríklad, že spasenie by nám bol oznámil anjel, alebo žeby nás k pokániu volal
prorok. Lenže Boh veľmi dobre pozná
človeka, pozná ho úplne, veď on je naším
Stvoriteľom. Vedel i to, že človeka pohne
najviac to, čo zapôsobí na jeho srdce. Preto Boh prijal ľudské srdce, chcel k ľuďom
hovoriť rečou, ktorej by rozumeli všetci
ľudia. Nielen rozumní a vzdelaní, ale aj
tí najjednoduchší, aj deti. Nie každý má
hlavu, aby pochopil veľké myšlienky, aby
rozumel múdrym rečiam, ale každý kto
má ľudské srdce pochopí, keď počuje, že
ktosi vycedil aj poslednú kvapku krvi, aby
ho zachránil od smrti.
Niektorí si kladú otázku, či to nie je
zveličené. Prečo ctíme Srdce, a nie Krista?
Symbol srdca je dnes zlacnený a vyprázdnený. Kde všade sa kreslí srdce… Vráťme
sa však k počiatkom úcty. Ide najprv o
úctu fyzického Srdca Ježišovho. „Srdce
Ježišovo, kopijou prerazené, zmiluj sa
nad nami.“ Lenže toto srdce rozumieme
spojené s Ježišovou dušou, preto sa mu
môžeme prihovoriť. Zároveň je podstatne
zjednotené s Božskou Osobou Slova – potom teda: „Srdce Ježišovo, Syna večného
Otca, zmiluj sa nad nami.“
Z tohto Srdca vytrysklo celé evanjelium
so všetkými zázrakmi krásy, aké sa v ňom
nachádzajú. V tomto Srdci sa zrodila tá neslýchaná láska, ktorá za naše hriechy viedla Krista cez umučenie až na smrť na kríži.
Z tohto Srdca vyvrela Cirkev so všetkým, čo
má a čo dáva. Na tomto Srdci sa zakladá aj
nádej na večný život. Teda môžeme sa mu
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PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY na šk. rok 2018-2019

Upozorňujeme na aktuálne Pedagogicko-organizačné pokyny na nový šk. rok, z ktorých vyberáme body týkajúce sa náboženskej
výchovy. Kompletný text nájdete na www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20182019/
1.6.6. Náboženská výchova/etická výchova
1. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak
počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z
rôznych ročníkov. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z vyučovacieho predmetu náboženská výchova na vyučovací predmet
etická výchova a opačne.
2. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku.
3. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je nižší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy na základe žiadosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej štátom uznanej cirkvi alebo
náboženskej spoločnosti, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.
2.1. Materské školy
13. Ak materská škola ponúka krúžkovú činnosť, zabezpečovať ju najmä internými učiteľmi materskej školy, v súlade so ŠkVP a
len v popoludňajších hodinách po odpočinku, ktorý musí trvať minimálne 30 minút. Optimálny čas začiatku krúžkovej činnosti je po
15,00 hodine, aby krúžková činnosť nenarúšala odpočinok a činnosti realizované v súlade so ŠVP. Pri realizovaní krúžkovej činnosti
rešpektovať psychohygienické požiadavky a pedagogické zásady.

USKUTOČNIL SA SEMINÁR: VÝVOJ ÚCTY SVÄTÝCH V DEJINÁCH

Na začiatku júna 2018 sa v Ružomberku stretli učitelia náboženskej výchovy a katechéti. Motívom stretnutia bola účasť na odborno-vzdelávacom seminári pod názvom Vývoj úcty svätých v dejinách. Cirkevný historik HEDr. Ľuboslav Hromják PhD., ktorý bol hlavným prednášajúcim seminára, sa zameral na vývoj úcty k svätým a ich miesto v dejinách Cirkvi, ako aj na vzory svätých a ich miesto
v témach náboženskej výchovy. Audiozáznam prednášky nájdete na https://www.youtube.com/watch?v=1WLkq7ukptA.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – vyhodnotenie diecézneho kola

V dňoch 24. a 25. apríla 2018 sa v Spišskej Kapitule uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategóriách základných a stredných
škôl. Tento školský rok je už 17. ročníkom olympiády. V rámci diecézy sa do súťaže sa zapojilo 100 základných a 25 stredných škôl.

Prehľad zapojenia žiakov do jednotlivých postupových kôl:
Školy

Triedne kolá
- počet
kôl

Školské kolá
- počet

súťažiacich

kôl

Dekanátne (okresné)kolá
Diecézne kolá
- počet

súťažiacich

dekanátov
(okresov)

počet
súťažiacich

súťažiacich

ZŠ

569

7800

100

1577

14

300

42

SŠ

121

1612

25

339

10

75

27

690

9412

125

1916

-

375

69

Celkom

Víťazi dekanátnych kôl postúpili do diecézneho kola. Prvý deň súťažilo 14 trojčlenných družstiev základných škôl za jednotlivé dekanáty a v druhý deň 9 trojčlenných družstiev stredných škôl.
V diecéznom kole bolo 6 súťažných úloh: biblický test, posolstvo biblického textu, audio, scénka, SMS-ky a biblický obraz.

Katechetické ozveny
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Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii základných škôl:
P.
č.

NÁZOV
ŠKOLY

SÍDLO

1.úloha

2.úloha

3.úloha

4.úloha

5.úloha

6.úloha

SA

max.
20 b

max.
18 b

max.
22 b

max.
14 b

max.
27,5 b

max.
25 b

126,5
b

POR.

1

ZŠ Povýšenia sv.
Kríža

Smižany

16

14

17

12,5

20,5

24

104

1

2

ZŠ

Lendak

15

14

15

13

19,5

22

98,5

2

3

ZŠ

Hruštín

15

14

16

11,5

18,5

20

95

3

Svit

14

13

15

11,5

19,5

21

94

4

Sp. Vlachy

15

15

18

10

20,5

15

93,5

5

Spojená škola,
Mierová
Cirk. ZŠ sv.J.Krstiteľa

4
5
6

ZŠ s MŠ

Veľký Lipník

15

16

14

10,5

16,5

19

91

6

7

ZŠ s MŠ

Lomnička

14

11

10

12,5

14,5

23

85

7

14

12

13

10

13,5

19

81,5

8

14

9

15

12

11,5

18

79,5

9

11

12

13

12

14,5

16

78,5

10

14

14

13

11,5

10,5

15

78

11

Gymnázium sv.
Ružomberok
Andreja
ZŠ s MŠ Rudolfa
Trstená
Dilonga
Gymn. sv. FranLevoča
tiška Ass.
Spišský
ZŠ
Štiavnik

8
9
10
11
12

ZŠ s MŠ

Zázrivá

8

11

14

12,5

11,5

21

78

11

13

ZŠ Slnečná

Námestovo

9

9

11

12,5

11,0

14

66,5

12

14

ZŠ Apoštola
Pavla

Lipt. Mikuláš

10

5

8

11

7,0

6

47

13

Umiestnenie jednotlivých družstiev v kategórii stredných škôl:
P.
č.

NÁZOV
ŠKOLY

1. úloha 2. úloha 3. úloha 4. úloha 5. úloha 6. úloha
SÍDLO

1

Cirk. gymnázium sv.
Mikuláša

St. Ľubovňa

2

Gymnázium sv.
Františka Assis.

3

Gymnázium A.
Bernoláka

4

max.
20 b

max.
19 b

max.
20 b

max.
14 b

max.
27,5 b

max.
25 b

SA
125,5 POR.
b

7

17

16

14

25,5

23

112,5

1

Levoča

12

18

14

13,5

21,5

24

103

2

Námestovo

15

17

16

12

17

24

101

3

www.dkuspis.sk

info
4

Gymnázium P.O.
Hviezdoslava

Kežmarok

16

18

16

11,5

13

19

93,5

4

5

Gymnázium, ul.
Kukučínova

Poprad

14

15

12

13

17,5

19

90,5

5

6

Gymnázium sv.
Andreja

Ružomberok

12

15

12

13

12

23

87

6

7

SZŠ M. T. Schererovej

Ružomberok

11

13

10

12,5

15,5

22

84

7

8

Gymnázium Š.
Mišíka

Sp. Nová
Ves

11

11

13

12,5

9

20

76,5

8

9

Spojená škola

Nižná

9

10

11

11,5

7,5

18

67

9

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a vyslovujeme poďakovanie za svedectvo, postoje a preukázané vedomosti, na nadobudnutie ktorých venovali veľa času a úsilia. Zároveň oceňujeme dôsledne pripravené scénky.
Družstvá v obidvoch kategóriách, ktoré sa umiestnili na 1. mieste, postúpili do vyššieho kola a reprezentovali Spišskú diecézu na
národnom kole súťaže v dňoch 15. – 17. mája 2018 v Rožňave.
V školskom roku 2018/19 budú predmetom súťaže: Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša.

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – výsledky národného kola

Spoluorganizátorom 17. ročníka celoslovenského kola Biblickej olympiády bola Rožňavská diecéza. Tam prichádzali víťazné súťažné
družstvá diecéznych kôl Biblickej olympiády, aby sa súťaživou formou rozhodlo o víťazstve na národnej úrovni. V priestoroch biskupského úradu v Rožňave sa v dňoch 15.-17. mája 2018 uskutočnilo národné kolo. Za kategóriu ZŠ reprezentovalo našu diecézu družstvo
CZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, ktoré sa umiestnilo na 8. mieste na za kategóriu SŠ družstvo Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša
v Starej Ľubovni sa umiestnilo na 4. mieste.
Žiakom blahoželáme a všetkým, ktorí ich pripravovali, ďakujeme.

ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany

Katechetické ozveny

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša St. Ľubovňa
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„BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ – vyhodnotenie diecézneho kola

V šk. roku 2017/2018 sa do súťaže zapojilo 38 škôl našej diecézy a spolu nám poslali 199 výtvarných prác. Na diecéznej úrovni boli
práce vyhodnotené a prezentované na diecéznom kole Biblickej olympiády v Sp. Podhradí – Sp. Kapitule v dňoch 24. – 25. apríla 2018.
Práce umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii postúpili do celoslovenského kola.
Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže. Oceňujeme ich snahu vnímať biblické udalosti cez výtvarný prejav. Diplomy
budeme zasielať v priebehu apríla 2018.
Zoznam škôl zapojených do súťaže:
P.
č.

6

Škola

Sídlo

počet

P.
č.

1

ZŠ

Tomášovce

3

2

ZŠ

Lomná

5

3

SŠI Námestie Š.
Kluberta

Levoča

9

4

ZŠ

Zákamenné

2

5

ZŠ s MŠ sv. Kríža

Kežmarok

6

SOŠ drevárska (umelecky odbor)

7

Škola

počet

Sídlo

21

Spojená škola J.
Fabiniho

Spišská Nová Ves

3

22

ŠZŠ Matúškova 1631

Dolný Kubín

2

23

ZŠ s MŠ

Klin

24

ZŠ

Podhorany

6

25

Spojená škola Letná

Poprad

10

Spišská Nová Ves

3

26

Spojená škola Partizánska (ŠŠ)

Poprad

6

ZŠ s MŠ

Harichovce

4

27

ZŠ sv. Vincenta

Ružomberok

8

8

ZŠ

Vrbov

7

28

ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Spišská Nová Ves

9

ZŠ Dr. D. Fischera

Kežmarok

7

ZŠ s MŠ

Ľubochňa

1

10

29

ZŠ

Ľubica

5

30

ZŠ s MŠ

Habovka

8

11

CSŠ

Spišské Vlachy

7

31

ZŠ s MŠ

Lisková

3

12

ZŠ Z. Nejedlého

Spišská Nová Ves

2

ZŠ s MŠ Komenského

Dolný Kubín

5

13

32

ZŠ s MŠ

Spišské Bystré

5

33

ZŠ s MŠ

Zuberec

3

14

ZŠ s MŠ

Liptovská Teplá

3

34

SŠ JVI

Levoča

3

15

ZŠ apoštola Pavla

Liptovský Mikuláš

7

ZŠ s MŠ R. Dilonga

Trstená

3

16

35.

CZŠ sv. Gorazda

Námestovo

2

36.

Spojená škola

Nižná

1

17

Cirkevná spojená
škola

Dolný Kubín

9

37.

CZŠ sv. apoštola Pavla

Sihelné

3

18

ZŠ a MŠ

Novoť

24

38.

ZŠ Školská 3

Spišské Podhradie

1

19

ZŠ Š. Mnoheľa

Poprad

3

20

ZŠ Levočská

Spišská Nová Ves

3

Spolu

10
1

12

199

www.dkuspis.sk
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Rozdelenie výtvarných prác podľa kategórií:
kategória

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. A

8. B

8. C

Spolu

počet prác

3

35

56

39

37

2

3

16

5

3

199

Prehľad umiestnenia prác podľa kategórií:

MENO

MIESTO

ŠKOLA

NÁZOV PRÁCE

1. kategória - Materské školy
1.

