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Úvodník
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána nám opäť pripomenula udalosti štyridsiateho
dňa po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša. Pri poslednom rozhovore s ním dostali prísľub
Ducha Svätého a vzápätí sa pred ich očami vzniesol do neba. Ich pohľady upreté
nahor prerušil až hlas dvoch mužov v bielom odeve: „Mužovia galilejskí, čo stojíte
a hľadíte do neba?“ (Sk 1,11). Apoštoli nepodľahli strachu, ani obavám, nezastavila ich neprítomnosť Ježiša. Prísľub Ducha Svätého sa naplnil o desať dní a z apoštolov sa stali neohrození hlásatelia evanjelia, ktorých nemohlo nič zastaviť. Nestáli
a nehľadeli, ale konali. Vedení Duchom Svätým napĺňali misijný príkaz, hlásali a posväcovali. Svoje misijné a apoštolské povolanie konali vhod i nevhod, v priaznivých
i komplikovaných podmienkach a najrôznejších situáciách. Za Ježiša a jeho evanjelium kládli svoje životy. Čosi z nepohody a komplikovaného napĺňania misijného
príkazu zažívame aj my.
Na začiatku marca sme sa neplánovane ocitli v nečakanej situácii. Zmenil
a spomalil sa život v našich farnostiach, školách i v našich rodinách. Vonkajšie dianie nás priviedlo k väčšej opatrnosti a ochrane vlastného zdravia i života. Neboli
sme na takéto zmeny pripravení ani zvyknutí. Naskytli sa zároveň nové možnosti
komunikácie, pastorácie a vyučovania. Niektorí ste ani nepocítili, že neučíte, iba sa
zmenili podmienky. Ostali ste vo vyučovacom procese a boli ste v kontakte prostredníctvom online spojenia. Boli však školy a situácie a konečne i posledné usmernenie
z ministerstva školstva sa nieslo v tom duchu, že náboženská výchova je v skupine
komplementárnych predmetov. Žiaľ, i keď boli možnosti na vyučovanie a nič neprekážalo elektronicky sa spojiť so žiakmi a študentami, nebolo to umožnené a odporúčania boli nepreťažovať množstvom vyučovacích predmetov. Patrí vám vďaka, že
ste sa v sťažených podmienkach usilovali tvorivo a vynaliezavo plniť svoje poslanie, že ste nestáli a nehľadeli. V čase pandémie sa stali nápomocnými a nabrali na
význame naše katolícke médiá a elektronické médiá. Je zaujímave, že už vyše roka
máme portál katechezy.sk, ale čas karantény veľmi dynamicky rozhýbal túto oblasť.
Na sociálnej sieti Facebook vznikla skupina, ktorú iniciovali tvorcovia spomínanej
platformy katechezy.sk s názvom Náboženstvo doma a tento virtuálny priestor sa
začal napĺňať mnohými podnetnými príspevkami a aktivitami. Hoci veríme, že nový
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školský rok začne bez komplikácií, sú to cenné skúsenosti do budúcnosti a budeme
s nimi počítať i naďalej.
Z našej strany sa nepodarilo zakončiť metodické dni, neboli zrealizované
žiadne hospitácie a nepodarilo sa zorganizovať ani dekanátne, diecézne a národné kolo Biblickej olympiády. V rámci Roku Božieho slova sme pripravovali ešte
jeden seminár pre vás, tvorivý seminár formou workshopu – lapbook a chceli sme sa podieľať i na projekte Noc čítania Biblie. Iste tieto podujatia nepadnú
do zabudnutia a budú zrealizované.
Napriek všetkému sme sa vám snažili byť nablízku a byť s vami spojení. Určite to bolo v modlitbe a posledné štyri pondelky aj pri slávení sv. omše, ktorú sme
online prenášali cez facebook a youtube kanál DKÚ. Počas posledného májového
týždňa sa pokúsime prostredníctvom online prenosu sprostredkovať pre vás metodický deň. Téma ostane, ale bude príležitosť pre tých, ktorí počas roka nestihli
žiadne podujatie, alebo nemohli sa zúčastniť marcových metodických dní.
Prijmite i toto naše posledné číslo Katechetických ozvien ako ponuku na inšpiráciu a povzbudenie pre vás. V rozhovore sme chceli priblížiť prácu a fungovanie Katolíckeho biblického diela, ktoré prezentuje jeho nový riaditeľ
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD. V ponuke aktivít a katechéz nájdete inšpiráciu
na mariánsky mesiac máj, pokračujeme v línii prežívania Roku Božieho slova
a v aktuálnom čísle sme zaradili katechézy, ktoré súvisia s touto témou. Inšpiráciu nájdete aj k práci s modlitbou Otče náš. Prežívaný Rok Božieho slova nás
viedol pri výbere literatúry v rubrike Ponuka DKÚ.
Prajem vám podnetné čítanie, ďakujem za prácu počas uplynulého školského
roka a rovnako za vašu účasť na podujatiach a spoluprácu s DKÚ.
Nech Duch Svätý, ktorého pôsobenie sme si pripomenuli počas Turíc osvecuje vaše mysle a posväcuje vaše srdcia. Zároveň pri zmienke Turíc vás chcem pozvať na slávnostné Veni Sancte a Celodiecézny katechetický deň, ktorý sa uskutoční 28. augusta 2020 v Ružomberku. Podrobné informácie pošleme v priebehu
augusta.

Viktor Pardeľ
biskupský vikár
riaditeľ DKÚ

www.dkuspis.sk

Rozhovor

ThLic. Anton
Ziolkovský
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Rozhovor

Pán riaditeľ, vedenie Katolíckeho biblického

ktorú považujem za veľmi dôležitú, je viac vy-

diela (KBD) ste prebrali na jeseň v roku 2019,

užívať moderné technológie a komunikačné

teda len nedávno. Čím vám je toto dielo blíz-

platformy na biblický apoštolát. Čiže aby som

ke?

to zhrnul: chceme najmä vzdelávať a moderAko každý kňaz, aj ja som sa počas štúdia

ným spôsobom popularizovať Božie slovo.

na fakulte venoval biblickej teológii. Mali sme
to šťastie, že sa v tom čase akurát vrátil zo za-

Prežívame Rok Božieho slova. Čo to znamená

hraničných štúdií prof. Tyrol, takže sme doslova

pre vás ako riaditeľa tejto organizácie? Pri-

hltali jeho úvod do Svätého písma, také zloži-

pravilo alebo pripraví KBD pre veriacich niečo

té témy ako inšpirácia alebo kanonicita. V Ríme

špeciálne aj k tomuto obdobiu?

som študoval fundamentálnu teológiu a absol-

K Božiemu slovu mám veľmi osobný vzťah.

voval som aj niekoľko kurzov, ktoré sa týkali no-

Denne ho čítam, nielen v liturgii hodín a ako

vozákonnej biblickej teológie. Keďže kážem, tak

prípravu na kázeň. Čítam Sväté písmo na po-

prirodzene ma všetko, čo sa týka Písma, zaují-

kračovanie už celé roky, stále dookola. Keďže

ma nielen z pohľadu rozvoja môjho duchovného

Božie slovo je účinné, vždy ma niečím prekva-

života, ale tak trochu aj profesionálne. Pôvodne

pí, nedá sa ním nikdy nasýtiť tak, aby sme ho

som o práci v biblickom diele neuvažoval. Do-

už nepotrebovali. Do KBD som nastupoval až

stal som však takúto ponuku a nakoniec som ju

v novembri, Rok Božieho slova sa začal Prvou

prijal. Najväčšou výzvou v tejto chvíli je vybudo-

adventnou nedeľou. Predtým takmer rok sa

vať z neho konsolidovanú inštitúciu, ktorá bude

v KBD nevykonávali žiadne aktivity, takže sme

známa svojimi aktivitami a najmä profesionálna.

ani nič špeciálne nestihli pripraviť. Pár vecí
sme predsa dohodli. Pravidelne zverejňujeme

Hlavnou náplňou KBD je biblický apoštolát.

komentáre k nedeľným čítaniam od renomo-

Aká je vaša vízia a aké sú vaše priority v tejto

vaných slovenských biblistov, rozširujeme

náplni?

biblickú literatúru a biblické hry. Zorganizo-

Myslím si, že filozoficky by sme mali za-

vali sme lektorský kurz v Hniezdnom. Do leta

chovať kontinuitu v tých aktivitách, ktoré sa

sme ich chceli stihnúť ešte niekoľko, ale koro-

osvedčili a popritom ponúknuť niečo nové.

nakríza nás zabrzdila. Pripravujeme nový web,

Dnes sa málo číta, čiže úlohou je hľadať spô-

aplikáciu a v auguste Letnú školu Biblie.

soby, ako priblížiť Sväté písmo deťom, mládeži
a rodinám, aby si naň zvykli ako na Božie slovo

Božie slovo je a malo by byť najdôležitejšou

a denne ho čítali. Ak všetko pôjde dobre, ešte v

knihou pre život kresťana. Napriek tomu ju

tomto Roku Božieho slova spustíme aplikáciu

my, katolíci, berieme do rúk zriedkavo. Prečo

v smartfónoch, ktorá umožní kontinuálne čí-

je to tak? Ako to zmeniť?

tanie Biblie a Katechizmu a sprístupní krátke

Je to tým, že ho po prvé málo poznáme

komentáre k nedeľným čítaniam. Druhá vec,

a teda mu nerozumieme. Ak k tomu priráta-

www.dkuspis.sk
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me našu malú vieru, tak je zrejmé, že mnohí

Ako dnes reagujú na Božie slovo deti a mládež?

nemajú motiváciu siahnuť po Svätom písme.

Máte nejaký osvedčený spôsob, ako priblížiť

Myslím, že v tomto môže byť veľmi nápo-

a efektívne odovzdať Božie slovo „do rúk“ de-

mocná katechéza i školské vyučovanie nábo-

ťom a mladým?

ženskej výchovy, aby sme chápali, že Biblia je

Osvedčený spôsob nemám, ale ten ne-

Božím slovom s potenciálom osloviť každého

musíme vymýšľať. Iste, hľadať spôsoby ako

z nás. Potom stačí už len dobrá vôľa, otvo-

priblížiť Písmo, sú na mieste, ale na druhej

riť ho a pravidelne čítať, po kapitolách. Veľmi

strane nepodľahnime pokušeniu myslieť si, že

dobrým nástrojom pri biblickom apoštoláte sú

mu musíme nasilu robiť nejakú reklamu. Bo-

biblické krúžky, ktoré môžu fungovať nielen

žie slovo má hodnotu samo v sebe; priťahuje

vo farnostiach pre dospelých, ale aj pre mlá-

každého svojou vnútornou silou, má potenciál

dež, napríklad pre stredoškolákov alebo ako

osloviť kohokoľvek. Nemusíme sa báť, že bez

súčasť prípravy pred birmovkou. Dobrým po-

nás si ľudia Písmo nevšimnú. My sa postaraj-

pularizátorom sú biblické olympiády.

me len o jediné: aby aspoň pár veršov Božieho
slova zaznelo na každej katechéze alebo hodi-

V rámci služby ohlasovania vnímame predo-

ne náboženskej výchovy. A keď už predsa len

všetkým skupinu farskej katechézy a škol-

hľadáme cesty ako ho spopularizovať, vytiah-

ského vyučovania. Obe majú svoje špecifiká,

nime z neho príbehy.

prístupy i cieľové skupiny, ale Božie slovo je
základ, o ktorý sa opierajú. Opýtam sa najprv,

Dnes nájdeme v kníhkupectvách prerozpráva-

ako vnímate prítomnosť Božieho slova v škol-

né biblické príbehy pre deti a mládež. Možno

skom vyučovaní na Slovensku?

nám chýbajú tematicky spracované príbehy

Ohlasovanie evanjelia či vo farskej ka-

pre deti podľa jednotlivých veľkých biblických

techéze alebo pri školskom vyučovaní nábo-

postáv, kde bude prerozprávaný biblický text

ženstva je nemysliteľné bez Písma. Biblický pr-

a obrázky zároveň. Ako to vidíte reálne, aby sa

vok bol v katechéze stále prítomný. Na druhej

ponuka takýchto kníh z KBD mohla stať do-

strane treba priznať, že v posledných rokoch

plnkovou literatúrou pre školy a vhodnou ka-

jestvovala tendencia k prílišnej antropologizá-

techézou do rodín?

cii obsahov školskej náboženskej výchovy. Má

Nakoľko v KBD prebieha akýsi reštart,

to svoje rácio, lebo väčšina detí už neprichá-

touto témou sme sa podrobne nezaoberali. Ale

dza z nábožensky praktizujúcich rodín, takže

už po mojom nástupe som požiadal kolegy-

na začiatku je nevyhnutné hovoriť o prirodze-

ňu, aby kontaktovala všetky diecézne školské

ných ľudských hodnotách. Lenže náboženstvo

a katechetické úrady a začala im posielať no-

vyžaduje aj určitý doktrinálny obsah, ktorý

vovytvorený newsletter. Priznám sa, že v sú-

sa opiera o solídne poznanie Svätého písma.

časnosti máme veľké skladové zásoby najmä

Myslím si, že Biblia, už len preto, že je často

biblických hier. Veľmi radi pripravíme alebo

naratívna, má veľký potenciál zaujať mladých

podporíme vydávanie doplnkovej biblickej li-

ľudí, len ju treba viacej používať.

teratúry pre deti a mládež. Sme však nateraz
limitovaní financiami. A potom, skôr než sa
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„Hľadať spôsoby ako priblížiť
Písmo, sú na mieste, ale na druhej
strane nepodľahnime pokušeniu
myslieť si, že mu musíme nasilu
robiť nejakú reklamu.“

k tomu podujmeme, určite budeme chcieť viac

ré sú aj pre viacerých hráčov. Viem si predsta-

rozprávať práve s diecéznymi úradmi, aby sme

viť, že takáto hra alebo puzle môžu byť pekným

lepšie poznali situáciu a vedeli, čo potrebujete.

darčekom z príležitosti slávnosti prvého svätého prijímania alebo narodenín.

Vo farskej katechéze sa stretávame najmä
s metódou „lectio divina“. Aj tú si však nie-

Na záver ešte jedna otázka: Keby ste sa mohli

kedy prispôsobujeme a upravujeme vo väčšej

pozrieť, ako bude vyzerať KBD o päť rokov, čo

alebo menšej miere. Poznáme aj iné metódy

by ste chceli vidieť?

práce so Svätým písmom. Ktoré ďalšie by ste

O víziách radšej opatrne, ale nejaké mať

tak "od srdca" odporúčali veriacim a kateché-

určite treba. Ako som už povedal na začiatku,

tom pre život z viery?

veľmi si želám, aby KBD bolo konsolidovanou

Lectio divina je výborná metóda, má však

inštitúciou, ktorá bude na Slovensku známa

svoje limity, lebo predpokladá základy du-

svojimi aktivitami: organizovaním podujatí,

chovného života a aspoň nejakú skúsenosť

vydávaním kvalitnej literatúry a najmä popu-

s rozjímaním, čo pri dnešných deťoch nie je

larizovaním Svätého písma. Všetkým kateché-

samozrejmosťou. Pre tých starších, napríklad

tom/katechétkam a učiteľom/učiteľkám nábo-

ako súčasť prípravy na prijatie sviatosti bir-

ženskej výchovy prajem veľa síl a trpezlivosti

movania, však určite vhodná je. Pri odporúčaní

pri práci s deťmi. A k tomu odvahu často siahať

iných metód sa vrátim k biblickým hrám, puzle

aj v tomto prostredí po Svätom písme, aby sa

a pod. Na trhu je ich viacero od viacerých vý-

im hlboko do srdca vštepilo, že toto je posol-

robcov, sú nápadité. Je to zaujímavé forma ako

stvo živého Boha, na ktorom stojí naša viera

sa lepšie zoznámiť so Svätým písmom. Niekto-

a náš kresťanský život.
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Zrušené semináre

CÉZNY KATECHETICKÝ DEŇ s diecéznym otcom bis-

V období apríl a máj sme mali v pláne uskutočniť

kupom, ktorý sa uskutoční dňa 28. augusta 2020 v Ru-

pre učiteľov náboženstva praktický seminár a pre

žomberku. Pozvánku a bližšie informácie o programe

farskú katechézu vzdelávací seminár. Z dôvodu ka-

budeme zasielať v auguste 2020 na emailové adresy

rantény sme tieto semináre nemohli uskutočniť.

farských úradov, učiteľov a škôl.

Veríme, že budúci školský rok bude možné stretávať sa a obohatiť tak svoj odborný, pedagogický rast

Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva,

a sociálny kontakt, ktorý v plnom slova zmysle ne-

katechétov a katolíckych učiteľov

možno nahradiť virtuálnym kontaktom, na ktorom
teraz fungujeme.