Sofia Hajosteková

ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

Poslušnosť pribitá na kríž

2.

Zuzana Harnišová

ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

Posledná večera

3.

Neudelené
2. kategória - ZŠ roč. 1. – 2.

1.

Lilien Majerčáková

ZŠ Vrbov

Slávnostný vstup do Jeruzalema

2.

Michaela Kubáčková

ZŠ s MŠ R. Dilonga, Trstená

Slávnostný vstup do Jeruzalema

3.

Henrich Hovančík

CSŠ Spišské Vlachy

Jakubov sen

3. kategória - ZŠ roč. 3. – 4.
1.

Romana Dibdiaková

ZŠ s MŠ, Novoť

Obetovanie Izáka Bohu Abrahámom

2.

Alexandra Vrábelová

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

Poslušný Ježiš až na smrť na kríži

3.

Alžbeta Durčáková

ZŠ s MŠ, Novoť

Zázračné nasýtenie davu

Dávid Džadoň

ZŠ Dr. D. Fischera Kežmarok

Zanechali siete a išli za Ježišom

Cena poroty

4. kategória - ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
1.

TimoteaGalliková

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

Počúvajúci a prinášajúci úrodu

2.

Jessica Ďuranová

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

Povolanie Abraháma

3.

Timea Alžbetkinová

ZŠ s MŠ Spišské Bystré

Ježiš kráča po mori

5. kategória - ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8 ročných gymnázií
1.

Barbara Václaveková

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

Abrahám načúva Božiemu hlasu

2.

VanessaVaksmundská

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

Poslušnosť Otcovej vôli

3.

Laura Bernaťáková

ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné

Utrpenie v Getsemanskej záhrade

Tatiana Boškajová

ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné

Útek zo Sodomy

Žaneta Vicianová

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

Abrahámova poslušnosť

Cena poroty

Katechetické ozveny
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6. kategória - Stredné školy, Gymnáziá
1.

Dominika Mikušková

Spojená škola Nižná

Vráť sa Agar

7. kategória - SOŠ (umelecké odbory)
Neudelené

8. A kategória - Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom
1.

Ján Mišalko

SŠ J. Fabiniho, Spišská Nová Ves

Abrahám a Izák

2.

Johana Kondelová

ZŠ s MŠ Novoť

Utíšenie búrky

3.

Kamila Kováčová

SŠ J. Fabiniho, Spišská Nová Ves

Ak chceš, môžeš ma očistiť

Dominik Čurda

SŠI, Nám. Š. Kluberta, Levoča

Rozmnoženie chlebov a rýb

Cena poroty

8. B kategória - Špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich
1.

Samuel Michalek

SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča

Povolanie prvých učeníkov

2.

Ján Hricko

SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča

Ježiš učí

3.

Liliem Repíková

SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča

Ježiš uzdravuje

Timotej Volf

SŠI, Nám. Š. Kluberta Levoča

Jakub si kupuje prvorodenstvo za
jedlo

Cena poroty

8. C kategória - Špeciálne školy pre nepočujúcich
1.

Zdena Poláková

SŠI J. Vojtaššáka, Levoča

Jozefov strieborný pohár

„BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ – výsledky národného kola

Žiaci našej diecézy získali ocenenie výtvarných prác i na národnej úrovni. Srdečne blahoželáme!

Kategória/
miesto

Meno a priezvisko

Názov práce

Názov a adresa školy

4. kat./1. miesto

Timotea Galliková

„Počúvajúci a prinášajúci úrodu“

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

8.A kat./1. miesto

Kamila Kováčová

„Ak chceš, môžeš ma očistiť“

Spoj. škola, J. Fabiniho, Sp. N. Ves

8.A kat./3. miesto

Johana Kondelová

„Utíšenie búrky“

ZŠ s MŠ Novoť

8.B kat./2.miesto

Samuel Michalek

„Povolanie prvých učeníkov“

SŠI, Nám. Š. Kluberta, Levoča

8.C kat./2.miesto

Zdena Poláková

„Jozefov strieborný pohár“

SŠIJV, Kláštorská, Levoča

VENI SANCTE NA ZAČIATKU ŠK. ROKA 2018-2019

Na začiatku školského roka 2018-2019 pozývame všetkých kňazov, katechétov, učiteľov náboženskej výchovy a náboženstva na VENI
SANCTE a CELODIECÉZNY KATECHETICKÝ DEŇ s diecéznym otcom biskupom, ktorý sa uskutoční dňa 31. augusta 2018 v Ružomberku. Bližšie informácie o programe budemezasielať v auguste 2018 na emailové adresy farských úradov, učiteľov a škôl.
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DUCHOVNÉ CVIČENIA pre učiteľov náboženstva, katechétov a katolíckych učiteľov

Letné mesiace sú časom oddychu ako i načerpania fyzických i duchovných síl pre nastávajúce obdobie. Miesto stíšenia a modlitby
počas letných mesiacov ponúkajú rehole a komunity na rôznych miestach Slovenska. DKÚ Spišskej diecézy organizuje duchovné cvičenia začiatkom druhého polroka aktuálneho školského roka.

OBJEDNÁVANIE PRACOVNÝCH ZOŠITOV

Pre budúci školský rok vydavateľstvo DON BOSCO z kapacitných dôvodov mení systém objednávania tak, aby boli schopní doručiť
všetky objednávky. Pracovné zošity si budete môcť v prvom kole objednať len do 30. 6. 2018, naraz ich budú zasielať najneskôr prvý
septembrový týždeň. Druhé kolo objednávok spustia až 27. 8. 2018. Ak chcete mať pracovné zošity od začiatku školského roka, neodkladajte si ich objednanie na poslednú chvíľu. Objednávkový formulár nájdete na portáli www.pracovnyzosit.sk. Venujte zvýšenú
pozornosť často kladeným otázkam na tomto webe, kde sa dozviete aj ďalšie nové dôležité informácie.

KURZ – KATECHÉZA DOBRÉHO PASTIERA V HRUŠTÍNE

V dňoch 20. júla - 22. júla 2018 a 10. augusta - 12. augusta 2018 sa uskutoční kurz Katechéz Dobrého pastiera. Účelom kurzu je pripraviť účastníkov na pokračovanie katechéz s deťmi vo veku od 6 do 9 rokov v rodine alebo vo farnosti s pomocou materiálov na webe
www.katechezedobrehopastyre.cza konzultácií s lektorkou kurzu.
1. časť: 20. – 22.7. 2018 Kurz pre II. stupeň KDP v Hruštíne
2. časť: 10. - 12. 8. 2018 Kurz pre II. stupeň KDP v Hruštíne
Ide o dvojvíkendový kurz s dotáciou 2 x 24 výukových hodín. Bližšie informácie nájdete na: http://www.nova.dkuspis.sk/clanky/1006Kurz-KDP-Hrustin-2018/1-Hlavna-stranka/1-Oznamy.

Prehľadný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na 1. polrok školského roka 2018-2019.
Mesiac

Celodiecézne podujatia:

Regionálne podujatia:

august 2018

Veni Sancte

september 2018

metodický deň pre začínajúcich učiteľov

október 2018

recitačná súťaž

metodické dni v regiónoch

november 2018

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

katechetické dielne

december 2018

seminár-farská katechéza

duchovné obnovy

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

Recitačná súťaž aj v novom školskom roku

V mesiacoch október a november 2018 sa uskutoční už 5. ročník diecéznej recitačnej súťaže. Výber z tvorby slovenských, prípadne
i exilových slovenských autorov poézie a prózy bude na tému: O KRÁSE MLADOSTI. Samostatnou kategóriou bude i vlastná tvorba na
danú tému. Propozície súťaže zverejníme pred začiatkom školského roka 2018/2019.
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SVÄTOSŤ SA TÝKA AJ TEBA
(alebo 5 dôvodov prečo si prečítať apoštolskú exhortáciu Gaudete et exsultate)
9. apríl 2018 bol výnimočným dňom nielen preto, lebo sme slávili Slávnosť Zvestovania Pána, ktorý bol v tomto roku preložený
kvôli Kvetnej nedeli. V tento deň bola tiež oficiálne zverejnená apoštolská exhortácia pápeža Františka so sviežim názvom „Radujte
sa a jasajte“, s podtitulom O povolaní k svätosti v súčasnom svete. Možno si povieme, načo ďalší dokument, keď je to už stará, toľkokrát omieľaná téma. Práve preto zostaneme pri listovaní tejto tenkej „knižôčky“ príjemne prekvapení.
Poďme sa pozrieť na 5 odporúčaní, prečo by sme jej mali venovať svoj čas:
láska“, to je svätosť, a tá sa „meria podľa výšky, ktorú Kristus dosahuje v nás.“

2

1

Svätý Otec František pokračuje v línii pohľadov a učenia
posledných pápežov, poukazujúc na svätosť ako na niečo,
čo má byť prirodzenou súčasťou života každého kresťana.
Svätosť tu nie je zobrazená v prvom rade ako životný cieľ, vrchol čností a výsledok prácneho sebazdokonaľovania človeka
v duchovnom živote. Paradoxne má byť svätosť prostriedkom
k plnohodnotnému prežívaniu každodenných chvíľ. Pápež František o tom píše: „Veľakrát máme pokušenie myslieť si, že svätosť je
rezervovaná len tým, ktorí majú možnosť držať si odstup od bežných
zamestnaní, aby venovali veľa času modlitbe. Nie je to tak. Všetci sme
povolaní byť svätými tak, že budeme žiť s láskou a ponúkať vlastné
svedectvo v zamestnaniach všedného dňa.“ Nie askéza, nie odriekanie, nie more duchovných aktivít, ale predovšetkým „naplno žitá

Katechetické ozveny
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Niekoľko slov je venovaných aj dvom moderným nástrahám svätosti. Ich pomenovania Svätý Otec odvodil od starovekých heretických náuk, a to gnosticizmu
a pelagianizmu.
Gnosticizmus sa objavil v dejinách kresťanstva prakticky hneď
od počiatku. Snaha o tajomné poznanie, ukryté očiam iných, z nás
ľahko urobí elitárskych veriacich. Je to najmä hrozba pýchy, ktorá
si o sebe vždy namýšľa viac. V tomto kontexte poukazuje pápež
na naše sklony posudzovať svoju veľkosť na základe získaných poznatkov a vedomostí. Toto je však veľký omyl, pretože „dokonalosť
osôb sa posudzuje podľa ich lásky, nie podľa kvantity dát a poznatkov.“ Veľkou nástrahou gnosticizmu je aj domnienka, že vďaka
získavaniu poznania sa mi podarí ovládnuť tajomstvo, čo v konečnom dôsledku vytvára z Boha len akýsi objekt skúmania, s ktorým
môžem manipulovať, ako to chcem ja: „Kto chce mať všetko jasné
a isté, robí si nárok ovládať Božiu transcendenciu.“
Moderný pelagianizmus je zasa snahou o dokonalosť bez Božej milosti. Pápež František spomína kresťanov, ktorí síce hovoria
sladké reči o milosti, avšak v skutočnosti sa usilujú budovať cestu
ospravedlnenia vlastnými silami a vlastnými schopnosťami, čo
sa prenáša do egocentrickej a elitárskej samoľúbosti. Prejavuje sa
to v rozličných postojoch: „V obsesii pre zákon, v ostentatívnej starostlivosti o liturgiu, o doktrínu a prestíž Cirkvi, v márnivosti spojenej
s riadením praktických vecí..., namiesto toho, aby hľadali stratených
v tých nesmiernych počtoch ľudí, ktorí majú smäd po Kristovi.“

3

Svätý Otec ponúka účinnú pomoc pre prekonanie nástrah
svätosti kresťana a ňou sú blahoslavenstvá. Pri každom
z nich sa na chvíľu pozastaví a ich podstatu prepája s obrazmi prejavov svätosti. Pozoruhodné je pritom to, že kresťan nesmie byť človekom priemernosti. Nie diplomacia a kompromisy, nie pohodlný život je obrazom autentickosti kresťana. „Ak sa
nemienime ponoriť do tmavej priemernosti, nechcime pohodlný život,
pretože kto by si chcel život zachrániť, stratí ho.“

www.dkuspis.sk
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V kapitole o blahoslavenstvách je tiež ukrytá Františkova obľúbená téma – milosrdenstvo. Práve ono je kritériom autentickosti nielen našich modlitieb, ale aj neoddeliteľnou charakteristikou pravého kresťana. A nemyslí sa tu len na nejaké abstraktné
milosrdenstvo myšlienok a slov, pretože „kresťanstvo je tu na to,
aby bolo praktizované – a ak sa stáva aj predmetom uvažovania, má
to hodnotu len vtedy, ak nám to pomáha žiť evanjelium v každodennom živote.“

4

Konečne prichádzame ku konkrétnym charakteristikám
prejavov svätosti v dnešnom svete. pápež František zvlášť
vyzdvihuje vlastnosti akou je pokora, zmysel pre radosť, odvaha a horlivosť, spoločenstvo a modlitba.
„Ak nie si schopný vydržať a obetovať nijaké poníženia, nie si pokorný a nie si na ceste svätosti,“ práve táto myšlienka je obrovskou
výzvou pre nás v čas „zbožstvovania“ vlastných práv a nedotknuteľnosti názorov. Na druhej strane práve pokora prináša kresťanovi radosť, lebo tá účinne pomáha lepšie si uvedomiť vlastnú
nepatrnosť, čo vzbudzuje veľkosť v očiach Nebeského Otca. „Svätý je schopný žiť s radosťou a humorom. Bez straty realizmu osvecuje
druhých pozitívnym duchom, plným nádeje.“
Odvaha a horlivosť sú zasa dôležité pre kresťana – učeníka.
Práve tieto dve vlastnosti nám pomáhajú „vydať sa na cestu a meniť miesto, aby sme išli tam, kde to ešte nepoznáme,...,kde je ľudstvo
najviac zranené. Boh nemá strach, ide vždy mimo našich schém a nebojí sa periférií.“
Spoločenstvo a modlitba sú nevyhnutné prostriedky pre každodenné posväcovanie. Spoločenstvo, ktoré predpokladá službu
a skutky lásky, a zároveň modlitba, ktorá prináša úľavu a silu: „Pre
každého učeníka je nevyhnutné byť s Majstrom, počúvať ho, učiť sa od
neho, stále sa učiť. Ak nepočúvame, všetky naše slová budú len hlukmi,
ktoré sú nanič.“

5

Zápas, bdelosť a rozlišovanie – sú akýmisi výzvami do
života. Zvlášť sa v tejto kapitole venuje potrebe rozlišovať
v dnešnom svete, v modlitbe, v rozhodovaniach: „Nerozlišuje sa preto, aby sme objavili, ako viac vyťažiť z tohto života, ale
na spoznanie toho, ako môžeme lepšie uskutočňovať poslanie, ktoré
nám bolo zverené v krste.“ Poslanie byť svätým nie je určené na
čas staroby alebo cieľom na dlhé lakte. Svätosť, ako o nej hovorí pápež František, je prepletená s každým okamihom nášho
každodenného života, každej všednej i nevšednej chvíle. Nie je
to len výzva pre „duchovných majstrov“ či mystikov, ale životný
štýl, príchuť i vôňa skutkov, slov a správania sa každého Kristovho
učeníka. Pretože „svätosť nie je nič iné, ako naplno žitá láska.“
Spracoval: Daniel Lysý
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AKO HOVORIŤ O CIRKVI
V LÍNII PÁPEŽA FRANTIŠKA
Súčasný Svätý Otec František je pápežom mnohých prekvapení. A nielen tým, že pochádza z úplne iného kontinentu, než
sme boli doteraz zvyknutí. Niektorí si dokonca nestihli zvyknúť
na jeho originalitu a chcú byť „pápežskejší ako pápež“, pričom na
internete zverejňujú rôzne texty či videá spochybňujúce jeho autoritu. Avšak práve tieto chvíle sa môžu stať vzácnou príležitosťou
na to, aby sme bratom a sestrám okolo seba – a v prípade nás, učiteľov náboženstva sú nimi naši žiaci – vedeli vhodne pripomenúť,
že prísľub Ducha Svätého stále trvá a že pápežovi môžeme plne
dôverovať, a to aj vtedy, keď nás možno niekedy prekvapí.
Popri rôznych pápežových prekvapeniach a „novinkách“ nám
však niekedy môže uniknúť jeho učenie, vysvetľovanie tých dávnych právd, ktoré on vie podať jemu vlastným, originálnym spôsobom. Napríklad jeho pohľad na Cirkev a obrazy, ktoré používa.
V nedávnej katechéze o sviatosti birmovania (6. júna 2018) povedal: „Misia Cirkvi vo svete napreduje prostredníctvom príspevku
všetkých tých, ktorí sú jej súčasťou. Niekto si myslí, že v Cirkvi sú
páni – pápež, biskupi, kňazi a potom robotníci, ktorými sú všetci
ostatní. To nie – Cirkvou sme my všetci! A všetci máme zodpovednosť vzájomne sa posväcovať, starať sa o druhých. Cirkev sme my
všetci. Každý má v Cirkvi svoju prácu, no Cirkev sme my všetci.
Na Cirkev musíme myslieť ako na jeden živý organizmus, zložený z osôb, ktoré poznáme a s ktorými spoločne putujeme, a nie
ako na nejakú abstraktnú a vzdialenú skutočnosť. Cirkev sme my,
ktorí putujeme, Cirkev sme my, ktorí sme dnes na tomto námestí.
My – toto je Cirkev.“
Často sa stretávame s otázkami: „Prečo Cirkev zakazuje to či
ono? Prečo Cirkev nepovolí tamto?“ Pri podobných otázkach sa
niekedy zvyknem spýtať: „A kto je to Cirkev?“ Nejde mi ani tak
o to, aby mi dotyčný odpovedal presnou definíciou, skôr mi záleží
na tom, aby sme sa posunuli vo vnímaní Cirkvi ako takej.
Pri rannej homílii 24. 4. 2018 zas prirovnal Cirkev k bicyklu, keď
povedal: „A tá Cirkev bola Cirkvou v pohybe, bola Cirkvou, ktorá
prekračovala seba samu. Nebola to uzavretá skupina vyvolených,
bola to misionárska Cirkev. Dokonca, dá sa povedať, že rovnováha
Cirkvi je práve v pohyblivosti, vo vernosti Duchu Svätému. Niekto
hovorieval, že rovnováha Cirkvi sa podobá rovnováhe bicykla: je
stabilný a dobrý, keď je v pohybe – ak ho necháš stáť, spadne. Je
to dobrý príklad.“

12

Vyučovanie náboženstva popri mnohých výhodách a krásnych
veciach skrýva v sebe aj niečo nebezpečné. Nie nebezpečné
v tom zmysle, že by sme niekomu mali ublížiť; mám na mysli
nebezpečenstvo „ustrnutia“. Keďže učíme o pravdách, ktoré sú
staré niekoľko storočí, dokonca tisícročí, hrozí nám, že budeme
o nich hovoriť stále tak isto, ako sme o nich počuli my – tým
istým jazykom, tým istým spôsobom... Netvrdím nutne, že je to
zlé. Zaiste, existujú aj isté „nesmrteľné“ príklady a „vždyzelené“
príbehy či vyjadrenia. Nemali by sme však zabudnúť na to, že hoci
pravdy, o ktorých učíme, sa nemenia, zmenil sa svet, z ktorého
k nám prichádzajú naši žiaci. A niektoré témy, ako napríklad téma
Cirkvi, sú im trocha vzdialené. Vo svete virtuálnych priateľstiev
a dobrodružstiev niekedy necítia potrebu patriť do spoločenstva
či vôbec zaujímať sa o to, čo Cirkev je a prečo by sa o ňu vôbec
zaujímať mali. Ak chceme, aby nám porozumeli, musíme „vyjsť
za nim na periférie“, ako nás k tomu opakovane vyzýva pápež
František. Vyjsť do ich sveta, pozorne počúvať ich potreby skôr,
než im povieme nejaké pravdy, naučiť sa rozprávať ich jazykom –
a týmto jazykom im potom hovoriť o Bohu a o Cirkvi.
Azda viac než čokoľvek iné potrebujú naši žiaci pochopiť, že Boh
je osoba, je Niekto, kto má záujem o ich život a o ich problémy...
Ako hovorí pápež František vo svojej apoštolskej exhortácii
Evangelii Gaudium: „Na pery katechétu sa neustále vracia toto
prvé ohlasovanie: Ježiš Kristus ťa miluje, obetoval svoj život, aby
ťa zachránil, a teraz žije po tvojom boku každý deň, aby ťa osvietil,
posilnil a oslobodil. Keď hovoríme, že toto ohlasovanie je „prvé“,
neznamená to, že stojí na začiatku a potom sa naň zabudne alebo
že je možné ho nahradiť inými obsahmi, ktoré ho prevyšujú. Je
prvým v kvalitatívnom zmysle, pretože je hlavným ohlasovaním,
teda tým, ktoré treba vždy znovu rozličnými spôsobmi počúvať a
stále nanovo ohlasovať počas katechézy, rozličnými formami, vo
všetkých etapách a vo všetkých situáciách.“ (EG 164)
Vyprosujem všetkým učiteľom náboženstva, ktorí čítajú tieto
riadky, aby radosť z hlásania evanjeliovej zvesti napĺňala naše
srdcia radosťou, aby sme boli z lásky stále ochotní hľadať nové
a nové spôsoby, akými by sme mohli priblížiť nášho Pána a jeho
učenie tým, ktorí sú nám zverení.
Spracovala: Anna Viglašová
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odborný poradca

NOVÝ TITUL
V EDÍCII YOUCAT
DOCAT – čo robiť

Čo robiť? Môžem
ovplyvniť tento svet?
Môže mať moja práca
dosah na širšie okolie?
Môžem byť osožný pre
tento svet? Pri voľbe povolania a životnej cesty sa rodia takéto
alebo podobné otázky. Zúročenie talentov v prospech spoločného dobra a nie iba vo svoj prospech, je i požiadavka evanjelia.
Ľudská spoločnosť je zaťažená a ničená egoizmom jednotlivcov
a spoločenstiev, ktoré vidia iba svoj zisk a podriaďujú tomu všetko okolo seba. Ničia Božie stvorenstvo v jeho živej i neživej podobe. Cirkev sa vždy zastávala a obhajovala tých, ktorí sa stávali
obeťami rôznych foriem vykorisťovania.
Súčasný pápež František vo svojich príhovoroch často apeluje na svedomie ľudí a hlavne tých, ktorí ovplyvňujú chod tohto
sveta a ľudské osudy celých národov. Mladým pripomína, že
zem, ktorá je plná teroru a násilia môže poľudštiť iba obrátenie
sŕdc. Ak nejaký kresťan odvracia zrak od biedy najchudobnejších, nie je kresťan. Pápež pripomenul, že veľkou pomocou pre
ľudí je sociálna náuka Cirkvi. V knižnom vydaní sociálnej náuky
pre mladých DOCAT v úvodných slovách Svätý Otec mladých
pozýva k angažovaniu sa v spoločnosti. Základná sociálna náuka
a jej princípy sa zrodili a rozvinuli na prelome 19. a 20. storočia.
Boli odpoveďou na dianie v hospodárstve a spoločnosti. Rozvoj
priemyslu priniesol nielen pokrok, ale i rôzne formy sociálnej
nespravodlivosti. Pápež Lev XIII. napísal prvú sociálnu encykliku,
ktorá niesla názov Rerumnovarum. Spomína sa v nej právo na
súkromné vlastníctvo, čím bola daná odpoveď na zoštátňovanie
a na druhej strane osobný majetok má byť užívaný v duchu prikázania lásky. Každá ďalšia sociálna encyklika reagovala na aktuálne problémy, ktoré prinášali zmeny v spoločnosti. Postupne boli
zadefinované štyri princípy katolíckej sociálnej náuky: princíp
spoločného dobra, princíp dôstojnosti ľudskej osoby, princíp
solidarity a princíp subsidiarity. Pomocou týchto štyroch princípov sa dá uchopiť celá spoločenská realita človeka. Tieto princípy
sú rozumné a pramenia z kresťanskej viery. Úzko súvisia s hlavným prikázaním lásky k Bohu a k blížnemu. Podľa týchto princípov sa dá dobre zorientovať v dnešnom zložitom svete a cez ne sa
dá správne rozpoznať, čo je dôstojné človeka, čo je sociálne a čo je
spravodlivé. (porov. DOCAT 84).
Knižné vydanie katolíckej sociálnej náuky je odvážnym počinom. Názov DOCAT vychádza z anglického what to do – čo robiť.