V tejto chvíli nie sme si istí, či počas letných
mesiacov budú už v ponuke duchovné cvičenia
v exercičných domoch, reholiach a komunitách na

Biblická olympiáda– zrušené vyššie postupo-

rôznych miestach Slovenska, ako to bolo v minu-

vé kolá

losti zaužívané. Nech čas letných mesiacov je časom

V marci sa mali uskutočniť dekanátne kolá Biblic-

oddychu ako i načerpania fyzických i duchovných

kej olympiády a potom v apríli diecézne a v máji celo-

síl pre nastávajúce obdobie. Prajeme vám, aby ste

národné kolo. Všetky vyššie postupové kolá boli zru-

využili vhodný spôsob a miesto, ktoré vám bude

šené. Pre informovanosť uvádzame, že do školských

zdrojom toho najpotrebnejšieho a to je prehlbenie

kôl sa zapojilo 107 základných škôl a 23 stredných

vzťahu s Pánom. DKÚ Spišskej diecézy organizuje

škôl. Je veľmi pravdepodobné, že obsah kníh tohto-

duchovné cvičenia začiatkom druhého polroka ak-

ročnej olympiády sa posunie i na budúci školský rok.

tuálneho školského roka.

O tom však rozhodne celoslovenská komisia Biblickej
olympiády na zasadnutí v čase, keď to už bude možné.
Aktuálne vás o obsahu kníh na budúci školský rok budeme informovať.

Náboženstvo doma
Na Facebooku vznikla skupina "Náboženstvo
doma". Jej cieľom je najmä vzájomná pomoc pri
odovzdávaní viery v rodinách, ponúka však najmä

„Biblia očami detí a mládeže“ – národné kolo

tipy a pomôcky pre domácu katechézu. Jej tvorcovia

Termín vyhodnotenia národného kola sa posu-

žiadajú všetkých, ktorí sa do nej pridali, aby vklada-

nul kvôli známym okolnostiam. V čase uzávierky Ka-

li "hlavne inšpirujúce a pozitívne hodnoty". Denne

techetických ozvien ešte nie sú zverejnené výsledky.

na nej pribúdajú desiatky námetov. Medzi nimi sú

V mesiaci jún ich uverejníme na našej webovej stránke.

i krátke nahrávky vyučovacích hodín náboženstva,
stolové hry, biblické kvízy, prezentácie, vystriho-

VENI SANCTE na začiatku šk. roka 2020-2021

vačky, omaľovavánky, kresby, interaktívne pexesá,

Na začiatku školského roka 2020-2021 pozývame

obrázkové desatoro, odkazy na piesne, aplikácie či

všetkých kňazov, katechétov, učiteľov náboženskej

cudzojazyčné zdroje.

výchovy a náboženstva na VENI SANCTE a CELODIE-

PORTÁL www.katechezy.sk

Katechetické ozveny
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„BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“ – vyhodnotenie diecézneho kola
Výtvarná súťaž bola v šk. roku 2019/2020 vyhodnotená v neskoršom termíne. Počet škôl, ktoré spĺňali podmienky zapojenia sa do výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ bolo 30. Počet prác zo zapojených
škôl, bolo 140. Vyradených bolo 13 prác z dôvodu nesplnenia stanovených podmienok. Najčastejšie dôvody
vyradenia boli: nedodržanie maximálneho počtu 3 výtvarných prác za kategóriu, rozmer práce, použitie
pasparty alebo téma, ktorá nespadala do určených biblických kníh v tomto ročníku súťaže.
Vyhodnotenie a prezentáciu víťazných prác podľa jednotlivých kategórií nájdete na našej webovej stránke
v sekcii Oznamy. Diplomy a malé vecné ceny boli zaslané na adresy škôl.
Ďakujeme všetkým žiakom aj ich pedagógom za zapojenie sa i v tomto výnimočnom školskom roku
2019/2020 za vašu kreativitu, aplikovanie talentov v umeleckom prejave vnímania Božieho slova.
P. č.

Škola

Mesto

1

SŠI Námestie Š. Kluberta

Levoča

Počet
11

2

ZŠ s MŠ sv. Kríža

Kežmarok

6

3

ZŠ s MŠ

Harichovce

4

4

ZŠ

Vrbov

6

5

ZŠ Dr. D. Fischera

Kežmarok

1

6

CSŠ J. Krstiteľa

Spišské Vlachy

11

7

ZŠ s MŠ

Spišské Bystré

2

8

ZŠ s MŠ

Liptovská Teplá

3

9

ZŠ apoštola Pavla

Liptovský Mikuláš

5

10

CZŠ sv. Gorazda

Námestovo

1

11

ZŠ a MŠ

Novoť

9

12

ZŠ Levočská

Spišská Nová Ves

3

13

ŠZŠ Matúškova 1631

Dolný Kubín

2

14

ZŠ Povýšenia sv. Kríža

Smižany

1

15

ZŠ sv. Vincenta

Ružomberok

16

ZŠ s MŠ

Ľubochňa

12
3

17

ZŠ s MŠ R. Dilonga

Trstená

2

18

ZŠ s MŠ

Vitanová

7

19

Spojená škola

Spišská Stará Ves

20

ZŠ s MŠ

Vydrník

3

21

ZŠ s MŠ

Hniezdne

3

10

22

ZŠ s MŠ

Babín

4

23

ZŠ s MŠ Aurela Viliama Scherfela

Poprad

2

24

Spojená škola sv. Jána Pavla II.

Poprad

2

25

ZŠ s MŠ

Krušetnica

6

26

CZŠ s MŠ sv. Matúša

Švošov

3

27

ZŠ

Suchá Hora

6

28

ZŠ

Huncovce

9

29

SZŠ M.T.Schererovej

Ružomberok

2

30

ZŠ

Hubová

Všetkých prác spolu

1
140

www.dkuspis.sk

-12

Rozdelenie výtvarných prác podľa kategórií
Kategória

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.A

8.B

8.C

Spolu

Počet

3

29

38

22

34

2

0

7

5

0

140

Zoznam víťazov podľa kategórií
Miesto

Meno

Škola

Názov práce

1. kategória: Materské školy
1.

Zita Trajčíková

ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

Položenie Mojžiša na rieku Níl

2.

Liliana Tomečková

ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

Stretnutie Ježiša so Samaritánkou

3.

Nina Ordzovenská

ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok

Rozhovor Ježiša so Samaritánkou

Cena poroty

-

Boh prehovoril k Mojžišovi

2. kategória: ZŠ roč. 1.-2.
1.

Samuel Bystričan

ZŠ s MŠ Novoť

2.

Natália Klapáčová

Cirkevná spojená škola, Spišské Vlachy Jonáš vo vnútri ryby

3.

Dávid Múdry

Cirkevná spojená škola, Spišské Vlachy Jonáš vo vnútri ryby

3. kategória: ZŠ roč. 3.-4.
1.

Michaela Šurinová

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

Slávnostný vstup do Jeruzalema

2.

Liana Thomajerová

ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok

Neposlušný Jonáš

3.

Silvia Brišová

ZŠ s MŠ, Novoť

Vydanie Jonáša

Cena poroty

Michaela Kubačková

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga, Trstená

Krížová cesta

Cena poroty

Laura Kubinová

CZŠ s MŠ sv. Matúša, Švošov

Zázračné rozmnoženie chleba

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

neudelené

-

-

2.

Lukáš Kocúr

ZŠ s MŠ, Novoť

Jonáš v bruchu veľryby

3.

Alexandra Dilská

ZŠ Vrbov

Veľká ryba

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

Timotea Galliková

ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok

„Choď a už nehreš“
Záchrana Izraelitov

2.

Klára Kočíková

ZŠ Levočská, Spišská Nová Ves

3.

Timea Kicková

Cirkevná spojená škola, Spišské Vlachy Prechod cez Červené more

Cena poroty

Ondrej Osvald

ZŠ s MŠ A.V.Scherfela, Poprad

Jonáš po troch dňoch v bruchu
veľryby sa ocitá v Ninive

6. kategória: Stredné školy, Gymnáziá
Cena poroty

Zuzana Babjaková

SZŠ M.T. Schererovej, Ružomberok

Do hlbín mora

Cena poroty

Mária Švalecová

SZŠ M.T. Schererovej, Ružomberok

Krok nedôvery

7. kategória: SOŠ (umelecké odbory)
8. A kategória: Špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich
1.

Sabína Pompová

2.

Martin Palhoš

ZŠ Huncovce

Veľká ryba

Jozef Pumr

ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím, Dolný Kubín

Jonáš a jeho cesta vo svetle Božieho rozhodovania

3.

ZŠ Huncovce

Golgota

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

Sofia Lacková

Spojená škola internátna, Levoča

2.

Roman Kaleja

Spojená škola internátna, Levoča

Mojžiš a Desatoro

Spojená škola internátna, Levoča

Ryba vyhadzuje Jonáša na pevninu

3.

Sára Karabinošová

8. C kategória: Špeciálne školy pre nepočujúcich
Katechetické ozveny

Jonáša vyhadzujú z lode
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Uvedený portál vznikol ako metodická podpora

OBJEDNÁVANIE PRACOVNÝCH ZOŠITOV

kňazov a katechétov na Slovensku. Zámerom je vytvo-

Objednávkový formulár je znovu prístupný na

riť prostredie, v ktorom sa budú môcť kňazi a katechéti

stránke www.pracovnyzosit.sk. Objednávky pracov-

vzájomne inšpirovať a pomáhať si pri katechizácii vo

ných zošitov, ktoré zašlete do 7.7.2020 budú dodané

farnosti. Základnými piliermi portálu sú pestrosť, ga-

v poslednom augustovom týždni 2020. Podmienkou

rantovanosť, kvalita obsahu a inovatívnosť. Kňazom

vybavenia objednávok v uvedenom termíne je, aby

a katechétom sú tu ponúknuté nielen materiály pre

boli zaplatené najneskôr do 31.7.2020 alebo objedna-

katechézu ale aj aktuálne informácie o katechetickom

né „na dobierku“.

dianí na Slovensku. Okrem didaktických materialov je

Poštovné pri objednávke 30 € a viac hradí Vydava-

tu možné tiež nájsť aj odkazy na ďalšie zdroje a inšpi-

teľstvo DON BOSCO. Poštovné do sumy 30 € je vo výš-

rácie pre katechézu. Jednotlivé didaktické materiály,

ke 2,99 €. Prosíme, venujte zvýšenú pozornosť často

ktoré sú na portáli uverejnené, prechádzajú schvalo-

kladeným otázkam, kde sa dozviete aj ďalšie dôležité

vacím procesom, aby sa zabezpečil čo najkvalitnejší

informácie.

obsah a ich katolicita. Jednotlivé materiály je možné
hodnotiť a komentovať. Sú publikované bezplatne autorské práva jednotlivých materialov vlastnia ich
tvorcovia. Cieľovou skupinou portálu sú predovšetkým kňazi pôsobiaci vo farnostiach a katechéti, preto
je potrebná ich počiatočná registrácia, ktorá je bezplatná. Medzi hlavné spolupracujúce organizácie patria diecézne katechetické úrady a teologické fakulty.
Metodický portál je spravovaný Slovenskou biskupskou konferenciou, predovšetkým jej komisiou pre
katechizáciu a školstvo.

NOVÁ UČEBNICA PRE 1. ROČNÍK ZŠ RADOSTNÁ CESTA LÁSKY
Od 1. septembra 2020 odporúčame používať novú
učebnicu s názvom Radostná cesta láska. Je prepojená s pracovným zošitom a slúži na jeden školský rok.
Doručená bude tým školám, ktoré si ju objednali cez
edičný portál v čase jeho aktuálneho otvorenia. V prípade, že ste ju neobjednali, môžete zaslať objednávky
i priamo na KPKC a to do 30.6.2020. Objednávky cez
KPKC je potrebné uhradiť. Cena je 4,95 eur/1 ks + poštovné.

www.dkuspis.sk
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Prehľadný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na 1. polrok školského roka 2020-2021
Kategória

Celodiecézne podujatia

august 2020

Veni Sancte

september 2020

metodický deň pre začínajúcich
učiteľov
METODICKÉ DNI v jednotlivých
regiónoch

október 2020
november 2020

Regionálne podujatia

recitačná súťaž
seminár – Knihy k BO
seminár – praktické cvičenia

katechetické dielne

december 2020

seminár-farská katechéza

duchovné obnovy

január 2021

školské kolá BO
duchovné cvičenia
(30.1.-1.2.)

Plán je predbežný a môže sa meniť podľa vzniknutej situácie. Podrobné informácie k jednotlivým
podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.
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Aktuálne

Šesť lahodných
príchutí hymnu
Veni Creator
Spiritus
SPRACOVAL: DANIEL LYSÝ

„Duch oživuje, telo nič neosoží“ (Jn 6, 63).

všetko mŕtve, všetko stratené. Možno to znie

Tieto slová nám pripomínajú, že naozaj nič

ako naučená fráza, ale priznajme si, koľkokrát

nemáme vo svojich rukách. Ba že my sami,

sa o niečo pokúšame len tak z vlastných síl

náš život i naše srdce sú v rukách kohosi iné-

a vlastného presvedčenia, ale nejde to.

ho. V rukách toho, ktorý sám je Životom. Kaž-

Cirkev sa od prvých momentov svojho

dé ráno a každý deň sa prebúdzame do nového

zrodu modlila o vyliatie Ducha Svätého. V Lis-

dňa, v ktorom je svet iný, ako bol včera. S no-

te Efezanom nás sv. Pavol vyzýva, aby sme sa

vým dňom sme aj my pozvaní, aby sme tento

neopíjali vínom, ktoré v tej dobe tvorilo súčasť

svet tvorili a premieňali na čoraz plnší odblesk

každodenného pokrmu. Ale aby sme sa radšej

Božieho kráľovstva.

napĺňali Duchom (porov. Ef 5, 18). Duch Svä-

Povedzme to celkom priamo: Bez Du-

tý je dušou našej duše, ako hovorievali mysti-

cha Svätého to jednoducho nejde. Môžeme sa

ci a tvorí miazgu nášho tajomného tela, takže

snažiť akokoľvek. Bez neho je všetko prázdne,

spolu so sv. Augustínom môžeme povedať, že

www.dkuspis.sk
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Duch je aj dušou Cirkvi. „Čo robí duša v tele

auly. Tento hymnus je najznámejším hymnom

človeka, to robí Duch v tele Cirkvi“.

na svete aj dnes. Od 11. storočia vstupuje Cir-

1

Z roku 1049 pochádza najstaršia zmienka

kev týmto hymnom do každého nového roka,

o najkrajšom hymne k Duchu Svätému – Veni

storočia, každého koncilu, synody, konkláve

Creator Spiritus – ktorý v tom čase zaznel na

i každého významného zhromaždenia.2 Autor-

Remešskom koncile počas vstupu pápeža do

stvo hymnu je pripisované Rhabanovi Maurovi,

1

2

CANTALAMESSA, R.: Dech Božského Ducha. s. 89

CANTALAMESSA, R.: Zpěv Ducha. s. 5

Katechetické ozveny
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fuldskému opátovi a arcibiskupovi v Mohuči,

ného chaosu. Slová Veni Creator Spiritus sú

ktorý bol jedným z najväčších teológov svojej

preto tými najkrajšími myšlienkami, akými

doby. Hymnus sa skladá zo šiestich sloh a kaž-

možno každý nový deň začať nanovo.

dá z nich má inú „príchuť“. V tomto čase, keď
vrcholí Veľkonočné obdobie a vyúsťuje v Turí-

2. Tešiteľom si nazvaný,

cach, vás chceme ešte viac podnietiť v túžbe po

dar Boží z neba nám daný,

Tešiteľovi, v hlade po chvále a smäde po speve

zdroj živý, láska, oheň v nej

tohto hymnu na jeho slávu. Touto cestou nás

i pomazanie duchovné.

budú sprevádzať myšlienky pápežského kaza-

Často

teľa pátra Raniera Cantalamessu.

sa

pri

daroch

Ducha

zvykne

zdôrazňovať jeho úloha ako darcu. A keď sa
k nemu modlíme, väčšinou ho prosíme najmä

1. Príď, Duchu Svätý, tvorivý,

o požehnanie a milosť. No akoby sme pritom

príď svojich verných navštíviť;

zabudli, že on sám je tým najväčším darom. Je

naplň nám srdcia milosťou,

milosťou, ktorá k nám v Ježišovi prichádza no-

ktoré si stvoril múdrosťou.

vým spôsobom.