Katechetické ozveny

Kniha je ďalšou častou edície Youcat a vznikla v rovnakom prostredí ako predchádzajúce tituly. Sociálna náuky je spracovaná
v otázkach a odpovediach. V grafickom spracovaní ostali jednoduché postavičky a citáty na okrajoch strán. Na 320 stranách,
v 12 kapitolách s celkovým počtom 328 otázok a odpovedí a na
mnohých ilustráciách a citáciách, ukazuje DOCAT sociálne a politické výzvy dnešného človeka. DOCAT je napísaný jednoduchým
a pútavým jazykom a je určený predovšetkým mladým ľuďom.
Súčasne je DOCAT praktickou príručkou pre každého politika a
je zameraný na záujemcov o podnikanie a činnosť vo verejnom
živote. DOCAT jasne dokumentuje všetky relevantné vyhlásenia
evanjelia a cirkevnú sociálnu doktrínu o mieri, spravodlivosti, životnom prostredí, hospodárstve, politike a spoločnosti.
Táto unikátna kniha nemá iba tlačovú podobu. Môžete si ju
stiahnuť na smartphone, je k dispozícii ako aplikácia. Aplikácia

DOCAT (zatiaľ iba v anglickom jazyku) obsahuje nielen otázky a
odpovede z knihy, ale i zábavný kvíz na DOCAT a množstvo citátov, ktoré môžete zdieľať online. V krátkom videu na youtube (https://www.youtube.com/watch?v=a6MZUjT64u8) sa nachádzajú
tri odporúčania pre mladých: zmeň seba, zmeň svoje okolie,
zmeň svet! DOCAT bude mať svoje miesto na Svetových dňoch
mládeže v Paname 2019 a pápež má veľké očakávania, že milión
mladých môže prispieť k zmene svojho prostredia a zmene sveta.
Výzva znie: staň sa časťou pápežovho sna!
Preklad do slovenčiny zabezpečil Spolok sv. Vojtecha a kniha
má byť ponúkaná na stretnutí mládeže P18. DOCAT v slovenskom preklade bude vytlačený na konci júna a do ponuky sa dostane v priebehu prázdnin. Cena zatiaľ nie je známa. K obsahu
knihy a k možnostiam používania vo vyučovaní a katechéze sa
ešte vrátime, či už na našich metodických stretnutiach alebo na
webovej stránke DKÚ a Katechetických ozvien.
  DOCAT – je spojený s iniciatívou mladých z celého sveta
  DOCAT – obsahuje náuku Cirkvi
  DOCAT – zjednocuje mladých a ukazuje im cestu k Bohu
  DOCAT – pozýva mladých, aby pozorne vnímali dianie v Cirkvi
a vo svete
  DOCAT – vznikol s myšlienkou na každého mladého človeka
  DOCAT – je sprievodcom na SDM a pre mladých celého sveta
Spracoval: Viktor Pardeľ
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„Proglas“ a báseň Podobenstvá
Na začiatok prázdninových dní pripadá slávnosť sv. Cyrila a Metoda a v druhej časti júla i spomienka sv. Gorazda a spoločníkov. Známe a stále vzácne slová „Proglasu“ nech sú ponukou na meditáciu tak pre študentov ako i pre nás katechétov a učiteľov náboženstva.
Vyjadrime pomocou nich vďačnosť a chválu na Boží majestát, za dary, ktoré máme od Pána a pomocou ktorých sa stávame šíriteľmi
Božieho kráľovstva tam, kam sme poslaní.
Text „Na počiatku bolo Slovo“ napísaný v hlaholike je priam maľbou. Hlaholika má svojou tvarovou vznešenosťou, ornamentálnosťou a originálnym grafickým systémom sama o sebe mimoriadne výtvarné hodnoty. Písmo je podobné strapcom hrozna a má i ďalší
symbolický biblický význam.
Prekladateľ staroslovienskeho „Proglasu“ do dnešnej slovenčiny Viliam Turčány pomenúva hlaholiku nielen ako „hlaholiacu“, spevnú, mladícku, ale aj ako „maľovanú abecedu“. Od prekladateľa Viliama Turčányho ponúkame i báseň Podobenstvá, ktorá je na úvodnej
stránke Katechetických ozvien.

Aktivita pre žiakov:
  Napísať krátku modlitbu k sv. Cyrilovi a Metodovi alebo inú vhodnú modlitbu na prázdniny.
  Prepísať – „premaľovať“modlitbu pomocou písmen hlaholiky.
  Prečítať báseň Proglas a rozobrať ju.
  Prečítať báseň Podobenstvá a rozobrať ju.
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Konštantín Filozof (sv. Cyril)

PROGLAS

Evanjeliu svätému som predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, aj hľa, slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slováci:*
Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval.
Dar Boží darom spravodlivej čiastky je.
Dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačne prijmú ho.
Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján
národy všetky takto učia, hovoriac:
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť,
a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť
i rajský život pre seba zas objaviť
i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ slovenský,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne ani zreteľné,
tak ani duša, žiadna duša bez písmen,
vedomia nemá o tom Božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone cezeň Boží raj sa zjavuje.
Bo ktorý sluch, čo hrozný rachot hromový
neočuje, stáť bude v bázni pred Pánom?
Bo taký čuch, čo vôňu kvetu nevníma,
akože môže zázrak Boží pochopiť?

Katechetické ozveny

Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,
človeka činia, akoby bol z kameňa.
A ešte väčšmi od človeka z kameňa
je mŕtva duša, každá duša bez písmen.
Nuže, my bratia, sme to všetko zvážili,
znamenitú vám radu teraz povieme,
ktorá vás všetkých, všetkých ľudí pozbaví
života zvieracieho, žitia smilného,
aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom,
keď počujete slovo v cudzom jazyku,
nečuli v ňom znieť iba zvon, zvon medený.
Bo svätý Pavol učiteľ nám hovorí,
keď najprv k Bohu svoju prosbu predniesol:
„Chcem radšej iba pätoro slov povedať,
rozumom prostým chcem tých pár slov
vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli,
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.“
Pretože človek ten, čo nerozumie sám,
čo nedoloží podobenstva múdreho,
akoby mohol pravú reč nám povedať ?
Pretože ako zhuba visí nad telom
všehubiaca a nad hnis väčšmi hnijúca,
keď telo nemá patričného pokrmu:
práve tak isto každá duša upadá
v žití, keď žije bez Božieho života,
keď nepočuje nikde Slova Božieho.
Iné však ešte podobenstvo premúdre
povedzme, ľudia ľúbiaci sa vospolok,
túžiaci Božím rastom rásť už odteraz,
bo kto by túto prostú pravdu nevedel:
tak ako semä, ktoré padlo na nivu, tak isto
každé ľudské srdce na zemi
dážď Božích písmen potrebuje pre seba,
aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi.
Kto môže všetky podobenstvá povedať,
čo národ bez kníh obžalujú, usvedčia,
že nehovorí hlasom zrozumiteľným?
Veď čo by ten muž poznal všetky jazyky,
nevyslovil by bezmedznú ich bezmocnosť,
predsa však svoje podobenstvo prikladám,
významu mnoho v málo slovách hovoriac:
Lebo sú bez kníh nahé všetky národy,
bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje
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s protivníkom a duší našich záhubcom,
odsúdené sú večnej muke za korisť.
Ktorí však nepriateľa nemilujete,
národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa,
otvorte dvere ducha svojho pozorne,
zbroj tvrdú teraz prijímajte, národy,
kovanú krásne v knihách Hospodinových,
ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu.

Svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva,
ktorému preto všetka sláva prislúcha,
i česť i chvála, Boží Synu, v jednote
so svojím Otcom, s Duchom Svätým v Trojici
na veky vekov, od každého stvorenia. Amen.

Lebo kto totiž prijme tieto písmená,
tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví
a vaše duše písmenami posilní
i skrze apoštolov, skrze prorokov.
Pretože tí, čo hovoria ich slovami,
i nepriateľa budú schopní zahubiť,
víťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú,
hnilobnej zhube svojho tela uniknú,
tela, čo v hriechu ako vo sne živorí.
Nepadnú oni, ale pevne zastanú,
pred Bohom ako udatní sa prejavia,
po pravici si stanú trónu Božiemu,
keď príde ohňom súdiť všetky národy,
s anjelmi budú radovať sa naveky,
naveky sláviac Boha milostivého
piesňami z tých kníh ospevujúc naveky.

VILIAM TURČÁNY
Básnik a prekladateľ je majstrom slova, ktorý obohatil našu
kultúru prebásnením biblických kníh a to: Veľpieseň Šalamúnova a Kniha Jób. Viliam Turčány je majstrom formy a obsahu.
Čitateľa nadchýna virtuozita jeho verša a prirodzené vrstvenie
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Vysvetlivky:

  V našom siedmom tisícročí = myslí sa tu siedme tisícročie
od stvorenia sveta, pretože sa počítalo tak, že do narodenia
Kristovho uplynulo 5508 rokov; keď sa k tomu pripočíta 863
(rok príchodu Konštantína a Metoda na Moravu), vyjde 6371
rokov, teda 7. tisícročie.
  I skrze apoštolov, skrze prorokov = „apoštoli“ sú knihy Nového zákona, „proroci“ knihy Starého zákona.
  Nepriateľa zahubiť = diabla premôcť.
Zdroj: http://www.hlaholika.sk

významov. Neprehliadnuteľným zázemím jeho básnického
textu, ba jeho základom je autorova hlboká duchovnosť.
Text básne Podobenstvá, ktorá je na titulnej strane, je
okrem iného i svedectvom o autorovej veľkej úcte k svätým
bratom Cyrilovi a Metodovi. Cyrilo-metodská tematika má
v jeho tvorbe osobitné miesto. Je znalcom ich života a diela
a navyše geniálnym prekladateľom prvej slovenskej básne –
Proglasu, ktorej autorstvo sa pripisuje Konštantínovi.
S jeho osobou sa spája i preklad veľdiela svetovej literatúry
„Božská komédia“ od Danteho. Prekladal ju spolu s Jozefom Felixom v časoch socializmu, keď sa o Bohu, viere a náboženstve
nesmelo verejne písať. Sám spomína na to, že bola to okrem
iného i mužnosť vyjadriť svoje duchovné cítenie, veď až tridsať
miest v Božskej komédii sa týka Panny Márie a jej veľoslavou sa
začína i posledný spev Raja, teda celého diela.
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PODOBENSTVÁ
Ponuka na záver
školského roka
a dni prázdnin
A: Záver školského roka

1. Prečítaj si podobenstvo o rozsievačovi.
2. Popremýšľaj nad ním. Pomôckou je i nasledujúci obrázok.
3. Do nasledujúceho textu doplň chýbajúce slová:

Podobenstvá odhaľujú .............................. ukryté v čase ich vzniku. Podobenstvo o rozsievačovi sa zameriava na to, .......... sa stane a
.................... sa to stane. Sejba a rôznosť pôdy sa zameriava na to, ............... sa to deje. Našou úlohou je ..............................Božie kráľovstvo.
Pochopenie podobenstva o rozsievačovi nám pomôže .................................. ostatným podobenstvám.
(Pomôcka: tajomstvá, čo, prečo, ako, hľadať, porozumieť)

B: Dni prázdnin

1. Počas letných prázdnin sa určite viac dostaneš do prírody, ktorá ti ponúkne priestor učiť

sa vnímať jej krásu a celý okolitý svet i očami srdca. Môžeš odkrývať tajomstvá a hľadať
podobnosť viditeľného s neviditeľným. Neváhaj nad tým popremýšľať a podeľ sa o svoj
objav s ľuďmi, ktorých máš okolo seba.

2. Večer si spomeň na zážitky a prejav svoju vďačnosť Bohu modlitbou vďaky. Môžeš to

urobiť vlastnými slovami alebo ak máš poruke Sväté písmo, v Knihe žalmov nájdeš veľa
ponúk, ako to urobiť. Odporúčam ti napr. žalm 8, 23, 148. Určite nájdeš i ďalšie žalmy,
ktorých obsah sa ti bude páčiť a pri ich recitovaní budeš cítiť, že i ty to chceš Bohu
povedať práve tak, ako je to už v žalme dávno naformulované. Napíš si čísla ďalších
žalmov, ktoré ťa oslovili a vráť sa k modlitbe vďaky i počas ďalších dní.

3. Po modlitbe vďaky popremýšľaj aj nad tým, akú „pôdu svojho srdca“ (podľa Podobenstva o rozsievačovi) si ponúkol Pánu Bohu,
aby sa Božie kráľovstvo na zemi šírilo i vďaka tvojmu ochotnému a pripravenému srdcu.