Prvá sloha hymnu nám predstavuje Ducha

V Ježišovi Boh odstránil dve hlavné pre-

ako Stvoriteľa. Význam slova „stvoriť“ zna-

kážky. Prekážku prirodzenosti, keď si božské

mená vytvoriť niečo z ničoho, bez akejkoľvek

Slovo vzalo na seba našu ľudskú prirodzenosť

vedľajšej pomoci, matérie či účinku. My všet-

i prekážku hriechu, ktorý nás od Boha odde-

ci sme v istom význame tvorcovia, ktorí niečo

ľoval. A tak sa plnosť Božstva, ktorá prebýva-

tvoria, upravujú, renovujú. Ale nik z ľudí ne-

la v Synovi človeka vyliala na ľudí, takže Duch

dokáže niečo len tak stvoriť. „Keď na seba vzý-

už nie je len tým, kto ľudí inšpiruje k proroc-

vaš Ducha Svätého, vraciaš sa vo viere do okami-

tvám, privádza k zázrakom a znameniam, ale

hu, keď mal nad tebou Boh všetku moc a bol si

je hlavne tým, ktorý prebýva v človeku – „Bo-

myšlienkou jeho srdca, takže mohol s tebou robiť

žia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha

čo chcel bez toho, aby porušil tvoju slobodu. Zna-

Svätého“ (Rim 5, 5). Duch Svätý je Otcov spl-

mená to vrátiť svoju slobodu Bohu, ako by si sa zo

nený prísľub, jeho neoceniteľný a nezaslúžený

svojho slobodného rozhodnutia vrátil k Bohu...“

Dar, ktorý žije a pôsobí v nás osobným spôso-

3

Každý deň zakúšame mimoriadnu oblasť

bom. Preto ak sa aj dnes ešte niekto pýta, čo

reality so zakúšaním stvoriteľskej moci Ducha

prináša Duch pri Ježišovom príchode a Turí-

– je to ranné prebudenie. Každé ráno je sym-

cach, odpovedá mu sv. Irenej: „Priniesol všetko

bolom vyslobodenia z temnoty noci, túžbou po

nové tým, že priniesol seba.“4 Nielen jeho dary,

zhodení všetkej ťarchy a nehybnosti. Je sym-

ale predovšetkým on sám má byť túžbou náš-

bolom nového sveta, ktorý vzchádza z prvot-

ho srdca. Veď je naším Tešiteľom, ktorý upo-

3

4

CANTALAMESSA, R.: Zpěv Ducha. s. 35

CANTALAMESSA, R.: Zpěv Ducha. s. 47

www.dkuspis.sk
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kojuje ako nežná matka (porov. Iz 66, 13), je

b) Pavol v súvislosti s Duchom používa vý-

tým, kto tíši naše bôle, obmýva nás svätými

razy ako prvotina (aparché) a závdavok (arra-

slzami, uzdravuje naše rany, vedie nás k múd-

bôn).6

rosti Božích synov a dcér. Je Osobou, ktorá má
s nami vzťah, žiarlivo po nás túži (porov. Jak 4,

„...aj my sami, čo máme prvotiny Ducha...“
(Rim 8, 23)

5) a vedie nás, aby sme sa aj my stali tešiteľmi
pre iných.

„A to nás takto uspôsobil Boh, ktorý nám dal
závdavok Ducha“ (2 Kor 5,5)

3. Ty, darca darov sedmorých,

Turíce boli židovským sviatkom „Prvo-

prst Boží v dielach stvorených;

tín“. Židia si počas týchto sviatkov pripomí-

ty, prisľúbenie Otcovo,

nali prvotiny obetované Bohu, ktoré boli prvou

dávaš reč, slovo Pánovo.

obetou po vstupe do zasľúbenej zeme.

Vyliatie Ducha na človeka je splnením Ot-

Aj my sme dostali Ducha ako prvotinu, zá-

covho prísľubu. Proroci s veľkým nadšením

vdavok, nie ako plnosť. Tá príde až vo večnosti.

ohlasovali zoslanie Ducha novým a jedineč-

Práve tým, že túto plnosť očakávame, rodí sa

ným spôsobom („Potom vylejem svojho ducha

v nás nádej, ktorá s týmto očakávaním narastá

na každé telo...“ – Joel 3, 1; „...vylejem svojho

a zväčšuje naše srdce. Spomeňme si na to, že

ducha na tvoje potomstvo... – Iz 44, 3; „Svojho

v deň Turíc sa po Petrovej kázni obrátilo 3000

ducha vložím do vášho vnútra...“ – Ez 36, 27).

ľudí zo všetkých národov, ktoré v tom čase pu-

Starý zákon používa v súvislosti s účin-

tovali do Jeruzalema. Sv. Irenej o tom napísal

kovaním Ducha hlavne výrazy ako „zostúpil“

krásnu myšlienku: „Duch obetoval Otcovi pr-

(porov. 1 Sam 19, 20; Sdc 14, 6;), „vstúpil“ (po-

votiny všetkých národov.“7 Aj my ako kresťania

rov. 1 Sam 10,10) alebo, že „na niekoho pôso-

sme tak povolaní sláviť sviatok prvotín a pri-

bil“ (porov. 2 Sam 15, 13).

nášať mu ovocie Ducha obetou nášho každo-

Až na sviatok Turíc a po tejto udalosti po-

denného života.

čúvame, že učeníkov „naplnil“ Duch Svätý (Sk
2, 4; 4, 31; 9, 17;). Na Turíce teda Duch prichá-

4. Osvieť nás, ducha posilňuj,

dza novým a plnším spôsobom. Duch napĺňa

do sŕdc vlej lásku ohnivú;

človeka a tým sa splnili dávne Božie prisľúbe-

keď telo klesá v slabosti,

nia. Apoštol Pavol vnáša do tohto prisľúbenia

vzpriamuj ho silou milosti.

dve nové myšlienky :

Pred sviatkom Prvotín Židia slávili ešte je-

5

a) prijatie Ducha je nezaslúženým darom,

den starší sviatok. Tým sviatkom bolo prijatie

ktoré nestojí na dodržiavaní zákona, ale na

Desatora na vrchu Sinaj. Päťdesiat dní po vyj-

milosti vyplývajúcej z viery (porov. Gal 3, 2).
5
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dení z Egypta dáva Boh Mojžišovi tabule zákona

Baudelairea je dnes veľmi aktuálna. Ľudia uverili,

a uzatvára zmluvu s ľudom Izraela. Desatoro sa

že diabol je len akousi ilúziou patriacou do stre-

tak stalo posvätným dedičstvom nielen Židov, ale

doveku a s uvedomovaním si jeho reality sa z ľud-

aj nás, kresťanov, a aj dnes je základným zrkad-

ského vedomia vytráca aj pojem hriechu. Strati-

lom svedomia našej spoločnosti.

li sme zmysel pre zlo ľudského srdca, a tak sme

V deň Turíc sa v dejinách ľudstva opäť odo-

od seba odhodili potrebu pokánia. Slová prepáč

hralo niečo nové a mimoriadne. Prichádza Duch

a odpusť sa dnes stávajú najohrozujúcejším dru-

Svätý ako „Nový zákon“, ktorý sa stáva nielen

hom. Všetko je dovolené. Arogancia, hedonizmus

kritériom našich skutkov („Ak žijeme v Duchu,

a egocentrizmus sú „významné čnosti“, poháňa-

podľa Ducha aj konajme“ – Gal 5, 25), ale s ním

júce človeka za pominuteľnou slávou tohto sveta.

prichádza na rozdiel od zmluvy zo Sinaja aj mi-

No celá táto mašinéria možno nezačína ani tak

losť, sila pre život podľa tohto zákona. Sv. Ire-

vzburu voči Bohu, ako skôr jeho tichým odsunu-

nej o ňom hovorí: „Duch Svätý na Turíce zostúpil

tím na druhú koľaj. Ak je viera iba súčasťou nášho

na učeníkov s mocou uviesť všetky národy do života

života a nie jej centrom, sme na ceste k vyhasnu-

a otvoriť im Nový zákon.“ Sv. Augustín sa pridáva:

tiu lásky v našom srdci.

8

„Duch Svätý je nový zákon napísaný skutočne ohni-

Napíšem to ešte inak: Ak nie je Boh vo všet-

vým Božím prstom, ale tentoraz nie na kamenné

kom a za každých okolností na prvom mieste na-

dosky, ale na dosky z mäsa, ktorými sú srdcia ľudí

šich hodnôt, jeho miesto prevezme naša práca,

očistených Kristovou krvou. Duch Svätý je oživujú-

záľuby, kariéra a všetky fatamorgány, ktoré sa

cim princípom Novej zmluvy.“

jedného dňa rozplynú ako sen.

9

Ak bol Zákon liekom na náš zrak, ktorý nám

Hymnus nás v piatej slohe priamo vyzýva

otvoril oči, ukazujúc, ako máme žiť, Duch Svätý je

k modlitbe za ochranu pred nepriateľom. Sami

láskou, ktorá nás poháňa, takže od neho dostáva-

v tomto boji neobstojíme, preto nás apoštol Pa-

me novú silu, získavame krídla ako orly, bežíme

vol v Liste Efezanom vyzýva obliecť sa do Božej

a neustávame, putujeme a neomdlievame (porov.

výzbroje. Jedinú útočnú zbraň uvádza apoštol na

2 Kor, 5, 14; Iz 40, 31)

koniec a je ňou meč Ducha (porov Ef 6, 17). Dvojsečný meč, ktorý sa v tom čase užíval, mal čepeľ

5. Pred nepriateľom ochráň nás,

nabrúsenú z oboch strán. Dalo sa ním udierať

svoj pokoj daj nám v každý čas;

oboma stranami a v duchovnom chápaní to má

nech vždy pod tvojím vedením

veľký význam. Predstavme si, že sa chceme ta-

vyhneme vplyvom škodlivým.

kýmto mečom zahnať. Stane sa to, že meč musí-

„Najúspešnejším klamstvom diabla je pre-

me najprv pritiahnuť k sebe, musí poraniť v pr-

svedčiť ťa, že neexistuje.“ Táto myšlienka Charlesa

vom rade nás, aby sme potom mohli zaútočiť.
Znamená to, že meč Ducha má zasiahnuť najprv

8
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9
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Až potom budeme schopní udržať tento meč v ru-

naše pery, ale predovšetkým naše srdce volá na

kách a bojovať ním proti nepriateľovi. Spomeň-

Otca so synovskou oddanosťou. Diadochos z Foti-

me si na apoštola Petra. Pred tým, než dokázal

ky, biskup v 5. storočí hovorí, že Duch jedná „ako

zhromaždeným Židom adresovať tvrdé slová, ako

matka, ktorá učí svoje dieťa vyslovovať „otecko“

„zabili ste pôvodcu života“ (porov. Sk 3, 15), sám

a opakuje s ním toto slovo, až kým sa nenaučí volať

prešiel premenou, keď zakúsil vlastné zlyhanie.

otca aj zo spánku.“12

Aj tak veľký apoštol ako on si musel priznať, že

V tejto slohe tiež vzývame Ducha, aby nám

zaprel, zradil, opustil Ježiša. Slovo najprv pora-

daroval lásku k Synovi a vieru vo všetky tri Božské

nilo jeho, aby sa jeho vnútro pokáním premenilo.

osoby. Pri láske nejde len o nejaký cit nábožnosti.

Je napísané, že po jeho slovách sa mnohí dali na

Nejde o to, aby sme Ježiša milovali ako osobnosť,

pokánie a uverili (porov. Sk 4, 4). Prosme Pána,

ale ako osobu. Ježiš pre nás nemôže a nesmie

aby neustále premieňal naše srdce a konajme po-

byť iba akýmsi predmetom našej viery, súhrnom

kánie, pretože inak bude každý náš duchovný boj

teologických právd a téz. Ježiš musí pre nás zna-

odsúdený na neúspech.

menať predovšetkým prvú a definitívne najväčšiu
lásku nášho srdca. A toto sami nedokážeme. Sme

6. Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať

slabí a neverní. Klesáme pod ťarchou pokušení

a v teba, Ducha obidvoch,

a hriechom z nás ubúda život. Duch je náš naj-

daj veriť vždy, vo všetkých dňoch.

mocnejší priateľ, ktorý nám dodáva síl a milosti

Amen.

a najmä je tým, ktorý nás učí vytvárať vzťah s Je-

V poslednej slohe hymnu prosíme Ducha, aby

žišom. Je tým, ktorý nám ukazuje, ako máme Je-

nás učil poznávať Otca. Možno si niekto kladie

žiša milovať, ako a čím mu máme robiť radosť.

otázku, prečo prosíme práve Ducha o poznanie

Dalo by sa o tomto hymne písať omnoho viac,

Otca, prečo neprosíme Syna. „Odpoveďou je, že

no nateraz to stačí. Duch je nevyčerpateľný zdroj

Duch Svätý nám dáva poznať práve Synovo zjavenie

a hovoriť o ňom sa dá jedine na „kolenách srdca“.

Otca.“10 Ježiš tesne pred svojím umučením pove-

Verím, že tieto myšlienky nám pomôžu i v našom

dal svojim učeníkom, že Tešiteľ, ktorého pošle od

živote spievať tento hymnus so srdcom plným

Otca, ich uvedie do plnej pravdy (porov. Jn 16, 13).

bázne i nadšenia.

Toto uvedenie však neznamená iba nejaké nové
racionálne poznanie, ale znamená to intímne poznanie, ktoré zasahuje celú osobu učeníka.11 Otec
sa pre nás stáva nielen poznaním, ale bytostnou
súčasťou našej identity a nášho života. Nielen
10
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S Pannou Máriou v roku
Božieho slova
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

Cyklus krátkych zamyslení pre mládež je zameraný na osobu
Panny Márie a udalosti z jej života, ako to zachytáva a uvádza Sväté
písmo. Začíname Turícami, kde Mária bola v centre spoločenstva
s apoštolmi, tak ako je aj centrom našich spoločných úvah.
V úvode je vždy obrázok, ktorý výtvarne zachytáva udalosti
opísané vo Svätom písme. Pokračuje krátke zamyslenie a plynulo
prechádza k formulácii úlohy, ktorá nabáda na kontempláciu,
poprípade aktivizuje k činnosti alebo modlitbe. Spolu s Pannou
Máriou kráčajme v Roku Božieho slova. Šťastnú cestu.

MÁRIA A TURÍCE

den. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa

inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. (po-

volá Olivová a je blízko Jeruzalema. Vystúpili

rov. Sk 1, 12-14; 2, 1-4)

do hornej siene, kde sa zdržiavali apoštoli. Jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so že-

ZAMYSLENIE:

nami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.

apoštoli s Pannou Máriou modlili, bolo zapl-

Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom is-

nené. Rôzne výzory, rôzne povahy, dokon-

tom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako

ca i kvalita osobnosti rôzna, ale prejav daru

keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom,

rovnaký. Ohnivé jazyky ako symbol pôsobe-

v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky,

nia

ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul je-

schopnosť hovoriť inými jazykmi, a to tak, ako

www.dkuspis.sk
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im Duch dával hovo-

MODLITBA:

riť. Neuveriteľné! Je to

dol na ustráchaných apoštolov. Obdaroval si ich svojím

zázrak Božieho pôso-

Duchom, aby mali odvahu a silu svedčiť o tebe.

benia, ktorý premieňa

Mária, ty si bola prítomná v deň Turíc medzi apoštol-

človeka v jednej chvíli.

mi, teba môžeme nazývať Matkou Cirkvi, buď i našou

Nádherný prejav Bo-

matkou a uč nás prijímať dary Ducha Svätého. Amen.

Dobrotivý Bože, vo svojej štedrosti si zhlia-

žej dobroty. Boh dáva
rovnako a bez rozdielu. Ale naše vnímanie,

MÁRIA V SLUŽBE DRUHÝM

naše konanie, naše po-

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala

stoje závisia len od nás.

sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vo-

Od čistoty srdca. Čisté

šla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len

srdce uvidí Boha. Vníma Boha. Necháva ho pôsobiť

čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa

a on doslova robí zázraky. A aké? Obyčajní ľudia,

zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala

apoštoli, nielen s neobyčajným darom vo chvíli

veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a po-

zoslania Ducha Svätého, ale s neobyčajnou silou,

žehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila,

ktorá sa prejavila v ich svedectve o Ježišovi Kristo-

že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo

vi v ďalších ich skutkoch už nie sú ustráchaní, ale

zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa za-

sú mužmi viery. Už sa neschovávajú, ale vychádza-

chvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá

jú do sveta a hlásajú evanjelium. A čo Mária? Zdá

uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

sa, akoby sa jej úloha už naplnila. Jej prítomnosť

(Lk 1,39-45)

vo večeradle znamená, že je prítomná ako Matka
rodiacej sa Cirkvi a ako Matka v nech je i teraz.