Spracovala: Klára Soľanová
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METÓDY NA OPAKOVANIE UČIVA
V mesiaci jún je viac príležitosti, aby sa naučené vedomosti opakovali a prehlbovali. Práve to je príležitosť pre učiteľa náboženskej
výchovy, aby možno viac ako počas roka siahol po metódach, ktoré pôsobia na žiakov formou hry, nie sú hodnotené známkou ale môžu
obsahovať prvky súťaže.
V súčasnosti je už viac publikácií, ktoré ponúkajú inovatívne metódy, ktoré môže používať učiteľ na hodinách náboženstva.
Rozdielnosť metód je znakom života, jeho bohatstva a zároveň dôkazom rešpektovania adresátov. (Alojz Kostelanský, Mária Karasová:
Inovatívne metódy náboženskej výchovy, Ružomberok 2013).
Z mnohých metód spomínaného autora vyberáme nasledujúce:

Koleso biblických postáv (udalostí)

Cieľ: Zhrnúť a zároveň triediť vedomosti o poznaných biblických postavách
Žiaci dostanú dostatočne veľký nákres biblického kolesa (tri alebo štyri sústredené
kružnice) rozdelené na štyri časti, môžu byť farebne oddelené. V strede (v bielom poli)
majú napísané meno biblickej postavy. V prvom kruhu môžu mať napísané otázky:
Kto? Čo? Kde? Ako?. Podľa pokynov učiteľa môžu pracovať nasledovne: všetko čo vedia
v súvislosti s biblickou postavou zapíšu tak, že informácie hneď triedia podľa otázok
(kto, čo, kde, ako). Môžu si pomôcť Svätým písmom, vyhľadať prečítať a pod). Po určitom
časovom limite predstavia svoju prácu – určitú biblickú postavu alebo udalosť ostatným
spolužiakom. Činnosť sa môže realizovať v skupinách a súťaživou formou to vyhodnotiť.

Pojmové mapy

Cieľ: Vedieť správne definovať pojmy, hľadať medzi nimi vzťahy a názorne ich vyjadriť.
Každý žiak dostane samostatnú úlohu vytvoriť pojmovú mapu na niektorú z prebratých tém počas školského roka napríklad Cirkev.
Učiteľ má pripravené mapy a témy. Existuje niekoľko kategórii pojmových máp – pavúková, hierarchická, systémová.

Cirkev
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Metóda nedokončených viet

Cieľ: Podľa významu vedieť doplniť slová do viet.
Učiteľ má na kartičkách pripravený text viet na konkrétnu tému, v ktorých niektoré slová chýbajú. Žiaci majú doplniť správne slová.
Po ukončení činnosti správnosť ohodnotí žiacka porota a určí aj poradie správnosti jednotlivých žiakov.
Príklad:

Duch Svätý zmenil apoštolov, ktorí boli za ........... ............. dverami na smelých ................ Ježiša.
Duch Svätý je tretia .................... ......................... ......................... Boha.
Ducha svätého nám poslal Ježiš ............... na 50. deň od ............................. .
Sviatky Ducha Svätého voláme ....................., kedy sa dalo pokrstiť ............................ ľudí.
Dary Ducha Svätého sú ...
Znak darov Ducha Svätého prijímame vo sviatosti ........................, ktorú vysluhuje otec ............... .
Symboly Ducha Svätého sú oheň a ....

Spoločný plagát

Cieľ: Vedieť správne používať pojmy, vedieť ich vysvetliť, cvičiť sa vo vyjadrovaní a usporiadaní pojmov do logického celku.
Žiaci pracujú v 4 skupinách. Každá má hárok čistého papiera, v ktorého strede je napísané slovo súvisiace s témou, ktorú chceme
zopakovať, napr. Boží Syn Ježiš, Mária Ježišova Matka, Božie kráľovstvo, Ježišove podobenstvá. Žiaci dopisujú pojmy, ktoré s tým súvisia.
Pracujú v tichosti a neradia sa medzi sebou. Po určitom časovom limite (cca 5-7 min.) posúvajú plagáty druhej skupine. Činnosť sa opakuje až sa k téme vyjadria všetci žiaci. Nakoniec každá skupina zhodnotí správnosť napísaných slovných spojení, vytvorí vety a súvislý
logický text, ktorý bude zhrnutím témy.
Spracovala: Božena Nemčíková
Zdroj: Alojz Kostelanský, Mária Karasová:
Inovatívne metódy náboženskej výchovy, Ružomberok 2013)
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DIDAKTICKÉ
HRY
Sú tiež vhodné na upevnenie získaných poznatkov, na precvičovanie, fixáciu vedomosti a zručností, na osvojovanie nových
vedomostí, zručností. Do hry je vhodné zapojiť celú triedu. Didaktickú hru je potrebné dobre pripraviť, premyslieť, aby bola
pre žiakov príťažlivá, zaujímavá, motivujúca a aby sledovala didaktické ciele.

Znamenie kríža
Cieľ: Uvedomiť si, čo znamená niesť kríž, čo znamená nasledovať
Ježiša a trpezlivo znášať nepríjemnosti všedného dňa.
Na úvod žiaci sedia v kruhu, uprostred dáme sviecu, Sväté písmo, kríž. Opýtame sa ich, kde všade videli kríž. Ukážeme
niekoľko situácií na tému „niesť kríž“ (formou prezentácie alebo
konkrétnych obrazov), ktoré žiaci pozorujú v tichosti. Potom prečítame rôzne biblické citáty, ktoré hovoria o kríži. Následne sa
žiaci, pomocou kartičiek s nakreslenými rôznymi krížmi rozdelia
do skupín (po 3-4 žiakoch). Každá skupina dostane kartičku s citátom Mk 8, 34-38. Zapálime sviecu a učiteľ nahlas prečíta biblicky
text zo Svätého písma . Žiaci pracujú v skupinách, radia sa a navzájom hovoria, čo pre nich znamená niesť kríž. Môže znieť tichá
hudba. Skupina môže vyjadriť nesenie kríža, napr. dvaja žiaci si
navzájom chytia ruky, čím vytvoria stoličku. Na ňu si sadne žiak,
ktorý nemôže chodiť alebo ktorého chceme preniesť a prenesieme ho niekoľko metrov. Potom každá skupina vyjadrí, ako sa cítili
pri nesení “kríža“. V ďalšej časti premýšľajú, či poznajú niekoho,
kto trpezlivo niesol kríž svojho utrpenia a ako každý z nás nesie
svoje bolesti a nepríjemnosti všedného dňa. V tejto hre môžeme
využiť aj obrazové karty R. Oberthüra a nesenie kríža vyjadriť pomocou kariet. Potom sa navzájom poznačíme na čele znakom kríža slovami: „Nech ťa Pán Ježiš požehnaná v znamení kríža“. Svoje
kartičky rôznych krížov prikladáme ku krížu a spievame pieseň
Kríž je znakom spásy.

Kým som v Cirkvi
Cieľ: Poznať svoje miesto a úlohu v Cirkvi. Uvedomiť si, že každý
kresťan má svoje miesto a úlohu. Hľadať a objavovať svoje miesto
v Cirkvi. Povzbudiť sa ochotnému plneniu služby v Cirkvi.
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Žiaci sedia v kruhu. Uprostred sú kartičky, na ktorých sú napísané rozličné služby v Cirkvi. Každý si postupne vyberie jednu
kartičku a službu na nej pantomimicky predstaví. Ostatní hádajú, o akú službu ide. Keď uhádnu, vedieme rozhovor o tom, kto a
akým spôsobom túto službu môže vykonávať. Nakoniec vyzveme
žiakov, aby povedali, akú službu by chceli v Cirkvi vykonávať. Kartičky s jednotlivými službami poukladáme vedľa seba. Potichu si
ich každý prečíta sám, potom prečítame spoločne, nahlas a kartičky pozbierame. Teraz môže nasledovať súťaž.
1. Vyberieme dvojice žiakov, ktorí majú v čo najkratšom čase
vymenovať všetky spomínané služby.
2. Dvaja dobrovoľníci súťažia tak, že striedavo hovoria,
aké služby si zapamätali. Zvíťazí ten, kto vymenuje viac.
V každom prípade si všetci žiaci upevnia učivo o službách
v Cirkvi.

Poznať a rozumieť
Cieľ: Spoznať Ježišove podobenstvá a rozumieť im.
Žiaci sedia v kruhu, pracujú vo dvojiciach alebo skupinách (po
3-4). Dostanú obrázok s nákresom konkrétnej postavy alebo veci,
ktorá sa týka jedného z Ježišových podobenstiev, o ktorom si počas roka hovorili. napr. boháč, Lazár, klasy, kúkoľ, zrno, rybárska
sieť, dom na skale, na piesku, hostina, otec a syn, vinica a pod.
Úlohou skupín je:
1. Vysvetliť pojem, čo je podobenstvo.
2. Pomenovať podobenstvo, v ktorom sa nachádza zobrazená
postava alebo vec.
3. Podobenstvo krátko prerozprávať a vyjadriť, čo nám chcel
Ježiš týmto podobenstvom povedať.
4. Na kruhovú šatku rozložíme obrazové karty. Žiaci
vyberú kartu, ktorá im uvedené podobenstvo pripomína
a zdôvodnia svoj výber.
5. Karty obrátime, žiaci si vyberú jednu a povedia, s ktorým
podobenstvom súvisí a čo nám chcel Ježiš daným
podobenstvom povedať.
Na opakovanie a aktívne využitie posledných hodín na náboženskej výchove v tomto školskom roku odporúčame využiť karty,
vykladací materiál, pesničky, kvízy, ktoré v žiakoch vyvolajú radosť. Prajeme radostné a požehnané posledné hodiny školského
roka.
Spracovala: Božena Nemčíková
Zdroj: Alojz Kostelanský, Mária Karasová :
Inovatívne metódy náboženskej výchovy
v predprimárnej a primárnej edukácii, Ružomberok 2013
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AKO VYUŽIŤ ČASOPIS REBRÍK
Pre žiakov prvého stupňa je dobrou pomôckou katolícky časopis Rebrík. Vhodnou aktivitou alebo čítaním z neho na konci
školského roka, kedy sú už tematické plány naplnené, môžete
v deťoch vzbudiť záujem, aby si na začiatku nového školského
roka objednali časopis a tešili sa na zaujímavé čítanie, úlohy a
súťaže, ktoré sú obsahom jednotlivých čísel. Je to jeden z dobrých a vhodných spôsobov, ako pomôcť deťom zmysluplne využiť čas, učiť ich objavovať svet s priateľmi, učiť sa tvoriť, prežívať liturgický rok a tak ich sprevádzať na ceste ich dozrievania.
https://rebrik.sk/

V júnovom čísle nájdete aktivity:
  Modlitba 3+2,
  Svätec mesiaca
  Postup prípravy studne
s názvom: Studňa živej
vody

PLAGÁTIK NA LETO

Aktivita je vhodná pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Vyrobíme si ho na poslednej hodine náboženstva. Môže si urobiť každý sám, alebo
spoločný pre celú triedu. Úlohou učiteľa je povzbudiť deti konať dobro.

Príklad:

ANI JEDEN DEŇ BEZ:
dobrého skutku

modlitby
pomoci blížnym

poprosenia o to, čo potrebujem
poďakovania za niečo, čo mi urobili iní

vďačnosti Pánu Bohu za obetavosť rodičov
a tých, ktorí sa počas leta o mňa starajú

Katechetické ozveny
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ČO JE CIRKEV
Ciele hodiny

Kognitívny:
Vedieť definovať pojem Cirkev ako spoločenstvo, nielen
ako organizáciu.
Afektívny:
Posunúť sa v chápaní Cirkvi, vedieť oceniť to, že je matkou
a otvoreným priestorom, kde môže mať svoj domov každý.
Psychomotorický:
Vedieť nájsť vo Svätom písme konkrétne obrazy Cirkvi,
naučiť sa vnímať prítomnosť Cirkvi v súčasnom svete
a seba ako jej súčasť.
Pomôcky: obrázky s námetmi: stádo oviec, prístav
s loďkami, mama s dieťatkom, pápež, biskupi, sv.
omša v kostole, sv. omša vonku s mladými a s gitarou,
učiteľ v triede, krst dieťatka, Vatikán... (Pozn. musia
byť na papieri, nielen „online“, napr. zo starých kalendárov alebo vytlačené z internetu, a musí ich byť
aspoň o 1 viac než počet žiakov na hodine), Sv. písmo
alebo Biblia on-line, Youcat.
Metódy: diskusia, riadený rozhovor, práca so Sv.
písmom
Model: antropologicko-kerygmatický
Veková kategória: žiaci 1.-2. ročníka SŠ, prípadne
8.-9. ročníka ZŠ

miestnosti bez lavíc stačí dať do kruhu stoličky) a začne v tichosti
bez bližšieho vysvetľovania rozkladať do stredu (na lavicu alebo
na zem) obrázky. Nechá chvíľu žiakom na to, aby sa s obrázkami
„zoznámili“ bez toho, že by s nimi niečo robili.

HLAVNÁ ČASŤ

1. Expozícia

Učiteľ povie žiakom, že o chvíľu si každý z nich vyberie jeden
obrázok. (V skupinách, kde je to potrebné, upozorní aj na to, aby
boli pri výbere obrázkov ohľaduplní a nepoškodili ich.) Ten obrázok si však budú vyberať nielen podľa toho, ktorý sa im z nejakého dôvodu páči, ale aj podľa toho, ktorý z nich im nejakým
spôsobom pripomína Cirkev.

ÚVOD
Motivácia

Po úvodnej modlitbe a pozdrave učiteľ povie žiakom, aby sa
posadili do kruhu (v triede okolo spojených lavíc, v katechetickej
Poznámka: Téma Cirkev sa nachádza v obsahovom štandarde pre 5.-8. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom, ako aj
paralelne pre 1.-4. ročník stredných škôl, pričom výkonový štandard pri tejto téme je definovaný nasledovne: poukázať na Cirkev ako na
spoločenstvo vzťahov s Bohom i s ľuďmi (http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska_vychova_nabozenstvo_katolicka_cirkev_g_4_5_r.pdf , str. 6). Uvedená katechéza však môže poslúžiť aj v iných ročníkoch napr. na
II. stupni ZŠ, keďže sa v nich preberajú témy súvisiace s Cirkvou, napr. Cirkev slabých (8. ročník ZŠ podľa návrhu kurikulu predmetu zverejneného na stránke www.kpkc.sk), 9. ročník – porovnať sektu a Cirkev, porozumieť vývoju reči Cirkvi v historickom kontexte, dogmy – reč
viery (tiež na stránke http://kpkc.sk/kurikulum-predmetu-nabozenstvonabozenska-vychova#kurikulum_zs_ss).
Prax tiež ukazuje, že žiaci prichádzajú na vyučovanie náboženstva bez základov z rodiny, je preto veľmi dôležité, aby pochopili, čo je Cirkev,
keďže bez pochopenia základných pojmov ťažko pochopia „nadstavbu“ typu Cirkev slabých, sekty a Cirkev, téma Má Cirkev pravdu? v 2. ročníku ŠŠ... Uvedená katechéza preto môže poslúžiť ako akýsi „odrazový mostík“ aj pre ostatné témy súvisiace s Cirkvou v rôznych ročníkoch,
zvlášť v triedach či skupinách, kde učiteľ náboženstva vníma túto absenciu pochopenia základných pojmov.

Katechetické ozveny
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výhodné je mať celé Sv. písmo v mobile. Prípadne sa dajú tieto dve možnosti skombinovať, napríklad tí, ktorí majú v mobile
aplikáciu Biblia on-line alebo majú mobil s pripojením na internet, hľadajú, či sa niekde v Novom Zákone nachádzajú slová ako
„ovce“, „pastier“, „stavba“ a pod. Ostatným povedia súradnice a tí
ich následne nachádzajú v tlačených verziách Sv. písma.

3. Výklad a brainstorming

Učiteľ ďalej pokračuje výkladom, môže to urobiť aj nasledovne: „Podobne ako sme pred chvíľou my mali rôzne obrázky
a hovorili sme si, čím nám pripomínajú Cirkev, aj Pán Ježiš používal rôzne obrazy, aby nám priblížil, čo je Cirkev – hovorí o sebe
ako o Dobrom Pastierovi a o nás ako o jeho stáde, hovorí, že on
je vinič a my ratolesti, pripomína, ako si už v Starom zákone Pán
Boh vyvolil izraelský národ a podobne on si v Novom zákone volí
učeníkov... Vedeli by sme teraz spolu, možno aj pomocou týchto
rôznych obrazov, povedať, čo je to Cirkev? Predstavte si, že vytvárate výkladový slovník – čo by sme napísali k heslu „Cirkev“?
Žiaci následne hovoria svoje návrhy, čo by mohlo tvoriť definíciu Cirkvi.

4. Práca s Youcatom

2. Diskusia

Každý žiak ukáže ostatným svoj obrázok a povie, čím mu daný
obrázok pripomína Cirkev. Tu je dôležité, aby učiteľ vedel pohotovo zareagovať na to, čo povedia žiaci, prípadne aby im vedel
pomôcť vyjadriť, čím každý obrázok pripomína Cirkev.
Keď sa všetci vystriedajú, učiteľ zhrnie to, čo bolo povedané,
niekoľkými vetami, napr.: „Videli sme rôzne obrázky, ktoré nám
nejako pripomínali Cirkev. Vatikán a Bazilika sv. Petra, áno, je to
jasný symbol Cirkvi. Videli sme mamičku s dieťaťom a na tom
obrázku vidno lásku – aj Cirkev nie je len studená mramorová
budova, do ktorej môžeme vstúpiť ako do chrámu a obdivovať
túto stavbu, je matka, v ktorej nájdeme vždy otvorené náručie.
Niekto si vybral krst – áno, krstom sa stávame členmi Cirkvi. Videli sme obrázok učiteľky – aj Cirkev nás učí mnohým veciam...
Niekedy však, keď sa povie slovo „Cirkev“, mnohí ľudia povedia:
„Prečo Cirkev zakazuje to či ono?“ Vnímame Cirkev ako biskupov,
kňazov, pápeža – áno, aj to je Cirkev, niekto z nás si ten obrázok
vybral. Avšak oveľa väčšiu časť zloženia Cirkvi tvoríme práve my
– laici. Aj my sme Cirkev. Cirkev – to sme my. Niektoré obrázky
nám zároveň pripomenuli to, čo sa hovorí o Cirkvi vo Sv. písme. Aj
Pán Ježiš používa niektoré obrazy, aby nám priblížil, čo je Cirkev...
Ktoré sú to z tých, čo sme tu mali?“
V tejto časti hodiny môže učiteľ využiť aj moderné technológie, ktoré sú žiakom blízke. Záleží od toho, či chce naučiť žiakov
hľadať vo Sv. písme podľa súradníc, alebo či im chce ukázať, aké
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Potom porovnajú svoju definíciu s tou, ktorá sa nachádza
v Youcate (odpoveď na otázku č.121 – Čo je to Cirkev). Definíciu
Cirkvi si môžu odpísať do zošitov.
Pozn. Časový priebeh hodiny záleží aj od toho, koľko žiakov
tvorí skupinu – pri menších skupinách ostane učiteľovi o čosi viac
času na fixáciu, prípadne môže pracovať s ďalšími otázkami v Youcate.

ZÁVER

Spätná väzba a modlitba

Učiteľ napíše na tabuľu tri slová: organizácia – spoločnosť –
spoločenstvo. Spýta sa žiakov, ktoré z nich vystihuje Cirkev, ktoré
sa najviac približuje k definícii, ktorá je v Youcat-e. V záverečnej
modlitbe môže vlastnými slovami poprosiť Pána, aby sme stále
viac a viac chápali, že my všetci tvoríme Cirkev, môže mu poďakovať za povolanie patriť do Cirkvi a žiaci sa môžu pripojiť modlitbou Sláva Otcu.
Spracovala: Anna Viglašová
Zdroj obrázkov:
cdn.pixabay.com/photo/2016/09/21/14/08/sheep-1684853_960_720.jpg
cdn.pixabay.com/photo/2018/04/28/15/10/sea-3357471_960_720.jpg
cdn.pixabay.com/photo/2017/04/03/00/00/mother-andson-2197190_960_720.jpg
cdn.pixabay.com/photo/2016/04/21/10/44/bishops-1343063_960_720.jpg
c1.staticflickr.com/5/4447/23478059228_7653abee72_b.jpg
cdn.pixabay.com/photo/2016/03/18/22/35/vatican-1265929_960_720.jpg
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CESTA NÁŠHO ŽIVOTA
JE CESTA SVÄTOSTI

Katechézu je vhodné aktuálne zaradiť do vyučovania v sekundárnom vzdelávaní vzhľadom na nadchádzajúce blahorečenie Anny
Kolesárovej. V primárnom vzdelávaní možno prispôsobiť a redukovať ponúkaný obsah.

Ciele hodiny

Kognitívny:
  Spoznať život Božej služobnice Anky Kolesárovej.
Porovnať jej životný príbeh s príbehmi Márie Goretti a Laury Vicuni.
  Naformulovať, v akých čnostiach vynikali jednotlivé osobnosti.
  Objaviť a naformulovať odkaz Anky Kolesárovej
pre mladých dnešných čias.
Afektívny:
  Aktualizovať odkaz čistoty do dnešnej

doby svojim vlastným životom.

Kľúčové slová: svätosť, dokonalosť, hodnoty života, obeta života, čistota, vzor, príklad hodný nasledovania
Metódy: súťaž, čítanie s porozumením, uvažovanie, porovnávanie, posudzovanie, práca s informáciami - selektovanie, práca na tabuli, práca s pojmovou mapou, diskusia,
práca s časovou priamkou, práca so symbolom loga, výklad,
pieseň – počúvanie,
Pomôcky: Sväté písmo, texty príloh 1 – 3, pracovný list
s logom – príloha č. 4, obrázky Anky Kolesárovej s modlitbou, kartičky na delenie do skupín, obrázky zo života sv. Márie Goreti a bl. Laury Vicuni, pojmová mapa, ukážky z filmu

2. kolo – vymenovať ľudí známych na Slovensku. Napr. politici, lekári, speváci.
3. kolo – vymenovať ľudí z nášho blízkeho okolia (z našej obce, mesta, školy, triedy) dospelí alebo žiaci, ktorí v niečom vynikajú, sú známi.
Ak niektorá skupina nevie povedať ďalšie meno, nezíska bod
a nasleduje ďalšie kolo. Víťazov môžeme odmeniť pochvalou
alebo malým darčekom. Vysvetlíme, že darček je istou obdobou
darov, ktoré nám dal Boh, ktoré si máme ceniť a rozvíjať.
Potom učiteľ pokračuje. Vymenovali sme ľudí, ktorých poznáme a obdivujeme pre ich výkony. Sú však i ľudia, ktorí robia
úplne niečo iné a ich výkon sa netýka športu ani politiky. Svet ich
spoznal na základe ich obrovskej láske k blížnym, obhajovaniu
morálnych dobier a ich snahy neustále nosiť v sebe Boží obraz.
Našou úlohou bude teraz porozmýšľať nad tým, ktorých ľudí by
sme mohli zaradiť do tejto oblasti. Budeme postupovať podobne
ako v prvej časti súťaže.
1. kolo – vymenovať ľudí známych na celom svete. Napr. sv. Ján Pavol II., sv. Matka Tereza
2. kolo – vymenovať ľudí známych na Slovensku. Napr. sr. Bernardeta Pánčiová
3. kolo – vymenovať ľudí z nášho blízkeho okolia. Napr. nejaký
kňaz, učiteľ, rodič, starý rodič a pod.
Motiváciu uzatvoríme tým, že aktuálne vyhodnotíme výber
mien v prvej a druhej časti súťaže. Porovnáme, v čom sú rozdiely
a pod. Žiaci by mali objaviť prívlastok svätý.

HLAVNA ČASŤ
ÚVOD
1. Motivácia (súťaž)

Učiteľ zmotivuje žiakov nasledovne: Keď Boh stvoril človeka,
obdaril ho rôznymi darmi, ktoré môžeme na jednotlivých ľuďoch
viac alebo menej vybadať. Našou úlohou bude teraz porozmýšľať nad tým, ktorí ľudia sú všeobecne známi v rôznych oblastiach
života.
Keďže sa jedná o súťaž, rozdelíme sa na družstvo chlapcov
a dievčat.
1. kolo – vymenovať ľudí známych na celom svete. Napr. Marek
Hamšík, Donald Trump.
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1. Práca s pojmovou mapou

Pozveme žiakov, aby si sadli do kruhu. Do stredu dáme plagát, na ktorom je nakreslená pojmová mapa. Do stredu napíšeme
pojem svätosť. Vyzveme žiakov, aby na základe predchádzajúcej
činnosti vypísali niektoré vlastnosti a čnosti ľudí, o ktorých vieme,
že sú svätí a napísali to do pojmovej mapy. V ďalšej časti je úlohou
žiakov vysvetliť vlastnosti a čnosti a krátko ich charakterizovať.

2. Diskusia

Po ukončení činnosti žiaci sadnú na svoje miesta a krátko diskutujeme na tému svätosti.
  Čo je svätosť.
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  Čo znamená byť svätý.
  Kto môže byť svätý (Aj my máme byť svätí?)
  Koho životný príbeh poznáme ako príbeh svätého života
mladého človeka.
  Čo hovorí pápež František o svätosti:
„Svätosť je kráčanie, svätosť sa nedá kúpiť, nepredáva sa. Ani sa
nedá darovať. Svätosť je kráčanie v Božej prítomnosti, ktoré musím
konať ja sám: nemôže to urobiť v mojom mene niekto iný. Ja sa môžem
modliť, aby ten druhý bol svätý, ale cestu musí prejsť on, nie ja. Kráčať v
Božej prítomnosti, bezúhonne. Dnes použijem niektoré slová, ktoré nám
vysvetlia ako vyzerá každodenná svätosť, aj tá takpovediac anonymná
svätosť. Po prvé: odvaha. Vykročiť ku svätosti si vyžaduje odvahu.“
Diskusiu ukončíme tým, že Svätý Otec František vníma aktuálnosť hovoriť o svätosti a povzbudzovať nás kresťanov nebáť sa
kráčať v Božej prítomnosti. Ako výzvu a zamyslenie sa nad svätosťou je nám k dispozícií i jeho nový dokument s názvom Radujte sa a jasajte, v ktorom hovorío povolaní nás všetkých k svätosti
v súčasnom svete.