ZAMYSLENIE:

Tak, a je to tu. Mária sa vydala kráčať

cestou, ktorú jej pripravil Boh. Na oko nie je nič vi-

ÚLOHA:

Popremýšľaj, ako je to s tebou. Spome-

dieť, nikto nevie, že dieťa, ktoré čaká, je neobyčaj-

nieš si, kedy si naposledy dokázal konať dobro pre

né. Že pod srdcom nosí Božieho Syna, spoznala až

druhých i za cenu obety? Vzdal si sa názoru, svojej

jej príbuzná Alžbeta. Možno si vravíš, že byť nená-

pravdy alebo dobra kvôli iným? Kedy si mal odvahu

padný, obyčajný, to vôbec nie je lákavé. Dnes pred-

dať najavo rovesníkom, že postaviť sa za slabšieho,

sa chceme byť všetci

podeliť sa, nenadávať, byť užitočný a nápomocný

výnimoční,

nie je hanba, ale odvaha a úplne normálne. Ak to

chceme byť niekým vi-

bolo niečo iné, na čo si bol hrdý, skús popremýšľať

diteľným.

ako si sa cítil. Ako to teraz hodnotíš? Keby sme sa

Nikto o nej nevie?

spätne pozreli na Máriino konanie, môžeme pove-

Premýšľaj, v čom chceš

dať, že bola plná milosti a konala vždy tak, ako to

byť výnimočný? V čom

Boh chcel. Prosme Boha, aby premieňal náš život,

ti chýba pokora? Aký

obdaroval nás svojím Duchom Svätým a aby naše

je úmysel a cieľ tvojich

postoje a rozhodnutia boli svedectvom o Bohu.

snažení a namáhaní?

Katechetické ozveny
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ÚLOHA:

Skús si spomenúť, či v období, kedy Panna

Máriino

pozemské

Mária žila, bolo nejaké rádio, či televízia, sociál-

putovanie prešlo do

na sieť. Správne, nič také nebolo ešte objavené.

putovania

A predsa o nej vedia ľudia celej zeme a to už viac

ho. Povedali by sme,

ako 2000 rokov. Neurobila žiaden objav, žiaden

že tam sa predsa už

heroický čin, len jednoducho plnila Božiu vôľu.

neputuje, že je to náš

Nepredstaviteľné pre nás, ale pre Boha nič ne-

cieľ. Áno, v nebi už

možné. Hovorí sa, že dobro sa samo chváli. Tak

budeme

vytrvaj, nie preto, aby sa to raz niekto dozvedel,

sa nebudeme namá-

aby si bol u ľudí svätý a obľúbený, ale preto, lebo

hať. Vieme, že nebo

je ti prisľúbená odmena. Večnosť! Nebo! Miesto,

je miesto blaženosti,

kde vernosť a láska je najväčší kapitál.

teda miesto najväčšej lásky, akej sme schopní.

nebeské-

svätí

a

už

Panna Mária, ktorá je v nebi, to už koná, myslí a

MODLITBA:

Dobrý Bože, vydal som sa na cestu, tak

miluje tých, ktorí sú jej deťmi, miluje najväčšou

ako Mária k Alžbete.

láskou, akou je schopná. Vyprosuje nám mnoho

Do obyčajných dní, s obyčajnými vecami, s obyčaj-

milostí, aby sme tak ako ona boli prijatí do več-

nými ľuďmi, ktorí ma dnes stretnú.

nej slávy, aby sme boli pripravení na pozvanie jej

Ale to neobyčajné a výnimočné si práve ty.

Syna Ježiša, ktorý každému z nás pripravil v nebi

Prítomný v každej chvíli môjho života.

miesto. To je Mária, neúnavná v rozdávaní lásky.

Prosím ťa, tak ako si sprevádzal Pannu Máriu, spre-

Neúnavná v sprostredkovaní pomoci. Cez Máriu

vádzaj i mňa. Ja chcem kráčať s tebou. Amen.

k Ježišovi.

ÚLOHA:

Istotne poznáš rôzne prívlastky Panny

MÁRIA VZATÁ DO NEBA

Márie, napríklad i z litánií loretánskych. Keby si

V nebi sa otvoril Boží chrám a v chráme bolo vidieť

jej mal dať prívlastky ty, aké by to boli? Ako vní-

archu jeho zmluvy. Potom sa na nebi ukázalo veľké

maš Pannu Máriu? Vieš si predstaviť, že máš ešte

znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami me-

jednu mamu?

siac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola

Panna Mária je mamou Cirkvi a teda i našou ma-

ťarchavá a kričala v bolestiach, lebo mala rodiť. I

mou. Preto, že svoju snahu nasledovať Boha úpl-

porodila syna, chlapca, ktorý má železným žezlom

ne ponorila do Božej vôle.

panovať nad všetkými národmi. A jej dieťa bolo

Premýšľaj, o čo by si mohol prosiť, aby sa ne-

uchvátené k Bohu a k jeho trónu. (Zjv 11, 19a; Zjv

beská Matka za teba prihovárala u Boha? Čo je

12, 1-5)

pre teba najdôležitejšie, aby si o to prosil Pannu
Máriu? Napíš si svoju osobnú modlitbu k Panne

ZAMYSLENIE:

Svätý Ján videl tento obraz a nepo-

Márii.

chybne by sme ho nechápali, keby sme ho nemali vysvetlený teológmi a veľkými učiteľmi. Panna
Mária vzatá do neba, oslávená ako rodička Syna
Božieho.

www.dkuspis.sk
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MODLITBA:

on je tvoj pán, vzdaj mu poklonu.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi;

S Máriou za krajší život

za ňou ti privádzajú panny, jej družice.
Sprevádza ich jasot radostný

Mária,

tak vstupujú do kráľovského paláca.

nauč ma zbožne žiť,

(Ž 45, 10. 11-12. 15-16)

nauč ma dobrým (dobrou) byť,
nauč ma modliť sa,

ZAMYSLENIE:

nauč ma kajať sa.

Nebo je kráľovstvo. Musí to byť nádherné miesto.

Nebeské kráľovstvo. Predstav si to.

A tam, kráľ a kráľovná. To je ako obraz z rozMária,

právky. Nádherné miesto a nádherní a mocní

nauč ma milovať,

panovníci. A v čom spočíva ich krása a moc, kto

nauč ma bojovať,

to vlastne sú?

nauč ma poslúchať,

Na zemi bol Ježiš ako človek, žil život podob-

nauč ma odpúšťať.

ný ostatným ľuďom okrem hriechu. Jeho životný príbeh však nemal ľudsky „šťastný“ koniec.
Zomrel na kríži. Ježiš však vstal z mŕtvych, pre-

Matka Božia, Mária,

mohol smrť, premohol hriech, vykúpil tým člo-

nauč ma verným byť,

veka, vystúpil na nebesia a sedí po pravici Otca.

nauč ma čistým byť,

Toto je predsa viac ako len šťastný koniec. Nie

nauč ma trpieť,

iba pre neho, že žije a vládne po pravici Otca. Ale i

nauč ma zomrieť.

pre nás, lebo nás svojou smrťou vykúpil. Mária –
Ježišova matka bola obyčajné jednoduché a chu-

Keď príde smrtný boj,

dobné dievča. Mala mimoriadnu účasť na Božom

Mária, pri mne stoj.

pláne spásy a láske

na mňa nezabudni,

Boha k svetu. O krá-

do neba ma vezmi. Amen.

ľovi alebo o kráľovnej

MÁRIA – NAŠA KRÁĽOVNÁ

máme predstavu, že
je to niekto oplývajúci

Dcéry kráľovské sú medzi tvojimi vyvolenými;

bohatstvom a mocou

po tvojej pravici stojí kráľovná

– avšak kráľovstvo Je-

ozdobená zlatom z Ofíru.

žiša a Márie je celkom

Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch,

iného druhu. Výrazom

zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.

Ježišovho

Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou;

je

kraľovania

záchrana

Katechetické ozveny

strate-
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ných a jeho nekonečná láska. Mária je Kráľovnou,

MODLITBA:

pretože je jedinečným spôsobom spojená so svo-

Matka Božia i moja Matka, Mária,

jím Synom ako jeho matka – tak na pozemskej

aby som svoj život žil hodný titulu

púti, ako aj v jeho nebeskej sláve.

kráľovského dieťaťa.

Kráľovská hodnosť Ježiša nemá nič spoločné s bo-

Prosím o silu k pokore,

hatými a mocnými tohto sveta. Ježiš je Boží Syn.

odvahu k službe a o milujúce srdce.

V pokore prichádzam prosiť teba,

Ako človek prišiel na tento svet a svoje kráľovstvo
získal poslušnosťou Otcovi. To podobne platí aj

Kráľovná lásky, - oroduj za mňa

o Márii. Mária je kráľovnou v poslušnosti Bohu,

Kráľovná milosrdenstva,

teraz je kráľovnou neba i zeme v službe Bohu a ľu-

Kráľová pokoja,

ďom, za ktorých sa prihovára.

Kráľovná anjelov,

Pozrieť sa na nebo ako na kráľovstvo, kde nepa-

Kráľovná patriarchov,

nuje moc peňazí, vplyvu a hodnosti, ale služba,

Kráľovná prorokov,

láska a pokora, je naozaj prekvapivé. Skoro ne-

Kráľovná apoštolov,

zlučiteľné s našou predstavou panovania na zemi.

Kráľovná mučeníkov,

Boh však zmýšľa inak. Otázka je: ak je Ježiš Boží

Kráľovná vyznávačov,

Syn i kráľom neba a zeme a Mária – Ježišova mat-

Kráľovná panien,

ka je naša kráľovná, aká je teda moja „hodnosť?“

Kráľovná všetkých svätých,

Odpoveďou by mala byť hodnosť kráľovského syna

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu,

a dcéry. Tak to znie naozaj neuveriteľne. Aj oby-

Kráľovná nanebovzatá,

čajný človek je kráľovským dieťaťom. Ak si kráľov-

Kráľovná zeme,

ským dieťaťom, mal by si mať kráľovské spôsoby.

Kráľovná neba,

Kráľovi sa klaňať, kráľovnú si ctiť a k ostatným,

Kráľovná vesmíru,

ale i sebe pristupovať ako sa na túto hodnosť patrí.

Kráľovná pokoja,
Kráľovná rodiny

ÚLOHA:

Premýšľaj, ako vnímaš seba ako kráľov-

Kráľovná ...................................

ského syna či dcéru? Ako sa správaš a aký máš postoj k Ježišovi, k Panne Márii, k svojím blízkym

Tu doplň svoje vnímanie Panny Márie ako kráľov-

a k sebe samému? Chceš niečo zmeniť a teda vy-

nej.

lepšiť? Skús si nahlas povedať: „Som milovaným
Božím dieťaťom. Som milovanou dcérou (alebo)
milovaným synom Kráľa neba i zeme – Ježiša
Krista, môjho Spasiteľa.“
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Modlíme sa ruženec
Modlitba posvätného ruženca je nádhernou a vznešenou modlitbou,
prostredníctvom ktorej spolu s Pannou Máriou prežívame tajomstvá
života Ježiša Krista. Je aktuálna v každom čase, nikdy nestarnúca a vhodná
pre všetky vekové kategórie. Nie je to však jednoduchá modlitba, zvlášť
pre deti. Vyžaduje si sústredenie a trpezlivosť, ale za odmenu prináša
pokoj do srdca. Je dobré, aby si ju deti osvojili, hoc i v útlom detstve.
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

Na ceste sprevádzania detí modlitbou posvätného

4. Pred rozdaním ruženca ich poučte o správnom

ruženca - modlitbou pokoja - vám ponúkame po-

rešpekte a úcte, ktorú prejavujeme voči posväte-

môcky, ktoré poslúžia pri vysvetľovaní, obrazotvor-

ným predmetom, najmä ružencu. Neočakávajte,

nosti, či postupnosti.

že to budú vedieť.

Materiály sú vo formáte A4, pod textom uvedené len

5. Vymyslíte spôsob, ako sa deti budú striedať pri

ako ukážka, originály si môžete stiahnuť kliknutím

recitovaní modlitieb: choďte po miestnosti s kaž-

na priložený link.

dou modlitbou za iným dieťaťom, alebo nechajte
jedno dieťa recitovať všetky modlitby "Zdravas

Sedem krokov ako deti učiť modlitbe
ruženca

Mária" po sebe. Nebojte sa poradie obmieňať, ak

1. Pripravte leták so slovami modlitieb, ktoré

6. Modlite sa pomaly. Odpovedajte na otázky,

budú deti potrebovať. Aj keď poznajú modlitby, je

podľa potreby ponúknite vysvetlenia. Niektoré

pre nich užitočné na začiatku vidieť slová. Budú

deti budú veľmi dobre oboznámené s modlitba-

si istejšie.

mi aj celou modlitbou ruženca, ale pre niektoré

2. Vopred im povedzte schému modlitby ružen-

z nich to môže byť ich prvá skúsenosť.

ca; ktoré modlitby, kedy a koľkokrát. Tiež môžete

7. Modlite sa iba toľko, koľko sú deti schopné.

použiť leták so schémou ruženca so zoznamom

Prispôsobte modlitbu a jej dĺžku veku či triede.

sa deti nevedia sústrediť.

modlitieb.
3. Vysvetlite, že sa modlíme ruženec s nebeskou

Pamätajte, učiť deti, aby sa modlili ruženec, zna-

Matkou, a že naším cieľom je meditovať o tajom-

mená inšpirovať ich príkladom vašej lásky

stvách Ježišovho života, smrti a zmŕtvychvsta-

k Ježišovi a k jeho matke Márii.

nia. K tomu vám pomôžu obrázky alebo kniha
s obrázkami a popisom o tajomstvách ruženca.

Dôverujte Bohu, proste ho o vedenie, buďte tr-

(pripájame omaľovanky s tajomstvami)

pezliví a modlite sa.

Katechetické ozveny
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Otče náš – pexeso
Postup aktivity môže byť ako pri pexese, hoci to nepovažujeme za hru, ale
prehĺbenie pochopenia modlitby. Možno zvoliť aj inú formu a iný stupeň
náročnosti. Zahĺbiť sa do modlitby sám alebo s inými; mať otočené karty alebo
pozerať na texty; vyhľadávať dve alebo až tri súvisiace karty (modlitba, obrázok,
prosba); mať ešte štvrtú čistú kartu a na ňu písať vlastnú prosbu a pod.

Otče náš, ktorý si
na nebesiach

Posväť sa meno tvoje

Príď kráľovstvo tvoje

Buď vôľa tvoja ako
v nebi tak i na zemi

Chlieb náš
každodenný daj
nám dnes

Odpusť nám naše viny
ako i my odpúšťame
svojim vinníkom

Neuveď nás
do pokušenia,
ale zbav nás zlého

Lebo tvoje je kráľovstvo
i moc i sláva naveky.

Je vzácne, že ťa
môžeme nazývať Otcom,
hoci si na nebesiach
a my sme tu na zemi.

Nech ťa ľudia na
zemi uctievajú
a rešpektujú
tvoje meno.

Nech utrpenie na zemi
skoro skončí a príde
večné kráľovstvo pokoja.

Nech ľudia prijímajú
tvoju vôľu, tak ako to
robia anjeli v nebi.

Prosíme, daj nám
každý deň to,
čo potrebujeme
pre život.

Prosíme, pomôž nám
správne konať a odpúšťať. Ak sme niekomu
ublížili, pomôž, aby
sme vedeli odprosiť.

Prosíme, buď s nami
v čase skúšok a ochraňuj
nás pred nepriateľom.

Ty si Boh. Ty máš moc
a iba ty si hodný získať
všetku česť a slávu.
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Slovo a dejiny Cirkvi
Zo zápiskov Chiary Lubichovej na tému „Cirkev“ z roku 1950.
Myšlienky sú vhodné k témam o Cirkvi. Možno s nimi pracovať rôzne.
Napríklad: vyhľadať k myšlienke vhodný obrázok, urobiť záložku, rozvinúť text
vlastnou úvahou, vybrať dve myšlienky a hľadať medzi nimi súvislosti a pod.

Ježiš je Božím slovom, ktoré sa stalo telom.

V Cirkvi rozkvitli a stále kvitnú všetky čnosti. Zakladatelia rádov sú čnosťou, ktorá sa premenila

Cirkev je evanjeliom, ktoré sa stalo telom. Preto

na život. Oni prišli do neba len preto, že sa stali

je Kristovou nevestou.

Božím slovom. Uskutočnili Boží zámer, a tento
zámer nemôže byť nič iné ako Slovo, Verbum.

Cirkev jednoducho chápeme ako Krista, ktorý sa
nám počas stáročí odhaľuje.

Nakoniec do raja človek vstúpi len vtedy, ak sa
stane Slovom: „Nebo a zem sa pominú, ale moje

Cirkev je ako nádherná záhrada, v ktorej vyrástlo

slová sa nepominú.“ (Mt 24,35)

a rozkvitlo každé Božie slovo. Rozkvitol v nej Ježiš, teda Božie slovo, vo svojej rozmanitosti.

Ježiš je Slovo.