3. . Práca v skupinách

Učiteľ napíše na tabuľu tri mená (Mária, Laura, Anka) a vyzve
žiakov, aby doplnili priezvisko (Goretti, Vicuňa, Kolesárová). Potom ukáže obraz troch dievčat a poprosí žiakov, aby pod priezviská pripevnili správny obrázok. Nasleduje dialóg so žiakmi,
nakoľko poznajú tieto mená, čo o nich počuli a čo majú spoločné
tieto dievčatá (zachovanie čistoty).
Mária ......................................
Laura ................................... ...
Anka ........................................

Žiakov rozdelíme do dvoch skupín tak, že každý žiak si vyberie jednu kartičku, na ktorej je napísané meno buď Mária Goretti
alebo Laura Vicuňa. Žiaci s rovnakými menami na kartičkách
vytvoria skupinu. Každá skupina dostane životný príbeh, ktorý si
spoločne prečítajú a zvýraznia základné údaje, pomocou ktorých
na záver v krátkosti predstavia osobnosť ostatným. (príloha č. 1,
príloha č. 2)
Učiteľ zhrnie činnosť nasledovne: Videli sme, že byť svätým
nie je rezervované iba pre kňazov, dospelých, ale je to úloha pre
nás kresťanov už od krstu. Už vtedy sme prijali štafetu a máme ju
bežať celý život tak, aby sme na konci mohli povedať spolu so sv.
Pavlom: „Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá
Pán; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.“ 2 Tim 4,7-8

4. Výklad

Ostalo nám ešte jedno meno: Anna Kolesárová. O nej si teraz
budeme rozprávať. Prečo? Lebo Anka, ako ju volajú, je kandidátkou „na svätosť“. Jej životný príbeh skončil tým, že pripravený veniec spravodlivosti prijala a dňa 1. septembra 2018 bude jej
svedectvo života povýšené za príklad a bude pripočítaná medzi
veľký počet blahoslavených a veríme, že v krátkom čase i svätých
v nebi.
Na rozdiel od Márie a Laury, Anka je nám blízka tým, že pochádza zo Slovenska. Jej životný príbeh sa v určitom okamihu
prelína so životom tých svätých, o ktorých sme hovorili.
Každý žiak dostane obrázok Anny Kolesárovej s modlitbou.
Učiteľ prerozpráva jej životopis (príloha č. 3), prípadne si pripraví prezentáciu.

5. Práca s logom

Učiteľ predstaví logo, ktoré je pripravené k blahorečeniu Anny
Kolesárovej (navrhol ho grafik Anton Vaľko) a vysvetli jeho symboliku. Žiaci dostanú logo na A4 a pozorujú ho (príloha č. 4).
Myšlienka loga pri príležitosti blahorečenia Anny Kolesárovej

Katechetické ozveny
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*1890		

Mária Goretti (12 r.) 		

†1902

*1891		

Laura Vicuňa (13 r.) 		

†1904

*1928

Anka Kolesárová (16 r.)

†1944

2. Modlitba

Povzbudíme žiakov k modlitbe za vyprosenie milosti a pri zapálenej svieci sa pomodlíme za svätorečenie Anky Kolesárovej
modlitbu na obrázku.

vznikla zo základnej požiadavky pokúsiť sa spojiť jej meno v oficiálnom znení «Anna» so zaužívaným, obľúbeným a pre mnohých
osobnejším «Anka». Druhou požiadavkou na začiatku tvorby loga
bolo použitie palmovej ratolesti ako symbolu mučeníctva. Z toho
vznikla autorská myšlienka v preložení ratolesti cez druhé písmeno «N», čím sa nestratila jeho jednoznačná čitateľnosť, zároveň
to však vytvorilo pomyselné «K», čo bolo jemné zdôraznené zelenou kontúrou tohto písmena. Doplňujúcimi požiadavkami na
logo boli doplnenie ľalie ako symbolu čistoty a použitie červenej
farby (mučeníctva). Tieto úpravy pomohli k zdôrazneniu ženského charakteru loga ale hlavnej k jeho výpovednej jednoznačnosti.
Základnou farbou je biela farba (čistota), ktorou je znázornené
meno «Anna Kolesárová» na červenom pozadí.
Na pripravenú prílohu žiaci zapíšu vysvetlenie loga, znakov
a farieb. Počas práce znie ticho pieseň: Spinká (http://annakolesarova.sk/vzniklo/#piesen)

Nebeský Otče,
(blahoslavená) Anna Kolesárová
ako mučeníčka čistoty
vydala svedectvo
o bohatstve vnútornej krásy
každého človeka
a stala sa povzbudením
pre mladých a rodiny
pri vytváraní úprimných a čistých vzťahov.
Prosíme ťa, na jej orodovanie
vypočuj tieto prosby
................
a daj, aby sme ju mohli uctievať
na oltári ako svätú.
Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ZÁVER
1. Opakovanie

Možnosť A: Skupinová práca žiakov
Na základe informácií z výkladu, prípadne ukážky filmu, žiaci si vytvoria plagát s uvedením dôležitých informácií z jej života
podľa pomocných bodov pri predstavovaní predchádzajúcich
osobností.
Možnosť B: Práca s textom - porovnanie
Po prezentácii života Anky úlohou žiakov je:
  porovnať ich životné príbehy a diskutovať o tom, čo majú
spoločné, čo ich spája (odpoveď: sú mučenice čistoty,
zomreli kvôli obrane čistoty)
  čo ich rozdeľuje (doba, v ktorej žili, prostredie, krajina, okolnosti)
  na časových priamkach znázorniť obdobia, v ktorých žili.
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Príloha 1

SVÄTÁ
MÁRIA GORETTI
Narodila sa 16. októbra
1890 v malej dedinke na
východnom pobreží Talianska. Jej otec farmár sa
kvôli práci spolu s rodinou
presťahoval do úrodnejšej
oblasti a to do dedinky
na západnom pobreží
Talianska neďaleko Ríma.
Otec čoskoro zomrel na
maláriu a jej matka sa
musela veľmi usilovať, aby
mala čo dať jesť svojim
deťom. Deťom vštepovala
vieru, nádej a lásku k
Bohu, ako aj odpor voči
hriechu. Učila deti modliť
sa, zachovať si čistú dušu a za každú cenu vždy sa vyhýbať
hriechu.
V istý deň roku 1902 sa ju pokúsil zneuctiť osemnásťročný
sused Alessandro Serenelli. Jeho žiadostivosť bola tak veľká, že
keď Mária za žiadnu cenu nechcela, Alessandro ju začal bodať
nožom. Dobodané telo odviezli do nemocnice, kde jej však nepomohli. Mária však pred smrťou vyslovila slová odpustenia, ale
jej život neskončil iba odpustením. V roku 1947 bola vyhlásená
za blahoslavenú a roku 1950 za svätú. Je mučeníčkou čistoty,
stala sa obeťou Alessandrovho pokusu o zneváženie jej čistoty
duše a tela. Jej výnimočnou čnosťou bolo to, že i napriek bolesti
a umieraniu dokázala vrahovi odpustiť a povedať mu, že ho chce
mať pri sebe v nebi.
Alessandra odsúdili na 30 rokov väzenia a on stále nebol
schopný oľutovať svoj čin. Až raz sa mu snívalo, že bol v záhrade a Mária mu dala kvety. Bol to sen? Bol to zázrak milosti, ktorú
mu vyprosila Mária? Keď sa prebudil, bol akoby iným človekom,
všetko oľutoval a začal žiť lepším životom. Po 27 rokoch väzenia
ho prepustili. Išiel priamo k Máriinej matke a prosil ju o odpustenie. Ona povedala: „Keď ti odpustila moja dcéra, kto som ja, aby
som ti ho odmietla?“ A odpustila mu. Po dlhotrvajúcom živote
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modlitby a kajúcnosti žil v kapucínskom kláštore v Taliansku, kde
zomrel ako osemdesiatsedemročný v roku 1970.
Svätá Maria Tereza Goretti je patrónka mladých, mladých
žien, čistoty a obetí zneuctenia. Jej svätorečenie je prvým v histórii, ktorému boli prítomní matka aj vrah, je zároveň prvou svätou
20. storočia.
Uvažuj nad slovami pápeža Pavla VI., ktoré povedal v roku
1969 na púti k ostatkom sv. Márie Goretti v Nettune: Táto mladá
mučeníčka nám pripomína, že existujú hodnoty, ktoré ďaleko prevyšujú všetko ostatné. Je to Božia milosť, viera a vernosť viere, čnosť a
vernosť čnosti. Čnosť mravnej čistoty preniká jasom nielen dušu, ale aj
telo. Mravná čistota je rovnováha medzi telom a dušou, súlad medzi
duchom a zmyslami, medzi rozumom a pudom.
Pomocné body:
1. Charakteristika doby a spoločnosti
2. Osobné údaje o svätej (narodenie, krajina, rodinné
zázemie)
3. Osobné povolanie svätej a cesta k jeho naplňovaniu
(výrazné udalosti z jej života)
4. Charakteristika osobnosti
5. Životné dielo (vzor pre nás)

27

katechetické námety

Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy Spišská Nová Ves

Príloha 2

BLAHOSLAVENÁ

LAURA VICUŇA

Laura sa narodila 5. apríl 1891 v hlavnom meste Chile (Santiago de Chile) vo váženej rodine chilského aristokrata Josého
Dominga a jeho ženy Mercedes Piño. V tom čase v Chile zúrila
občianska vojna. Rodičia preto museli aj s deťmi ujsť z mesta.
Odišli do Ánd. Laura mala dva roky, keď otec náhle zomrel. Krátko
nato sa narodila Laurina sestra Júlia. Rodina sa ocitla v zložitej finančnej situácii. Laurina matka sa snažila zarábať na živobytie
ako dámska krajčírka.
Matka sa rozhodla emigrovať z Chile do Argentíny. Laura
mala 8 a Júlia 7 rokov. V malom meste si našla prácu v hosteli Manuela Moru. Ten navrhol Mercedes, aby dali Lauru do školy,
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v ktorej pôsobili rehoľné sestry Dcéry Panny Márie Pomocnice.
Tam sa v Laure rozvinula veľká túžba po duchovných veciach.
Ako desaťročná pristúpila prvýkrát k Eucharistii. Táto udalosť
v nej podnietila neuhasiteľnú lásku k Ježišovi Kristovi. Do
denníka si napísala: „Bože môj, daj mi život lásky, ponižovania a
obety.“ Veľmi veľa času trávila v školskej kaplnke s modlitbou na
perách. Dokonca požiadala aj o vstup do rehole, no pre jej nízky
vek ju neprijali.
Počas letných prázdnin v roku 1902 mala ťažkú skúsenosť. Manuel Mora sa ju pokúsil dvakrát zviesť. Jej odpor k tomu, aby niečo
také dovolila mal následok, že Manuel ju prestal finančne podporovať a ona tak nemohla pokračovať v štúdiu. Rehoľné sestry jej
však vyšli v ústrety a štúdiá jej ďalej poskytovali zdarma.
Lauru veľmi trápil nemravný život jej matky s Manuelom Morom. Každý deň sa modlila za jej duchovné uzdravenie a prosila
Boha, aby jej dal dosť síl opustiť Manuela. V roku 1902 na podnet
Ježišových slov „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život
za svojich priateľov“ (Jn 15,13), v modlitbe ponúkla svoj život za
matkin. Laurine slová boli vypočuté. O nejaký čas ochorela na tuberkulózu. Niekoľko mesiacov trpela a stále sa modlila za svoju
matku. Matka jej pred smrťou sľúbila, že odíde od Manuela Moru
a vráti sa k Bohu.
Laurine poslanie sa skončilo. Zomrela v januári 1904, nemala
ešte ani 13 rokov.Hneď na druhý deň pri mŕtvom tele svojej dcéry
dodržala mama Mercedes svoj sľub a zmierila sa s Bohom. Po 50tich rokoch začal kanonizačný proces. Za blahoslavenú ju vyhlásil
pápež sv. Ján Pavol II. v roku 1988.
Uvažuj: Je niečo v tvojom okolí inak, ako by malo byť podľa
Božej pravdy? Nezaberá nič? Daj Bohu niečo cenné od seba, za
seba samého! Ja som dala život, lebo za toľko mi mamina večnosť stála. Ty zváž, za čo stojí tebe to, čo ťa bolí možno každý
deň. Ver, Boh to vidí a prijme!
Pomocné body:
1. Charakteristika doby a spoločnosti
2. Osobné údaje o svätej (narodenie, krajina, rodinné
zázemie)
3. Osobné povolanie svätej a cesta k jeho naplňovaniu
(výrazné udalosti z jej života)
4. Charakteristika osobnosti
5. Životné dielo (vzor pre nás)
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Príloha č. 3

(BLAHOSLAVENÁ)

ANNA
KOLESÁROVÁ

bol s rodinou a susedmi v pivnici pod kuchyňou. Pri prehliadke
domu jeden opitý ruský vojak nazrel dnu. „Haňka, daj mu niečo
zajesť, iste je hladný,“ obrátil sa otec k svojej šestnásťročnej dcére.
Dievča už niekoľko dní chodilo oblečené v čiernych šatách po
matke, aby pôsobilo dojmom dospelej ženy a tak si uchránilo
svoju čistotu. Len čo vyšla hore do kuchyne, po chvíli začal vojak
na Anku naliehať, aby sa mu oddala. Ona však napriek hrozbám,
že ju zastrelí, odmietla. Vojak ju začal naháňať po dome a Anka
s ním musela zápasiť. Keď sa jej podarilo vytrhnúť sa mu z rúk,
vbehla späť do pivnice. Vojak skočil za ňou, namieril automat a
zvolal: „Rozlúč sa s otcom!“
Dievča vykríklo: „Apočko, zbohom! Ježiš, Mária, Jozef!“ Vtom
vojak uskutočnil svoju hrozbu a vypálil dve rany. Pochovaná bola
nasledujúceho dňa večer, keď ešte v okolí obce prebiehali boje.

Prehĺbenie

Učiteľ premietne ukážku z filmu o Anke Kolesárovej https://www.
youtube.com/watch?v=Xjo7HUJY3Sg.
Kvôli neutíchajúcim bojom v dedine bola Anka pochovaná
potajomky na druhý deň neskoro večer a bez kňaza. Pohrebné
obrady vykonal tamojší farár Anton Lukáč až 29. novembra 1944.
Hneď po nich do poznámok v matrike zomrelých zapísal: Hostia
santćcastitatis (obeta svätej čistoty).

Radšej smrť ako hriech

Anka sa narodila 14. júla 1928 vo Vysokej nad Uhom. Pochádzala z katolíckej rodiny. Jej rodičia – Ján a Anna Kolesároví
ju hneď na druhý deň dali pokrstiť. Mala staršieho brata. Ako
10-ročnej jej zomrela mama a prevzala starosť o domácnosť.
Anka žila veľmi jednoducho. Bolo to dievča, ktoré dbalo o svoju
povesť a čistotu. Pravidelne chodila do kostola a na pobožnosti, pristupovala k sviatostiam. Každú sobotu chodila k susedom
Podhorínovcom, kde sa spoločne modlili ruženec.
Na jeseň 1944 sa front priblížil k okresu Michalovce. Obcou
Vysoká nad Uhom, ktorá bola v tej dobe súčasťou Hortyovského
Maďarska, prechádzali sovietske jednotky. Dňa 22. novembra
1944 sa spolu s rodinou a susedmi skrývala v pivnici pod kuchyňou ich domu kvôli prebiehajúcim bojom v okolí. Aj Ján Kolesár
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Dňa 22. novembra 1944 sa teda skončil mladý život dievčaťa – mučenice, ktoré si volilo radšej smrť ako stratu panenstva.
Vo farskej kronike v Pavlovciach nad Uhom sa o tom nachádza
záznam z roku 1944, ktorý urobil miestny farár Anton Lukáč. Túto
skutočnosť dosvedčilo svojím podpisom päť očitých svedkov.
Podľa zápisu duchovného otca Annu pri tomto hrdinskom čine
posilňoval eucharistický Kristus – krátko predtým totiž pristúpila
k sviatosti zmierenia a k svätému prijímaniu.
Kňaz Anton Lukáč zapísal o zastrelenej Anne Kolesárovej do
farskej kroniky toto: Musela zomrieť? Nikto z ľudí nedal človekovi
život, a preto mu ho nikto nemôže vziať, ba ani on sám sebe. Keďže život aj dôstojnosť nám dal Boh, sme povinní zachovať jedno aj druhé.
Ale ak sa niekto rozhodne chrániť morálne hodnoty aj za cenu smrti,
nemá hriech, pretože hodnoty, pre ktoré sa oplatí zomrieť, dávajú
ľudskému životu krásu a zmysel. To, čo vykonala Anna Kolesárová, je
heroický skutok hoden obdivu. Nie každý človek by dokázal niečo také
– zomrieť pre čistotu.
Počas každej vojny zomieralo a zomiera pri obrane čistoty
veľa žien a dievčat. Stáva sa, že vojak počas boja – vo vedomí, že
kedykoľvek môže zomrieť. Ak je v prvej línii, je veľký predpoklad,
že čoskoro aj zomrie –, v dôsledku svojej vášne zabíjať stratí kontrolu nad sebou. V tej chvíli nehľadí na to, že veľmi ublíži. Násilie
plodí násilie. Majúc na pamäti všetky ženy a dievčatá, ktoré boli
sexuálne zneužívané, znásilnené alebo zabité, pretože chránili
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svoju čistotu, protestujeme proti každému znevažovaniu a násiliu
páchanému na nežnom pokolení. Treba oslobodzovať človeka od
žiadostivosti a upriamovať pozornosť na krásu a posvätnosť sexuálnej príťažlivosti, ktorá motivuje k zdravému správaniu.

Priebeh skúmania svätosti života Božej služobnice Anny Kolesárovej

Do roku 1989 ho nebolo možné otvoriť, pretože politické pomery na Slovensku to nedovoľovali. Už z roku 1957 však existujú
vierohodné záznamy o tom, že nebohý páter Michal Potocký SJ,
rodák z Vysokej nad Uhom, zhromažďoval svedkov Ankinho života a smrti. Tí, ktorí ju poznali, vydali buď priame alebo nepriame
písomné svedectvo. Po páde socializmu sa začalo o príbehu Anny
Kolesárovej rozprávať a písať slobodnejšie a organizovali sa púte
mládeže k jej hrobu. Zúčastnili sa na nich už tisíce mladých ľudí.
Ak aj v tomto prípade aplikujeme slová Pána Ježiša, že strom poznať po ovocí, môžeme dúfať v pozitívne zavŕšenie skúmania svätosti jej krátkeho života. Slávnostné otvorenie procesu skúmania
svätosti bolo súčasťou Arcidiecézneho stretnutia mládeže v Košiciach roku 2005. Diecézna fáza procesu blahorečenia bola slávnostne ukončená v roku 2012. Po šiestich rokoch Kongregácia pre
kauzu svätých v Ríme potvrdila požiadavku miestnej Cirkvi a tak
v prvý septembrový deň tohto roku budeme svedkami udalosti
blahorečenia Anky Kolesárovej v Košiciach.

Zhrnutie

Posolstvo Anky Kolesárovej
Slová na náhrobnom kameni Anky Kolesárovej: Radšej smrť
ako hriech, sú stručnou charakteristikou udalosti, ktorá sa odohrala koncom 2. svetovej vojny vo Vysokej nad Uhom. Jej príklad
priťahuje tisícky pútnikov. Mladí a rodiny tu čerpajú z prameňa
čistej lásky. Anka je vzorom pre našu generáciu, ktorú ohrozuje nedostatok vedomia zodpovednosti, čestnosti a života viery.
Výchova k týmto hodnotám ju sprevádzala zo strany rodiny. Bola

30

schopná byť zrelou osobnosťou, bola schopná prijať Božiu silu
a bola rozhodnutá hrdinsky brániť svoju cudnosť. Jej príklad je
pre nás povzbudením, ako žiť zodpovedne, čestne a potom i čisto
a radostne.
Púte radosti vo Vysokej nad Uhom potvrdzujú, že mnohí mladí ľudia túžia po skutočných hodnotách.
To potvrdzujú i stále aktuálne slová Sv. Otca Ján Pavla II., ktoré
adresoval mladým pri jednom zo svojich stretnutí s nimi: „Nedovoľte, aby kultúra chamtivosti a rozkoší umŕtvila vaše svedomie!
Buďte bdelými strážcami, aby ste sa tak stali pravými priekopníkmi nového ľudstva.“
Je veľký počet písomných i ústnych svedectiev o tom, že mravná čistota je najúčinnejší spôsob, ako predísť rozvráteniu rodín,
pošliapaniu manželskej lásky a tak zachrániť ľudské šťastie.
Pomocné body:
1. Charakteristika doby a spoločnosti
2. Postavenie Cirkvi v danej dobe (do r. 1989)
3. Osobné údaje o svätej (narodenie, krajina, rodinné
zázemie)
4. Osobné povolanie svätej a cesta k jeho naplňovaniu
(výrazné udalosti z jej života)
5. Charakteristika osobnosti
6. Životné dielo (vzor pre nás)

katechetické námety
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PRACOVNÝ
LIST

LOGO
Vysvetli symboly:

1. Prepojenie mena Anna a Anka N=K

2. Červené pole

3. Biela farba

4. Ľalia

5. Zelená palma
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Ľubomír Majtán: APOŠTOLI PETER A PAVOL V RÍME
BIBLICKÉ A MIMOBIBLICKÉ SVEDECTVÁ

Kniha je zbierkou svedectiev o veľkých apoštolských postavách sv. Petra a sv. Pavla, o ich osobe, účinkovaní,
pobyte v Ríme a mučeníckej smrti. Okrem svedectiev doložených v knihách Svätého písma autor podáva i
svedectvá otcov Cirkvi a svedectvá iných autorov. Zaujímavá je i topografia a archeológia hrobov obidvoch
apoštolov.

Cena: 3,00 €

TWEETUJ S BOHOM

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

Cena: 12,00 €

Marko Ivan Rupnik: „HĽADÁM SVOJICH BRATOV“

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

Cena: 4,00 €

Marko Ivan Rupnik: PRI STOLE V BETÁNII

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

Cena: 4,00 €

32

www.dkuspis.sk
Katechetické
ozveny

ponúkame
Rainer Oberthür: OBRAZY ŽIVOTA – ŽIVOT V OBRAZECH

Príručku tvorí 88 obrazových kariet cca formátu pohľadníc a 44 didaktických hier, ktoré pomáhajú
k rozvoju abstraktného myslenia a porozumenia symbolom Biblie a kresťanstva. Okrem vyučovania
náboženstva sa materiál dá veľmi dobre využiť aj pri vyučovaní na 1. stupni ZŠ alebo na hodinách výtvarnej,
hudobnej a literárnej výchovy. Je vhodný na prácu s deťmi, pre skupiny mládeže, dospelých a seniorov.
K projektu organizujeme seminár pre učiteľov NV/N, učiteľov 1. stupňa ZŠ, animátorov spoločenstiev
detí, vychovávateľov v školských kluboch, rodičov. Seminár je zameraný na odbornú inštruktáž s týmto
materiálom.

Cena: 14,00 €

Lesley Pinchbecková: HRY TROCHU JINAK

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

Cena: 7,50 €

Miriam Feinbergová Vamoshová: KAŽDODENNÝ ŽIVOT V JEŽIŠOVEJ DOBE

Výstižný stručný text a množstvo živých originálnych ilustrácií, fotografií a máp vtiahnu čitateľa do
každodenného života ľudí Nového zákona. Spozná zvyklosti života v meste i na vidieku, má možnosť
zoznámiť sa s Jeruzalemským chrámom, kráľovskými palácmi, synagógou, prácou povolaní ako sú: lekár,
učiteľ, rybár, pastier, tesár, kováč. Toto dielo, ktoré približuje významnú dobu je vhodné pre ľudí každého
veku.

Cena: 8,00 €

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 €
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BIBLICKÉ PRÍBEHY S ÚLOHAMI

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

Cena: 9,00 €

HRDINOVIA BIBLIE

Biblická spoločenská, zábavno-vedomostná hra. Obsahuje 50 ilustrovaných kariet (rozličné biblické
osobnosti), 10 špeciálnych kariet, kocku, presýpacie hodiny a pravidlá hry. Je určená pre dvoch až
ôsmich hráčov vo veku od 10 rokov. Predpokladaná hracia doba je 30 minút.

Cena: 10,00 €

MOJICH 9 PRVÝCH PIATKOV
Príručka pre deti po 1. sv. prijímaní s prisľúbeniami Božského Srdca Ježišovho.

Cena: 0,50 €
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