Tak ako sa voda pri dopade na zem v podobe sne-

Zakladatelia (malých mystických tiel – reholí) sú

hu kryštalizuje do všakovakých hviezdičiek, rov-

Slovami života.

nako aj Láska nadobúda v Ježišovi svoj tvar „par
excellence“, Krásu všetkých krás („krajší nad

Všetky tieto slová utvárajú Cirkev, druhého či

všetkých synov človeka“, porov. Ž 45, 3). Lás-

pokračujúceho Krista, Kristovu nevestu. Je to

ka nadobudla v Cirkvi rôzne prejavy, ktorými sú

Nový Jeruzalem, odetý do všetkých čností.

rády a rehoľné rodiny.
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Môj život a talenty

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

CIEĽ

•

ne Bohu vďačnosť

kognitívny:
•

•
•

objavovať svoje talenty a dary a prejaviť za

porozumieť, že vo sviatosti birmovania
dostávame mimoriadne dary Ducha Svä-

METÓDY:

tého

tanie obrazu.

rozhovor, výklad, práca s textom, čí-

rozlíšiť prirodzené talenty od darov Ducha
Svätého

POMÔCKY:

porozumieť, že mimoriadne dary Ducha

slovník, Sväté písmo, pekne zabalená škatuľ-

Svätého nám pomáhajú na ceste viery

ka, kartičky s názvami darov Ducha Svätého,

obrázky detí s rôznymi talentami,

afektívny:

pracovné listy, fotografie a krátky životný prí-

•

beh niekoľkých svätcov.

oceniť hodnotu prirodzených Božích darov, ktoré slúžia pre vlastné dobro a dobro
celej Cirkvi

MODEL:

Katechetické ozveny

kerygmatický
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Úvod

schopnosť človeka, nadanie pre niečo, čo
nedokáže každý, napr. talent na herectvo,

1. Modlitba

literárny, hudobný, výtvarný a pod.

Duchu Svätý, ktorý nám dávaš silu, prosíme

•

Existujú aj ľudia, ktorí žijú skromne, po-

ťa daj, aby tento čas bol pre nás všetkých novou

vedali by sme, že úplne normálne, nie sú

skúsenosťou a príležitosťou prejaviť vďaku Ježišo-

vynikajúci herci, umelci a napriek tomu si

vi Kristovi za dar vykúpenia.

ich vážime za cenné rady a tipy. Prečo sa
to deje? – žiaci hovoria odpovede. Učiteľ

2. Motivácia

uzavrie, že sú aj iné talenty a dary.

Učiteľ ukáže žiakom obrázky, na ktorých sú

•

znázornené deti, ako rozvíjajú svoj talent. Napr.

Aký talent mám a čo s tým môžem urobiť?
– žiaci hovoria

Hlavná časť
1. Práca so Svätým písmom
Čo sa o tom hovorí vo Svätom písme?
Žiakov rozdelíme do skupín. Každá skupina
dostane biblický text a pracovný list (str. 32). Po
prečítaní textu diskutujú, hľadajú odpovede na
otázky a premýšľajú nad obsahom jednotlivých
slov.
Zástupcovia skupín predstavia výsledky práce.

2. Krátky výklad prepojený so zážitkom
Učiteľ vyberie krásne zabalenú škatuľu previazanú zlatou stuhou. Môže byť na nej nalepený
symbol holubice a pritom hovorí:
V sviatosti krstu a birmovania dostávame
mimoriadne dary. Je to niečo vzácne, pretože
dostať darček je veľkým prekvapením. Dary
Ducha Svätého sú niečo iné ako prirodzené
•
•
•

Čo robia deti na obrázkoch? – pokračuje-

dary a talenty. Prirodzené veci súvisia s ľud-

me, že nie každé dieťa to dokáže a pod.

skou osobnosťou a povahou. Človek sa rodí s

Čo majú tieto deti spoločné? – dôjdeme k

talentom.

tomu, že tieto deti majú talent.

•

Aké dary dostávame od Ducha Svätého?

Čo je to talent? – žiaci hovoria, prípad-

•

Ako ich máme očakávať?

ne hľadajú význam slova, ako to uvádza
slovník. Talent - neobyčajná, mimoriadna

www.dkuspis.sk
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Potom rozbalí škatuľu, v ktorej sú uložené

učiť sa v škole slúži na rozvíjanie rôznych obo-

kartičky s názvami darov Ducha Svätého. Dá kaž-

rov a na spoznanie rôznych tajomstiev vedy.

dému žiakovi jeden a on hneď prečíta nahlas ná-

Poznávame svet, ktorý je predsa Božím die-

zov daru. Má aj pre seba dar, aby bolo viditeľné, že

lom. Máme na to každý deň novú príležitosť,

všetci sme otvorení pre prijímanie darov.

aby sme v sebe objavovali i prirodzené talenty,

Duch Svätý prichádza ku každému z nás,
chce nás obdarovať a dať nám nový život. Pro-

ale predovšetkým boli otvorení na prijatie darov Ducha Svätého.

stredníctvom svojich darov koná ticho v srdci
človeka, čím ho robí lepším pre Boha a iného
človeka.

Záver

3. Aktualizácia

1. Zápis do zošita a domáca úloha

Pre žiakov máme pripravené obrázky svätcov
a krátky životný príbeh. Je vhodné poukázať na

Žiaci si napíšu názov témy a nalepia vybraný
dar Ducha Svätého.

tých, s ktorými sa už žiaci stretli. Napr. sv. Terézia

Doma sa zamyslia nad vybraným darom

od Dieťaťa Ježiš, sv. Maximilián Kolbe, sv. Franti-

a odpovedajú na otázky:

šek, sv. Ján Pavol II., sv. Monika.

•

Učiteľ vyzve žiakov, aby pomenovali svätcov
a povedali z ich života niečo zaujímavé. Na druhej

Čo Pán Boh hovorí prostredníctvom daru,
ktorý som si vytiahol?

•

Ako ho ja rozvíjam?

strane obrázkov môže byť uvedený krátky životopis. Činnosť ukončí nasledovne:

2. Modlitba na záver
Jednou z možností môže byť všeobecná

Títo svätí sú jednoduchí ľudia, ktorí objavili svoj dar v mimoriadnej láske k Bohu a k ľu-

modlitba prosby alebo vďaky za dary, ktoré
nám Duch Svätý udeľuje.

ďom. Za to všetko ich Boh bohato odmenil. Oni

(Napr. Duchu Svätý, ďakujeme za dar lás-

sú pre nás vzorom, ako žiť pre Boha a pre iných

kavosti. Duchu Svätý, prosíme ťa za dar dob-

ľudí. Duch Svätý i nás obdarúva svojimi darmi.

roty a pod.)

Mali by sme ich rozvíjať a nie zakopať. Možnosť
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Duchu Svätý, príď

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Úvod

CIELE:
kognitívny:
•

na základe základných katechizmových

1. Modlitba

otázok prehĺbiť vedomosti o Duchu Svätom

Pieseň: Duchu Svätý, príď. Dostupné online.

•

porozumieť textu o zoslaní Ducha Svätého

•

vymenovať účinky Ducha Svätého vo sviatostiach

•

2. Motivácia
Každý rok očakávame veľké sviatky. Tento

uviesť príklady účinkovania Ducha Sväté-

rok boli Veľkonočné sviatky úplne iné ako sme si

ho v živote Cirkvi a v živote každého ve-

to predstavovali. Snáď ani v dejinách Cirkvi ne-

riaceho

bolo také obdobie, aby sa spoločenstvo veriacich

afektívny:

nemalo možnosť zúčastniť na veľkonočných li-

•

turgických sláveniach.

oceniť pomoc Ducha Svätého človeku pri
vyznávaní svojej viery

•
•

Turícami sme zavŕšili Veľkonočné obdobie,

oceniť pomoc Ducha Svätého vo sviatos-

ktoré trvalo 50 dní. Naša účasť na sv. omši teraz

tiach

bola iste hlbšie prežívanou, sme plní vďačnosti

prehĺbiť postoj otvorenosti voči Duchu

a slávenie prežívame opäť uprostred spoločen-

Svätému

stva kresťanov v kostoloch. Mali by to byť naše

psychomotorický:

osobné Turíce, ktoré sprevádzala úprimná ra-

•

denne sa obracať k Duchu Svätému o jeho

dosť a vďačnosť za Ducha Svätého, za jeho dary

pomoc

a predovšetkým silu, ktorou nás napĺňal v dňoch
izolácie. Ako sme prežili nedeľu Turíc – 50 deň

METÓDY:

rozhovor, individuálna a skupinová

Veľkej noci? – žiaci rozprávajú.

práca s textom, dialóg

POMÔCKY:

pieseň k Duchu Svätému, pracovné

listy, Sväté písmo

MODEL:

kerygmatický
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Hlavná časť

Po ukončení práce v pracovnom liste učiteľ položí nasledujúcu otázku:

1. Rozhovor – hľadanie života podľa evanjelia

lom a) pred Turícami, b) po Turícach?

Učiteľ vyzve žiakov k odpovedi na otázku:
•

•

Aké slovné hodnotenie by sme dali apoštoa) Apoštoli mali trojročnú prípravu stať sa

Pôsobil v Ježišovom živote Duch Svätý? –

učeníkmi, Ježiš im dával príklad, ako žiť v Du-

Áno. Ježišovi nedokážeme porozumieť bez

chu. Vlastnými silami to nedokázali. V čase naj-

Ducha Svätého. V jeho živote sa tak ako ni-

väčšieho utrpenia a potom smrti Ježiša majú

kde inde prejavovala prítomnosť Božieho

strach, chýba im niečo dôležité. Preto plánujú

Ducha.

vrátiť sa k svojím pôvodným remeslám.

Ak áno, akú úlohu mal Duch Svätý v jeho ži-

b) Apoštoli sa po nanebovstúpení Pána

vote? – Duch Svätý povolal Ježiša k životu

zhromaždili vo večeradle a 10 dní zotrváva-

pod srdcom Panny Márie; Duch Svätý po-

li na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou

tvrdil, že Ježiš je milovaný Syn Boží. Duch

matkou Máriou a ďalšími. Ich pohľad na Kris-

Svätý ho viedol a dával mu životnú silu až

ta bol iný, mali skúsenosť so Zmŕtvychvstalým.

do konca. Na kríži Ježiš vydýchol svojho

V deň Turíc boli všetci v hornej sieni. Tu nastala

Ducha. Po svojom zmŕtvychvstaní daroval

chvíľa, že všetkých naplnil Duch Svätý. Boli vy-

učeníkom Ducha Svätého. Tak prešiel Ježi-

zbrojení jeho silou, hlásali Pánove veľké skutky,

šov Duch aj do jeho Cirkvi: „Ako mňa poslal

jeho vykupiteľskú smrť a zmŕtvychvstanie. Ich

Otec, aj ja posielam vás“ (Jn 20,21). Činnosť

ústami a svedectvom života sa šírilo posolstvo

t.j. slovesá môžeme písať na tabuľu.

evanjelia do celého sveta. Apoštoli za túto pravdu neskôr obetovali svoje životy

2. Práca žiakov
Dostali sme sa ďalej. Od Ježišovho života
prichádzame k životu Cirkvi a chceme pochopiť

3. Práca s textom – individuálna a vo dvojiciach

úlohu Ducha Svätého v dejinách Cirkvi. Obráťme

Každý žiak vytiahne jednu otázku s odpoveďou

pozornosť na začiatok jej jestvovania. Sledujme

(Príloha – pracovný list č. 3, str. 39). Podľa počtu

postoje apoštolov pred a po zoslaní Ducha Svä-

žiakov máme otázky vytlačené viackrát.

tého a Ježišove reakcie. Môžeme prečítať biblic-

1. Kto je to Duch Svätý?

ký text Sk 2, 1-11.

2. Prečo nám Kristus poslal Ducha Svätého?

Forma práce môže byť rôzna. Žiaci dostanú

3. Čo to znamená prijať Ducha Svätého?

nasledujúcu tabuľku – pracovný list, v ktorom sú

4. Prečo mnohí kresťania o sebe nemôžu po-

základné informácie (obrázky a hrubo vytlače-

vedať, že majú Kristovho Ducha, že prijali

ný text), pracujú individuálne, v skupinách, alebo

Ducha Svätého a jeho dary?

kombinovane, t. j. píšu i na tabuľu i do svojich pra-

5. Ako sa možno naplniť Duchom Svätým?

covných listov (Príloha - pracovný list č. 1, str. 38).

6. Ako žiť podľa Ducha?
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Učiteľ predstaví činnosť nasledovne:

ší, ale to sa nedá. Kto je Duch Svätý, čo zna-

Skúsme sa teraz zamyslieť nad podstatou

mená život v moci Ducha Svätého, je mnohým

Ducha Svätého. Kto to je? Kto dáva takúto silu?

neznáme a so sviatosťou birmovania sa často

Ako môžeme žiť my podľa Ducha Svätého? Pre

spája iba povinná a nepríjemná ročná príprava.

nás teraz bude dôležitejšie premýšľať nad obsahom, ktorý dostaneme ku každej otázke. Ak

Prečo je tak veľký rozdiel medzi Cirkvou

nám obsah niektorej vety nebude jasný, mô-

prvej generácie a súčasnou Cirkvou, ak tvrdí-

žeme ho podčiarknuť. Uvedomíme si, že nie

me, že:

všetko vieme v jednej chvíli pochopiť. Potom

•

v Božom pláne spásy sa nič nezmenilo?

naformulujeme odpoveď na otázku vlastný-

•

v Božom pôsobení a v Božích zákonoch sa
nič nezmenilo?

mi slovami tak, aby vychádzala z nášho srdca
a z nášho presvedčenia, ktorú sa už nemusí-

•

Božie prisľúbenia sú stále platné a Boh je
verný svojim prisľúbeniam?

me učiť „naspamäť“ lebo sme prijali jej obsah,
ktorý nezabudneme. Pri práci môžeme použí-

•

záväzky voči nemu sú stále platné?

vať i texty Svätého písma, ktoré nám širšie ešte

•

Božia moc sa neumenšila?
Akosi nevieme na ňu odpovedať. Možno si

viac ozrejmia niektoré udalosti. Postupnosť
práce je nasledovná:

musíme položiť inú otázku: Od čoho závisí ob-

•

Každý žiak pracuje najprv samostatne.

raz dnešnej Cirkvi a pôsobenie Ducha Svätého

•

Žiaci vytvoria dvojice tak, aby každý člen

v nej?

mal inú otázku. O svojich poznatkoch sa

•

od nás, od našej viery,

navzájom podelia.

•

od toho, ako sa otvárame pôsobeniu Ducha

•

Svätého,

Žiaci vytvoria skupiny podľa otázok, ak
majú podčiarknutú vetu, ktorej nerozume-

•

príkaz misijného poslania tam kde sme,

li, navzájom si ju vysvetlia. Potom porovnajú svoje odpovede a na otázku dohodnú
výstižnú najvhodnejšiu odpoveď, prípadne

od toho, ako chápeme a napĺňame Pánov

•

od toho, aký máme postoj k životu a hodnotám.

ju skombinujú s viacerých odpovedí.
•

Zástupca skupiny referuje pred celou triedou odpoveď na otázku.

4. Formácia
Pochopili sme, že i keď NIČ nedokážeme

Učiteľ uzavrie činnosť nasledovne:

vlastnými silami, VEĽA závisí „od nás“? Poď-

Kresťania prvej generácie vedení Duchom

me sa pozrieť „NA SEBA“. Pochopiť úlohu Du-

Svätým urobili najväčšiu revolúciu v dejinách

cha Svätého v NAŠICH OSOBNÝCH DEJINÁCH

sveta. V každej dobe sú kresťania, ktorých sve-

znamená obrátiť pozornosť na náš život s Du-

dectvo je príkladom, je pochodňou pre ostat-

chom Svätým a s Cirkvou.
Forma práce je individuálna. Žiaci dosta-

ných.
Dnes je však množstvo pokrstených, ktorí

nú tabuľku (Príloha - pracovný list č. 2, str. 38),

možno vlastnými silami chcú byť dobrí a lep-

v ktorej sú základné informácie (hrubo vytlačený
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text). Dopisujú svoje osobné dejiny (stačí, ak uve-

ľudskej histórie najčistejšia osoba, otvorená

dú po tri). Ak učiteľ uzná za vhodné, môže im pred

pôsobeniu Ducha Svätého.

činnosťou pomôcť, nad ktorými skutočnosťami sa
majú zamyslieť.
Učiteľ uzavrie činnosť nasledovne: Odpovede

Záver

nebudeme čítať nahlas. Cieľom však bolo uvedomiť si, aké miesto má Duch Svätý v našom
živote. Z toho vyplývajú ďalšie otázky, na ktoré

1.

Modlitba
Jeden zo spôsobov ako prehĺbiť otvore-

môžeme dať odpovede:

nosť sa Duchu Svätému je uvedomiť si, že on

•

Čo by sme mali robiť, aby sme vo svojom

nás pozná lepšie, ako my poznáme sami seba.

živote dali miesto pôsobeniu Ducha Sväté-

Pozná každú našu myšlienku, záchvev našich

ho?

túžob a pohnútok vôle. Ak si to dobre uvedo-

•

Čomu sa musíme predovšetkým vyhýbať?

míme, môže to byť východiskový bod pre náš

•

Ktoré životné situácie spôsobujú, že „brá-

vnútorný dialóg s Duchom Svätým, ktorý je

nime“ Duchu Svätému, aby v nás účinko-

jedno s Otcom i Synom. Urobme to dnes slo-

val?

vami Žalmu 139.

•

Čo má byť pre nás základom každodennéPane, ty ma skúmaš a vieš o mne všet-

ho života v Duchu Svätom?
•

V akých situáciách si najviac uvedomujeme
prítomnosť a účinkovanie Ducha Svätého?

•

Kto môže byť pre nás príkladom toho, ako

ko; ty vieš, či sedím a či stojím.
Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: či
kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ.

vo svojom živote nechať pôsobiť Ducha

A všetky moje cesty sú ti známe. Hoci

Svätého?

ešte slovo nemám ani na jazyku,
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.

5. Mária nás vedie k Duchu Svätému

(Ž 139,1-4)

Cez Máriu môžeme spoznávať pôsobenie
Ducha Svätého. Skôr ju spájame s Ježišom, ale
nezabúdajme, že ona je tá, ktorá prijala plnosť
Ducha Svätého. Mária sa stalo matkou Božieho Syna. Keď nad touto udalosťou Máriinho
života uvažoval známy kňaz sv. Maximilián
Kolbe, predstavil Ducha Svätého v mariánskych pojmoch ako „nestvorené Nepoškvrnené Počatie“. A my môžeme dodať, že Mária je
„stvorené Nepoškvrnené Počatie“. Duch Svätý
je čistá, večná a božská osoba a láska vo svojej podstate. Mária je ako človek na časovej osi
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Prílohy
Pracovný list č. 1

DEJINY SPÁSY
Život apoštolov pred
zoslaním Ducha Svätého
APOŠTOLI:
•
boli povolaní,
•
tri roky trávili s Ježišom,
•
boli svedkami jeho života,
•
videli zázraky, ktoré urobil,
•
bol ich učiteľom a majstrom,
•
chýba im niečo, čo by ich urobilo
skutočných Kristových učeníkov.
KRISTUS:
•
prijíma ich s ľudskými slabosťami,
•
vyčíta im nedostatok chápavosti,
•
vidí ich žiarlivosť, ambície, strach,
•
vie, že ho opustia v hodine utrpenia
a smrti (udrú pastiera...),
•
predpovedá zapretie Petrom,
•
sľubuje zoslanie Ducha Svätého
-Utešiteľa, Ducha pravdy, ktorý ich
naučí všetko...

Apoštoli po zoslaní
Ducha Svätého

Zoslanie Ducha Svätého

radikálna zmena

APOŠTOLI:
•
naplnení Duchom Svätým,
•
nebojácni svedkovia,
•
vychádzajú do celého sveta,
•
svedčia o Kristovi a jeho zmŕtvychvstaní,
•
za túto pravdu položia svoje
životy,
•
na ich svedectvo uverí množstvo ľudí, ktorí sa dajú pokrstiť
a žijú kresťanský život.
KRISTUS:
•
prostredníctvom Ducha Svätého zostáva medzi nimi,
•
prostredníctvom Ducha Svätého účinkuje v Cirkvi,
•
prostredníctvom Ducha Svätého sa dáva spoznať.

Pracovný list č. 2

MOJE VLASTNÉ DEJINY
JA pred osobnými Turícami
•
•
•
•
•
•
•

život neplodný,
časté sklamania a frustrácia,
neistota vo svojej viere,
život bez kresťanskej nádeje,
neochota alebo neschopnosť svedčiť,
formálne prijímanie sviatostí,
dvojtvárny život – nedeľná sv. omša
a bežný život bez vnútorných a vonkajších kresťanských postojov, ktorý ich naučí všetko...

JA po osobných Turícach
•
•
•
MOJE TURÍCE
(pri krste?
pri birmovaní?
pri inej udalosti?)

•
•
•
•
•

Katechetické ozveny

život v Duchu Svätom,
vlastné svedectvo života,
povzbudenie iných k nasledovaniu Krista,
zmysluplnosť každodenných
životných situácií,
istota vo viere a život v kresťanskej nádeji,
ochota byť svedkom Krista,
život v službe druhým a obetavej láske,
sviatostný život ako prameň
posväcovania
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Pracovný list č. 3
1.

Kto je Duch Svätý? Odpoveď nájdeme vo Svätom písme: Duch Svätý je Boh. Nie je to nejaká

neosobná Božia sila, nie je to iba Božie konanie. Duch Svätý je osobou a má Božiu povahu, rovnako
ako Otec a Syn. Je to tretia osoba Najsvätejšej Trojice. Je jeden Boh v troch osobách. Tieto tri osoby
sú Otec, Syn a Duch Svätý. Každá z nich má svoj podiel v Božom pláne spásy. Boh Otec spasil nás
tým, že poslal svojho Syna Ježiša Krista. Otec spolu so Synom posielajú Ducha Svätého. Činnosť
jednotlivých božských osôb môžeme vyjadriť nasledujúcim vzorcom: náš nový život prijatý prostredníctvom vykúpenia je životom Božieho detinstva, životom zameraným na Boha, nášho Otca,
skrze Krista, nášho prostredníka a Spasiteľa v moci Ducha Svätého a v Duchu Svätom.
2.

Prečo nám Kristus poslal Ducha Svätého? Aby nám priniesol nové narodenie, nový život

v Bohu. Kristus hovoril Nikodémovi: „Ak sa niekto znova nenarodí, nemôže vidieť Božie kráľovstvo.“
(Jn 3, 3) A verme, že Božie kráľovstvo je už tu medzi nami. Duch Svätý nám dáva poznať pravdu,
ktorú nám priniesol Kristus. Neprináša nám novú pravdu o Ježišovi. Zvnútorni ju v nás, naplní nás
vierou, ktorá spôsobí, že Kristovo slovo sa v nás stane Božím slovom, budeme ho prijímať a žiť
s ním. Bez Ducha Svätého nemôžeme túto pravdu prijať s pevnou, neotrasiteľnou vierou a založiť
svoj život na tejto viere. Preto Kristus hovorí: „Ak neodídem, nepríde k vám Tešiteľ. Ale keď odídem,
pošlem ho k vám.“ (Jn 16, 7). A potom Kristus hovorí: „Keď príde Duch pravdy, uvedie vás do plnej
pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje, a zvestuje vám, čo má prísť. On ma
oslávi, lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“ (Jn 16, 13). K prijatiu Ducha Svätého nám nestačí vlastný rozum a vedomosti. Potrebujeme svetlo zhora, ako sa hovorí v žalme: „V tvojom svetle uvidíme
svetlo.“ (Ž 36, 10). Jedná sa o vnútorné svetlo Ducha Svätého, aby sme spoznali Krista ako svetlo.
Bez Ducha Svätého by sme obsah našej viery nemohli plne vnútorne prijať. Duch Svätý zvnútornil
Kristov život do nášho života. Stáva sa naším vnútorným bohatstvom a prameňom života. Môžeme ho porovnať s prameňom živej vody, ktorá nás vnútorne oživuje a dáva nový život.
3.

Čo to znamená prijať Ducha Svätého? Prijať Ducha Svätého znamená rozhodnúť sa prijať Kris-

ta za svojho Spasiteľa. Duch Svätý neprináša nový obsah, ale uskutočňuje a sprítomňuje v nás to,
čo sa stalo pred dvetisíc rokmi. Čas akoby prestával mať úlohu minulosti. Stáva sa iba prítomnosťou. Keď prijímame Ducha Svätého, sme ním naplnení, môžeme o sebe povedať to, čo povedal sv.
Pavol: „Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.“ (Gal 2,20) Čo znamená, že Kristus žije vo mne a ja
žijem v Kristovi? Začínam myslieť tak, ako myslí Kristus, robiť a konať, ako to robí Kristus. Kristus
ma miesto v mojom živote a moje skutky a slová sú zjednotené s tým, čo on chce a čo je v danej
chvíli najlepšie. Ak to dokážem, potom žijem v Kristovi a Kristus žije vo mne. A Duch Svätý? On
vytvára môj osobný vzťah s Kristom. On spôsobuje, že môj život už nie je môj, ale je to NÁŠ život
– ja a Kristus.
Príkladom môže byť láska dvoch ľudí, ktorá postupne dozrieva a tak sa z „ja“ a „ty“ stáva
„my“. To je ovocie lásky. Láska i napriek tomu, že druhého rešpektuje, necháva ho úplne slobodným. Človek sa nestáva otrokom plnenia želaní druhého. A tak to platí aj o láske ku Kristovi, ktorá
je slobodným a vzájomným darovaním. Kristus mi daroval seba a ja sa darujem Kristovi.
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4.

Prečo mnohí kresťania o sebe nemôžu povedať, že majú Kristovho Ducha, že prijali Ducha

Svätého a jeho dary? Existujú dva dôvody.
Prvý dôvod: majú nedostatok vedomostí a znalostí. Nezamýšľajú sa nad významom a hĺbkou
Ježišových slov. Nezamýšľajú sa nad svojím životom do tej miere, že modlitba nie sú iba odriekané
slová, ale život v pravde podľa nich.
Druhý dôvod: majú nedostatok viery. Ľudia nevedia, čo znamená byť naplnený Duchom Svätým,
pretože im o tom nik nepovedal. Naše svedectvo ich môže naštartovať. Nepodceňujme formalizmus iných, ale snažme sa vydávať vlastné svedectvo. Ľudí nezaujíma to, čo nie je presvedčivé.
Príklad: Istý človek vlastnil veľký pozemok neobrobenej pôdy. Nič s tým nerobil, pracoval ako
pastier. Pritom stačilo tak málo, začať kopať a bol by prišiel na to, čo jeho pôda skrýva. No jedného
dňa k nemu prišli geológovia a žiadali ho, aby im dovolil vykopať ropné vrty. Súhlasil a bol prekvapený, že jeho pozemok skrýva bohatstvo ropy.
S mnohými kresťanmi je to podobné: majú právo prijímať bohatstvo života – prijímať dary
Ducha Svätého. Môžu ho vlastniť, ale nevedia o tom a nevyužívajú ho. Prebudiť vieru znamená
poukázať na dary Ducha Svätého, ktoré sú k dispozícii. Ak sa však niekto bojí vzdať svojho sebectva, nevytvára podmienky pre prijatie Kristovho Ducha. Jeho strach z Kristových nárokov mu to
nedovoľuje. Sebectvo v našom srdci je ako burina, ktorá nedovolí, aby sme prijali a nechali pôsobiť
Ducha Svätého a aby jeho dary boli cez nás viditeľné.
5.

Ako sa možno naplniť Duchom Svätým? Rovnakým spôsobom, ako sa stávame kresťanmi, teda

k naplneniu Duchom Svätým sa prichádza vierou. Ale ako sa máme pripraviť na naplnenie Duchom
Svätým? Aké podmienky máme splniť, aby sa toto naplnenie Duchom Svätým stalo realitu v našich
životoch? Predovšetkým je potrebné túžiť po naplnení Duchom Svätým. Túžba je dôsledkom viery
a jej predmetom je Božie prisľúbenie. My túžime, aby sa toto prisľúbenie splnilo. Túžbu formulujeme do modlitby a odvolávame sa na Kristove slová prisľúbenia: „Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle
Otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. “ (Jn 14,26). Uveril
som tomu, čo Kristus sľúbil. On chce, aby som sa otvoril tomuto prisľúbenému daru. Ja tiež túžim
a preto sa modlím. Odstránil som prekážky, ktoré mi bránia v prijímaní Ducha Svätého. Prekážkou
je predovšetkým hriech. Ak sú všetky tieto podmienky splnené, môžem byť istý, že som bol naplnený Duchom Svätým. Podľa toho sa mám správať, teda žiť podľa Božieho slova, prijímať Božiu
vôľu, robiť to, čo sa mu páči, nechať sa ním viesť. To je život podľa Ducha. To je dôsledok naplnenia
Duchom Svätým. Nemusím teda očakávať mimoriadne dôkazy, známky naplnenia Duchom Svätým, ale svojou vierou v Kristove prisľúbenia si môžem byť istý, že som otvorený jeho pôsobeniu,
prijatiu a nasledovaniu. On mi je stále k dispozícii a mojou úlohou je postupovať podľa jeho Ducha.
Príklad: Človek má peniaze v banke. Nemusí chodiť k pokladníkovi a žiadať od neho, aby mu
vydal jeho peniaze. Stačí, že splní podmienky na jeho otvorenie, na správne miesto uvedie meno
a heslo, ktoré potvrdí a môže disponovať tým, čo má na účte. Porovnajme to s Duchom Svätým.
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Ak spĺňam podmienky, som si istý, že som naplnený Duchom Svätým. Mojím menom je, že som
kresťan, Božie dieťa a mojím heslom je túžba po Bohu a jeho daroch, plnenie jeho vôle a odmietanie
hriechu. Naplnenie Duchom Svätým je mojím životným štýlom, ktorý spočíva v tom, že v každom
okamihu a situácii sa podrobujem smerovaniu Krista v Duchu Svätom. Pochopil som, že naplnenie
Duchom Svätým nie je niečím jednorazovým v našich životoch. Uskutočňuje sa neustále, keď sa
vo viere obraciam ku Kristovi. Koľkokrát som pripravený podriadiť sa jeho slovu a jeho vôli, toľkokrát sa napĺňam Duchom Svätým, ako o tom hovorí sv. Pavol v Liste Efezanom: „Buďte naplnení
Duchom.“ (Ef 5, 18)
6.

Ako žiť podľa Ducha?

Ako čeliť neistote, znechuteniu, mnohým nerestiam, ktoré sa objavujú v našom kresťanskom živote? Môžeme poukázať na niektoré pravidlá, o ktorých hovorí Sväté písmo.
a) Pýtajme sa sami seba, napríklad každý večer pri modlitbe, pri spytovaní svedomia: Kto
je naozaj stredom môjho života? Kto dnes naozaj riadil alebo i teraz riadi môj život: egoizmus,
sebectvo alebo Kristus? Ak zistím, že dnes opäť v tej istej situácii zvíťazilo moje sebectvo, že som
spáchal hriech, konal sebecky, nenechal som sa viesť Ježišom, musím priznať svoj hriech a prosiť
o jeho odpustenie. To je cesta ku Kristovi, opäť sa ním nechať viesť, prijímať jeho Ducha a spoliehať
sa na jeho milosrdenstvo. Každodenný duchovný prístup znamená túžbu, vďaku, radosť, prosbu,
ľútosť, odprosenie, nápravu. Týmto spôsobom sa učíme stabilite života podľa Ducha a nechávame
sa viesť Kristom.
b) Uvedomujme si, že kresťanský život je neustály zápas s nepriateľom našej spásy. Podľa
Svätého písma nepriateľmi sú: svet, telo, satan, alebo sv. Ján evanjelista uvádza aj: žiadostivosť
očí, tela a pýchu života. Je potrebná neustála ostražitosť, aby sme nepodľahli v duchovnom boji.
c)

Pamätajme na to, že nemožno sa spoliehať iba na pocity, ale na vieru. Pocity sa menia

podľa okolností a často nezávisle na nás. Ak sa im poddáme, budeme prežívať neustále vzostupy
a pády, staneme sa hračkou meniacej sa našej nálady. Viera však spôsobí, že sa budem spoliehať
na Božie slovo, ktoré je nemenné a neotrasiteľné.
d) Vytrvajme v postoji neustáleho vďakyvzdania v súlade so slovami sv. Pavla v Prvom liste
Solúnčanom: „Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (Sol 5,18).
Toto je veľmi osožné, pretože ak sa vždy snažíme ďakovať, potom prijímame Boží pohľad na situáciu, Božiu starostlivosť v našom živote a vďaka tomu náš život je vedený Bohom a jeho Duchom
Svätým.
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Neuveď nás do pokušenia
(Sme bezmocní voči hriechu?)
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Úvod

CIELE
kognitívny:
•

analyzovať obsahy v Youcate 67-70

•

prerozprávať genézu prvého hriechu a jeho

Učiteľ postupne nadviaže očný kontakt so všet-

súvis s každým človekom
•
•
•

1. Modlitba

vymenovať všeobecné ohrozenia nespráv-

kými žiakmi a pritom hovorí: Keď sa na vás poze-

neho chápania hriechu a argumentovať ich

rám, uvedomujem si, každý z vás je iný, výni-

vymenovať spôsoby Božej pomoci v zápase

močný, originálny. Vaše črty tváre, zafarbenie

človeka so zlom

hlasu a mnoho iných vecí vás odlišujú. Keď sa na

vedieť posúdiť hriešne skutky človeka vo

vás pozriem očami obsahu jednej formulova-

vzťahu k Bohu a k človeku

nej modlitby, ktorú sa teraz spolu pomodlíme,

afektívny:

zisťujem, že napriek rozdielom máme veľa spo-

•

oceniť hodnotu Božej pomoci v zápase člo-

ločného. Výnimkou by bol iba ten, kto by o sebe

veka s hriechom

tvrdil, že nemá hriech a že nepotrebuje prosiť

rozvíjať ochotu srdca zápasiť so zlými ná-

o odpustenie. Začneme formulou vyznania hrie-

klonnosťami a pokušeniami

chov, ktorú poznáme z liturgie sv. omše. Pre-

•

mýšľajme nad významom slov.

psychomotorický:
•

rozvíjať návyk spytovania svedomia
Vyznávam všemohúcemu Bohu

POMÔCKY:

Youcat 67-70, biblický text Gn

i vám, bratia a sestry,

3,1-19, kartičky pre prácu v skupinách, texty

že som veľa zhrešil myšlienkami,

príloh, tabuľa, krieda

slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.

METÓDY:

analýza textov, porozumenie a po-

Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,

rovnávanie textov, komentovanie textov, voľ-

všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry,

né výpovede žiakov

modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.

Katechetické ozveny
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Hlavná časť

2. Motivácia
Spojili sme sa navzájom jednak v tom, že sme
všetci na jednej lodi – všetci potrebujeme prosiť Boha o odpustenie, ale spojili sme sa i s anjelmi

1. Ľudská náklonnosť k hriechu – rozbor textu

a svätými, lebo sme ich prosili o modlitbu, ba prosili

– práca v skupinách
Žiakov rozdelíme do štyroch skupín a rozdáme im pra-

sme o modlitbu i seba navzájom a nemysleli sme to

covný text (viď Príloha, str. 46). Ich úlohou je pozorne pre-

iba formálne ale celkom vážne.

čítať text, porozprávať sa o ňom, vybrať hlavnú myšlienku.
Učiteľ napíše na tabuľu výraz „hriech“. Aké synony-

Po ukončení skupinovej práce zástupca každej skupiny

má by sme k nemu vedeli priradiť? Začne učiteľ a potom

predstaví v krátkosti obsah textu a potom odpovedajú na

nechá žiakov, aby prichádzali a dopísali, napr. trestu-

nasledujúce dve otázky:

hodný čin, previnenie, ublíženie, zločin, priestupok, ne-

•

dodržanie pravidiel, vina, zlý skutok, nemorálny skutok.

podľa vášho textu? (myšlienky, slová, zanedba-

Učiteľ urobí nasledovné zhrnutie: uvedené hriechy
sa týkajú slov a skutkov. Vynechali sme ešte dve veľké

Čo je príčinou ľudskej náklonnosti k hriechu
nie dobra...)

•

oblasti a to sú: myšlienky a zanedbanie dobrého.

Akým spôsobom môžeme odporovať tejto náklonnosti? (vôľou, správnym chápaním násled-

Skúsme ešte dopísať niektoré synonymá, ktoré sa tý-

kov hriechu, využívaním Božej pomoci, ochotou

kajú týchto dvoch oblastí. Žiaci dopíšu.

konať dobro...)

Toto sú štyri oblasti hriechov, ktoré sa nás viac
alebo menej dotýkajú. Naše zlé myšlienky a naše za-

2. Prvý hriech a jeho súvis s každým človekom

nedbávania dobra tvorí akoby korene hriechov pá-

– svedectvo Svätého písma – Gn 3,1-19

chaných slovami a skutkami. Môžeme povedať aj

Ako to začalo? Pozrieme sa na to z pohľadu prosby

ináč: hriešne myšlienky a zanedbanie dobra sú pod-

v modlitbe Otče náš a tou je: neuveď nás do pokušenia.

hubím toho, čo potom vyrastie a je viac viditeľné a to

Veď tak, ako sa denne modlíme o chlieb náš každo-

sú hriešne slová a skutky. Platí to aj opačne. Dobré

denný, tak denne prosíme, aby sme obstáli v pokušení

myšlienky a konanie dobra sú podhubím toho, čo

s hriechom. Aké bolo to prvé pokušenie? Prečítanie textu

vyrastie a je viac viditeľné a to sú povzbudivé slová

Gn 3,1-19 nahlas, ale ho nerozoberáme.

a skutky lásky a milosrdenstva.
Iste každý z nás sme už stretli ľudí, ktorí nám

3. Práca s textom Youcatu

urobili veľa dobra, povzbudili nás, vnímame ich, ako

Žiaci vytvoria 3-4 členné skupiny, dostanú biblický text

veľmi dobrých, lebo sme sa v ich pomoci a ochote

Gn 3,1-19 a Youcat, prípadne jeden z bodov 67, 68, 69,

nikdy nesklamali. Ale aj ich postoj pred Pánom je ur-

70. Učiteľ predstaví pokyny k práci:

čite taký, že potrebujú Božie odpustenie, Božiu lásku

•

V skupine si prečítajú biblický text ešte raz

a vedia nájsť chvíle, kedy to zaškrípalo. A za to odpro-

a rozdelia na časti, ktorým priradia názvy: hriech

sujú Božiu dobrotu. Hovoríme teda o NÁKLONNOSTI

človeka myšlienkami, hriech človeka slovami,

K HRIECHU, pred ktorou nie je nikto uchránený.

hriech človeka skutkami, hriech človeka zanedbaním dobrého. Dôležitá je diskusia, pri ktorej

www.dkuspis.sk
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by mohli prísť na to, že rozhovor s diablom sa
•

•

K bodu 68 – Čo máme spoločné s hriechom Adama

mohol odohrávať v myšlienkach a pod.

a Evy? V páde prvých ľudí trvale pramenia naše pády –

Prečítajú si pridelený bod z Youcatu a po vzá-

každý človek musí prekonávať slabosti vlastnej pova-

jomnej diskusii vyberú dva protikladné pojmy,

hy skazenej prvotným hriechom. Je neustále vystavený

jeden sa bude týkať hriechu a druhý záchrany.

podľahnutiu pokušeniam, vystavený skúške. Odvráte-

(podľa skupín to môže byť napr. hriech – spása;

nie človeka od Boha, ktoré sa udialo v raji, je z pohľadu

dedičný hriech – dôvera v Boha; dedičný hriech

na jeho skutky tragickou udalosťou. Dnes už pre mnohé

– Božia pomoc; moc zla – Ježiš Kristus Záchran-

skutky, rozhodnutia a pokušenia nemáme ani citlivosť.

ca a Spasiteľ).

Neuvedomujeme si ich dôsledky. Zlého možno prirov-

Z dvoch protikladných pojmov naformulu-

nať k niečomu neviditeľnému – asi ako súčasný vírus.

jú krátku výstižnú vetu, ktorá bude poučením.

Čo je však viditeľné, to sú dôsledky hriechu – nenávisť,

(napr. Ježiš vzal na seba hriech, aby sme boli

krádeže, zloba. Podobne ako sú viditeľné dôsledky ví-

spasení. Dedičný hriech oslabuje našu dôveru

rusu – teplota, kašeľ, zápal.

v Boha. Dedičný hriech nám neuberá Božiu pomoc pri konaní dobra. Moc zla bola raz navždy
•

K bodu 69 – Sme dedičným hriechom odsúdení

porazená Kristovou spásonosnou smrťou.)

hrešiť? Akosi je dnes trend skultivovať pojem hriechu

Každá skupina prezentuje výsledky práce a na-

i pokušenia. V reklamách často počujeme slová: „nechaj

formulovanú vetu napíše na tabuľu a žiaci do zo-

sa zviesť“, v obchodoch sa to hemží „hriešne lákavý-

šitov. Učiteľ povzbudzuje žiakov k vlastným ná-

mi“ cenami a reklamnými heslami. Výhody z nákupov

zorom na uvedenú tému.

za znížené ceny spôsobujú možnosť nákupu tovarov,
ktoré si niektorí nemohli dovoliť. Inou stránkou je, či

4. Zhrnutie a prehĺbenie jednotlivých bodov

reklamný ťah nás postupne neoberá o dar slobody ale-

Youcatu

bo presnejšie povedané, či nedávame veľký priestor

Téma je pomerne náročná, preto môže učiteľ pre-

zlému, aby v nás oslabil slobodnú vôľu a spravil z nás
otrokov hriechu. Oslabenie sa môže prejaviť v rôznych

hĺbiť poznatky k danej téme nasledovne:

situáciách. Veď priestor na to, aby zovšednieval pojem
K bodu 67 – Čo je hriech? Ako sa prvý hriech a jeho

hriechu je dnes veľmi veľa.

šírenie dotýka každého človeka? Je to vždy vtedy, ak sa
naše svedomie odvracia od Boha i jeho prikázaní. Veď

K bodu 70 – Ako nás Boh môže vyslobodiť z moci

nás nik nenúti konať zlo. Každý hriech je samozrejme

zla? Ak si človek hriech „prisvojí“, prestane v ňom vi-

slobodným rozhodnutím. Aby sme odporovali zlým

dieť nebezpečenstvo pre svoj život, zvlášť pre život več-

náklonnostiam, sme povinní namáhať sa a zápasiť

ný. Následne nepotrebuje Vykupiteľa, ktorý by mu po-

so svojimi slabosťami. V zápase nie sme sami, pretože

mohol oslobodiť sa od hriechu a hriešnych náklonností.

s Božou pomocou – vďaka Kristovi – môžeme jednak

Preto je potrebné, aby sme si neustále nanovo uvedo-

zlo prekonať, ale tiež nárokovať si stratenú svätosť a ži-

movali, že hriech nie je chvíľková slabosť, jednorazové

vot večný. „Kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi

zanedbanie niečoho dobrého, ale víťazstvom zla v na-

rozhojnila milosť.“ (Rim 5,20b)

šom živote a odovzdaním sa do jarma otroctva. Predsa
„Kristus nám vydobyl slobodu“ (Gal 5,1). Ježiš každého

Katechetické ozveny
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z nás oslobodil za najvyššiu cenu – svoju smrť na krí-

vyznáme a ktoré sme rozhodnutí odmietať vo svojej

ži. Nepremárnime túto obetu, zápasme proti hriešnym

podstate.

náklonnostiam a pokušeniam ako v myšlienkach, tak i

Prosme Boha, aby nám dal silu nepodľahnúť pokušeniam. Veľmi úprimne prosme svätých v nebi a ľudí

slovách, skutkoch a v zanedbávaní dobrého.

okolo seba, aby sa za nás modlili. A teda, ak ich počujeme, že zase oni prosia o našu modlitbu – tak to robme

Záver

a modlime sa za nich.

1.

Modlitba na záver

sme si niektoré skutočnosti viac uvedomili a že odteraz

Boh stvoril človeka – a teda i nás – na svoj obraz

budeme túto kajúcu modlitbu odriekať počas sv. omše

Urobme to ešte i teraz na záver. Predpokladám, že

a podobu, povolal nás k svätosti. Človek odvrhol dobro,

oveľa pravdivejšie a dôvernejšie.

ku ktorému bol pozvaný a vybral si zlo. Dnes sme pochopili, že biblický opis pádu človeka je iba začiatkom

2. Domáca úloha

vzdialenosti sa od Boha. Ako ukazujú ďalšie texty Svä-

Nech je pre nás veľkým vzorom sv. Augustín a jeho

tého písma a v nich zapísané dejiny spásy, hriechom

obrátenie sa od zla. Zapíšme si jeho myšlienky a doma

skazená ľudská prirodzenosť čoraz viac vzďaľuje člove-

premýšľajme nad konkrétnymi dôvodmi, prečo sa od

ka od Boha. Odkedy je pôsobenie zla vo svete, odvtedy

Boha tak ľahko odvrátime a hľadajme a využívajme

badať jeho výraznú cestu narúšania vzťahu ľudí s Bo-

spôsoby, ktorými sa k Bohu môžeme vrátiť a spôsoby,

hom i medzi sebou. Správanie človeka zasiahnutého

ktorými pri Bohu môžeme zostať.

hriešnosťou je poznačené „ukrývaním sa“ pred zodpovednosťou za vykonané zlo a obviňovaním za zlo iných.

„Bože, odvrátiť sa od teba znamená padnúť.

Hriech sa nás dotýka v rovine myšlienok, slov, skutkov

Obrátiť sa k tebe znamená vstať.

a zanedbávania dobrého.

Zostať pri tebe znamená

Sv. Pavol v Liste Rimanom píše: „Kde sa rozmnožil
hriech, tam sa ešte väčšmi rozhojnila milosť.“ (Rim 5,20).
Iba s Kristom a v Kristovi môžeme nájsť silu, aby sme
prekonali náklonnosť k hriechu. Iba v Kristovi môžeme obsiahnuť odpustenie hriechov, ktoré si priznáme,

www.dkuspis.sk
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Skupina č. 1 – Zamyslíme sa nad tým, kedy sú naše myšlienky hriešne a aký je súvis medzi myšlienkami a hriechom.
Pôvod zla je zvyčajne v myšlienkach, ktoré neskôr uskutočníme. Zámer učiniť zlo dozrieva v človeku
pomerne dlho, čo spôsobuje väčšiu odvahu a možnosť jeho realizácie. Sväté písmo porovnáva tento proces
k bremenu: Hľa, hriešnik počal neprávosť, ťarchavý je zlobou a plodí zločin. (Ž 7,15). V príbehu o Jozefovi Egyptskom sa dozvedáme, ako dozrievali zlé myšlienky, ktoré učinili proti nemu jeho bratia. Siahli mu na život (Gn
37,18-20). Avšak mimoriadny zásah Božej prozreteľnosti spôsobil, že pre Jozefa sa to skončilo „iba“ predaním
do otroctva.
Skupina č. 2 – Zamyslíme sa nad tým, kedy sú naše myšlienky hriešne a aký je súvis medzi myšlienkami
a hriechom.
Pôvod zla v myšlienkach, ktoré neskôr neuskutočníme. Človek sa môže vo svojej mysli zaoberať zlom,
ale neuskutoční ich, lebo na to nemá príležitosť. Niekto sa napríklad zaoberá tým, ako sa pomstiť na blížnom,
ktorý mu spôsobil skutočné alebo iba zdanlivé krivdy. Niekto iný živí vlastnú hriešnu obrazotvornosť v sexuálnej oblasti. Takí ľudia si málo alebo vôbec nepripomínajú Ježišove napomenutie: Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí
a všelijakej nečistoty! (Mt 23,27).
Skupina č. 3 – Zamyslíme sa nad tým, kedy sú naše slová hriešne a aký je súvis medzi slovami a hriechom.
Dar reči možno využiť na dobré, ale i na zlé ciele. Pozrime si List sv. Jakuba (Jak 3, 1-12). Človek dokáže
skrotiť zver, vtákov, ale jazyk nevie skrotiť. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A tak to nemá
byť. Veď ten istý prameň nemôže chrliť sladkú i horkú vodu.
Veľa ľudí používa vulgárne slová a vyslovuje ich namiesto interpunkčných znamienok. Majme v tom isté
zásady. Nepodľahnime tomu trendu. Potom je už blízko k tomu, aby sme slovami vrhali preklínania pod zámienkou konkrétnej osoby, a aby sa nám to stalo zlozvykom. To je cesta zla a treba sa z nej vrátiť. Druhým
vážnym hriechom je posudzovanie a ohováranie iných. Väčšinou posudzujeme ľudí, ktorí sú nám menej sympatickí. Ak cítime antipatiu, vtedy je ľahko skĺznuť k ohováraniu, zveličovaniu zlých vlastností ľudí, hovoreniu
nepravdy a šírenie zlých vlastností a skutkov bez toho, aby to pomohlo človeku, ktorého ohovárame a človeku,
ktorému o tom hovoríme. Ak sa chceme odvrátiť od tejto neresti, nestačí hriech ľutovať, ale je potrebné vrátiť
česť ohováranému človeku.
Skupina č. 4 – Zamyslíme sa nad tým, kedy sú naše zanedbania dobra hriešne a aký je súvis medzi zanedbaním dobra a hriechom.
Zanedbanie skutkov dobra a konanie zla kráčajú vedľa seba ako dve koľaje. Hriech zanedbania je istou
formou pasivity, ktorá je v rozpore s postojmi Kristovho učeníka. Ak nám záleží na dobre, tak by sme mali
žiť a konať v presvedčení, že pasivita nemá trvalé miesto v našom živote. Je veľmi nezodpovedné zotrvávať v
nečinnosti. Istý britský politik žijúci v 18. storočí právom hovoril, že k tomu, aby vládlo zlo stačí, aby dobrý
človek nič nerobil.
Uvažujme, ktoré zanedbané činnosti možno chápať ako cestu hriechu. Môže sa to odlišovať podľa rôznych
profesií, rôznych stavov, veku, zdravia a tiež miesta, kde sa nachádzam.
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Otče nás
naša dôverná modlitba počas týchto dní

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ
POUŽITÉ OBRÁZKY: OTČE NÁŠ, KATOLÍCKY ČASOPIS DUHA, Č. 13, ŠK.R. 1995/96

ZAMYSLENIE:

Náš život je neustále napredovanie ale i

Platí to i pre modlitbu. Ponúkame zmysluplné pre-

očakávanie. Starozákonný ľud tiež očakával. Aj my sa

žívanie prítomného času v modlitbe. Tiež jej nemusí byť

to učíme. Ako sme na tom? Nie je náš prítomný čas iba

veľa, ale nech je hlboká a sústredená. Nech v kolobehu

rojčením alebo naopak sebeckou radosťou z toho, že sa

liturgického roka nanovo žijeme to, čo práve je, spájaj-

nemusíme tak veľa učiť, ako sme to museli zvládať počas

me sa s tým, čo bolo a otvárame sa pre to, čo bude. Lebo

dní v škole? Pravdepodobne sa učíme to, čo je nevyhnutné

prítomný čas je stále najdôležitejší.

a najviac podstatné.
To všetko môžeme denne zhrnúť do najkrajšej mod-

www.dkuspis.sk
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litby, ktorú nás naučil Pán Ježiš. Je to modlitba Otče

sme počas štyroch týždňov pokročili v dôvere

náš. Dajme si záležať, ako sa túto modlitbu pomod-

Bohu a tiež, aby sme sa naučili nájsť si každý deň

lime. Nech nám nejde o počet odriekaných modli-

čas na modlitbu ráno, počas dňa a večer.

tieb, ale o to, aby naša modlitba nebola bez sústre-

Boh, ktorý je na nebesiach, je našim Otcom.

denia a akoby „odrapotaná“. To naozaj nemôže byť

Môžeme vzývať Boha ako Otca, pretože nám to

správne. Dbajme na to, aby sme počas modlitbe boli

zjavil jeho Syn, ktorý sa stal človekom, a pretože

prítomní predovšetkým srdcom a mysľou, pred-

nám ho dáva poznávať jeho Duch“ (KKC 2780).

stúpili pred Pána v pokore, odložili všetko ostatné

Božie kráľovstvo je už prítomné medzi nami:

nabok a mali radosť, že sa môžeme s nebeským Ot-

„Priblížilo sa vo vtelenom Slove, je ohlasova-

com rozprávať. Učte sa v dôvere mu odovzdať naše

né evanjeliom, prišlo skrze smrť a vzkriesenie

starosti i radosti a prehĺbiť nádej, že vypočuje naše

Krista. Od Poslednej večere prichádza Božie

modlitby, ak neprosíme o niečo, čo nepotrebujeme

kráľovstvo v Eucharistii; je medzi nami. Božie

,alebo čo by nám alebo iným mohlo aj uškodiť.

kráľovstvo príde v sláve, keď ju Kristus odovzdá

Učme sa od sv. Terezky Ježiškovej. Jej pravidlom

svojmu Otcovi“ (KKC 2816). A my žijeme toto

bolo, aby všetko, čo povie Bohu, bolo pravdivé. Ak

obdobie už tu a teraz, lebo Božie kráľovstvo je

sa v niečom previnila voči Bohu alebo ľuďom oko-

už medzi nami a v nádeji očakávame jeho slávu.

lo seba, cítila ľútosť a odprosila tak Pána Boha ako
i blížnych. Nerozmýšľala tak, ako možno niektorí

M E T O D I C K Á P R Í P R AV A :

ľudia dnes, že keď ma nevidia ľudia, asi ani Pán

má nasledujúce časti:

Boh ma nevidí. Keď sa niekedy nachádzala v takom

1.

Motivačný príbeh

stave, že sa jej nič nechcelo a nevedela, čo by mohla

2.

Vnímanie obrazu v prepojení na prvú časť

povedať Pánu Bohu, urobila veľmi zaujímavú vec.

Každé zo štyroch katechéz

modlitby

Sama hovorí: „Veľmi pomaly sa modlím jeden „Ot-

3.

Spoločné modlitby

čenáš“ a potom i „Zdravas, Mária“. Tieto modlitby

4.

Originálne písanie modlitby Otče náš

– keď sa ich modlím pomaly – ma uchvacujú, živia

5.

Výber tweetu Svätého Otca Františka – kaž-

moju dušu oveľa viac, než keby som ich stokrát od-

dý žiak alebo i každý člen rodiny si vyberie

rapotala...“

jeden na celý týždeň, nemusí mať každý

Nech aj naša modlitba je tak hlboká a pravdi-

v triede alebo v rodine iný text.

vá. Nech sa učíme vždy pravdivo, radostne stáť pred

P O K Y N Y K P Í S A N I U – M A Ľ O V A N I U M O D L I T BY OT Č E
N ÁŠ :

Pánom.

M O D L I T B A OT Č E N ÁŠ – T E O L O G I C K Ý V S T U P :

V mod-

a.

Modlitbu môžeme písať do širokej stuhy.

litbe Otče náš nám Ježiš – Boží Syn zjavil Otca.

b.

Na písanie môžeme využiť aj iné tvary, napr.

On sám nás ju naučil. Modlitba Otče náš to nie

začíname písať od stredu a pokračujeme

sú iba slová, ale i náš dôverný postoj a odovzda-

v smere špirály.

nosť. Slová to iba potvrdzujú. Hoci z hodín ná-

c.

Písať môžeme v tvare plných písmen alfa

boženstva vieme, že modlitba Otče náš obsahuje

a omega, žiakom môžeme ukázať rôzne ná-

7 prosieb, my si ju rozdelíme na štyri časti, aby

mety (viď. pri prvej katechéze). Je vzácne, ak

Katechetické ozveny
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d.

si žiaci vymyslia im originálny návrh písa-

alebo televíznom prenose, príp. počas osobnej

nia.

účasti na nedeľnej sv. omši.

Žiaci môžu písať modlitbu v rôznych jazykoch. Preklady nájdu na internete.

e.

Žiaci si môžu písať aj myšlienky, ktoré im
v súvislosti s textom napadnú.

f.

Žiaci môžu takto vytvoriť modlitebný ob-

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje
(prvá katechéza)

raz pre celú rodinu, ktorý bude spomienkou na tieto dni, keď sa život sústredil z ich
prostredia školy do prostredia rodiny a domova.
g.

Ak vytvoria viac takých obrazov, môžu ich
potom, keď sa stretnú so svojimi starými rodičmi, darovať im obraz s tým, ako sa za nich
počas ťažkých časov modlili. Lebo vidíme,
že život je zvláštny a prekvapia nás v ňom
mnohé nečakané situácie. Niektoré sú príjemné, iné menej príjemné. Pánu Bohu však
máme vedieť odovzdať to, čím žijeme teraz.
Najkrajšie je, ak tieto situácie vieme vložiť
do našej modlitby. Ak si zalistujeme YOUCAT, nájdeme v jeho štvrtej časti štyri druhy
modlitieb: prosebná, modlitba orodovania,
vzdávania vďaky alebo chvály. Aj naše zamyslenia nad modlitbou Otče náš obsahuje
všetky tieto druhy modlitieb. Zamýšľajme

1. Motivačný príbeh
Možno ho čítať ako dramatizovaný príbeh
s rozdelením vystupujúcich postáv.

sa nad tým, o čo máme prosiť, orodovať, za

Istý príbeh hovorí o tom, ako je niekedy ťažké

čo vzdávať vďaky a chvály. Učme sa skúmať,

pochopiť, že pri modlitbe nehovoríme iba my, ale

ako nám Pán Boh cez životné situácie uka-

hovorí k nám nebeský Otec. Tento príbeh si mô-

zuje, čo je pre náš život to najlepšie.

žeme rozdeliť do niekoľkých častí a premýšľať nad
tým, či sa nepodobáme človeku, ktorý nechce po-

Učiteľ vyzve žiakov, aby sa i v nastávajúcich

čúvať, ale iba sám hovoriť.

týždňoch v rodinách večer stretli, zapálili veľkonočnú sviecu a spolu sa modlili modlitbu Otče

- Otče náš, ktorý si na nebesiach…

náš, zahrnuli tam i svoje prosby a vďaky. Ak je

- Voláš má?

to v sobotu večer, môžeme si prečítať nedeľné

- Neprerušuj ma, prosím ťa, modlím sa!

evanjelium, aby sme v nasledujúci deň boli viac

- Ale veď si ma práve oslovil.

pripravení na jeho počúvanie v rozhlasovom

- Ja? Ani by mi nenapadlo. Ja sa len tak modlím.

www.dkuspis.sk
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Tak, ako nás to učili. Obyčajný Otče náš, ktorý si na ne-

3. Spoločné modlitby

besiach!
- Ale veď si ma znova oslovil. Chceš sa začať so
mnou rozprávať? Tak dobre. Čo máš na srdci?

Otče náš, ktorý si na nebesiach, daj, aby
sme s tebou začínali každý nový deň.

- Posväť sa meno tvoje...

Otče náš, ktorý si na nebesiach, daj, aby sme

- Myslíš to vážne?

každý večer s tebou končili prežitý deň.

- Čo mám vážne myslieť?

Otče náš, ktorý si na nebesiach, daj, aby sme sa

- Či moje meno chceš ozaj považovať za sväté? Čo

počas dňa vedeli zastaviť a osloviť ťa ako otca.

tým chceš povedať?

Otče náš, ktorý si na nebesiach, ďakujeme ti,

- Čo tým chcem povedať. Tým chcem povedať, že...,

že si nám poslal svojho Syna, aby nás vykúpil.

že. Ako to mám vlastne presne vedieť, čo tým chcem povedať?

Otče náš, nech je posvätené tvoje meno.

- To znamená, že si ma chceš uctiť, že som pre teba
dôležitý, a že ti je moje meno sväté.

Otče náš, tvoje meno je Svetlo.
Otče náš, tvoje meno je: Ja som tu.

- To máš veru pravdu. Teraz začínam chápať.

Otče náš, tvoje meno je Spasiteľ.
Otče náš, tvoje meno je Láska a Milosrdenstvo.

2. Vnímanie obrazu v prepojení na prvú časť

Otče náš, tvoje meno je Vernosť.

modlitby
Otče náš, ty si pôvodcom sveta. Ty si stvoril

4. Originálne písanie modlitby Otče náš

človeka. Na obraze vidíme Adama a Evu v raji. Aké

Žiakom ukážeme obrazy, ako v minulosti

šťastie pre nich, vidieť svet neporušený hriechom.

mali ľudia zarámované modlitby Otče náš i Zdra-

V strede raja je strom života. Ježiš je stromom živo-

vas Mária. Potom môžeme ukázať obrázky, ako je

ta. Na jeho príchod čakáme a jeho narodenie každý

modlitba Otče náš v rôznych jazykoch napísaná

rok na Vianoce znova prežívame. Ježiš nás naučil,

nad Jeruzalemom v chráme Paternoster. Touto

že ťa máme volať Abba – otecko, Otče náš.

motiváciu prejdeme k popisu nasledujúcej čin-

My ťa dennodenne oslovujeme. Každé ráno sa
prebúdzame do nového dňa, uvedomujeme si, čo

nosti, na ktorú máme viac možností.
a.

Žiaci dostanú veľký farebný papier, na ktorý

všetko si nám pripravil. Vidíme, že slnko, obloha,

si buď vypíšu ozdobným písmom začiatoč-

zem, oblaky, voda, deň a noc, rastliny a zvieratá,

né slová modlitby a potom budú dopisovať

to všetko je tu pre nás. Každý nový deň je pre nás

menším ozdobným písmom ostatné čas-

nová príležitosť uvedomiť si tvoju veľkosť, svätosť

ti tak, aby po ukončení katechéz mali celú

a blízkosť. Plní vďačnosti za tvoju dobrotu môžeme

modlitbu. Jednotlivé písmená budú maľbou,

opäť a opäť zvolať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, po-

meditáciou, úvahou. K práci im ponúkneme

sväť sa meno tvoje.

návrhy ozdobného písma.
b.

Žiaci dostanú veľký biely výkres, na ktorý budú postupne dopisovať jednotlivé časti modlitby – možno menej ozdobným pís-
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c.

d.

mom, ale dookola budú vytvárať ornamenty

pápeža Františka. Máme ich toľko, aby si kaž-

a tak vytvárať „rám obrazu“ – podľa vzoru,

dý žiak mohol jednu vytiahnuť a zobrať.. Neva-

ako sú modlitby v chráme Paternoster.

dí, že jednu myšlienku budeme mať i viackrát.

Žiaci si na počítači vytlačia jednotlivé čas-

Žiakov vyzveme, aby sa zamysleli nad jej obsa-

ti modlitby ozdobným písmom, postupne to

hom a môžu povedať, ako to súvisí s konkrétnou

budú nalepovať na výkres a jednotlivé pís-

časťou modlitby Otče náš. Vyzveme ich, že danú

mená vyfarbia, vytieňujú.

myšlienku môžu poslať formou SMS svojim pria-

Žiaci vytvoria prvé písmeno „O“ podobne,

teľom a samozrejme o nej hovoriť i doma.

ako to bolo v stredovekých ručne prepisovaných náboženských knihách – iluminátoch.
Toto písmeno vytvárajú kombinujú s obrázkom a potom dopisujú modlitbu podľa jed-

Život je dar a kráčať ním je nádherná
cesta za cieľom. Lemujme ju modlitbou,
skutkami lásky a dobrotou.

notlivých častí.
e.

Každý nový deň máme šancu vydať sa
novou cestou za Ježišom. Nechajme
sa viesť Máriou, našou Matkou.

Žiaci vo vyšších ročníkoch si môžu rozdeliť
výkres na dve časti a píšu modlitbu v ľavej
časti napr. v slovenskom jazyku a v pravej
časti buď v latinskom jazyku, alebo ak upred-

Nedeľa je Pánov deň: nájdime
si čas, aby sme boli s ním.

nostníme znalosť ich cudzieho jazyka, tak to
môže byť anglicky alebo nemecky či francúzsky atď.

Čítajme každý deň kúsok z evanjelia.
Tak sa naučíme žiť to, čo je
najdôležitejšie: lásku a milosrdenstvo.
Byť Božími priateľmi znamená
modliť sa s jednoduchosťou, s akou
sa dieťa obracia na rodičov.
Prosme, aby sa v každej rodine nanovo
objavila sila spoločnej modlitby.
Modlitba napomáha aj vzájomnému
porozumeniu a odpúšťaniu.

5. Výber tweetu Svätého Otca Františka
Pre žiakov pripravíme myšlienky (tweety)

www.dkuspis.sk
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Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja
ako v nebi, tak i na zemi
(druhá katechéza)

2. Vnímanie obrazu v prepojení na prvú
časť modlitby
Keď chceme odkrývať tajomstvo života, znovu nanovo potrebujeme prosiť teba, Nebeský
Otec: „Príď tvoje kráľovstvo.“ Ty si nám poslal
svojho Syna, ktorý povedal, že Božie kráľovstvo
je medzi nami.
My si to na tomto svete niekedy ani neuvedomujeme. Božie kráľovstvo hľadáme ďaleko od
nás. Ježiš a jeho kráľovstvo je však tu a chce, aby
jeho kráľovstvo na tomto svete rástlo aj prostredníctvom nášho dobrého života. Tak môžeme plní vďačnosti za to všetko znova a znova
zvolať: „Príď tvoja láska, príď tvoja dobrota, príď
tvoje kráľovstvo a nech je vôľa tvoja ako v nebi,
tak i na zemi.

3. Spoločné modlitby
1. Motivačný príbeh

Otče náš, príď tvoje kráľovstvo do našej rodiny.

- …Príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi

Otče náš, príď tvoje kráľovstvo
k biednym a chorým ľuďom.

tak i na zemi…
- To je všetko pekné, ale čo preto robíš ty?

Otče náš, príď tvoje kráľovstvo k bohatým ľuďom.

- Aby sa stala tvoja vôľa? Samozrejme každú ne-

Otče náš, príď tvoje kráľovstvo

deľu chodím do kostola. Prispievam na misie a na cha-

k väzneným a utrápeným ľuďom.

ritu.

Otče náš, príď tvoje kráľovstvo k deťom celého sveta.
- Myslím tým niečo iné. Chcel by som, aby bol tvoj

život v poriadku. Aby si sa zbavil návykov, s ktorými

Otče náš, ďakujeme ti, že tvoje
kráľovstvo je tu medzi nami.

ideš iným na nervy, aby si vedel poslúžiť tam, kde ťa
Otče náš, buď vôľa tvoja, keď prosíme sebecky.

o to žiadajú, aby som mal vplyv na tvoj život…
- Prečo mi to vlastne vyčítaš? Veď som iný ako tí,
ktorí v nedeľu prídu do kostola a iba si odsedia sv. omšu.
- Prepáč! Myslel som si, že sa úprimne modlíš o to,

Otče náš, buď vôľa tvoja, keď nevieme, čo si počať.
Otče náš, buď vôľa tvoja, keď
prosíme o nerozumné veci.

aby prišlo moje kráľovstvo a stala sa moja vôľa. A to

Otče náš, buď vôľa tvoja, keď začíname

začína práve u toho, kto sa o to modlí.

deň a odovzdávame ti všetko, čo bude.

- Áno, to sa mi trochu vyjasnilo, ale mohol by som
sa domodliť?

Otče náš, buď vôľa tvoje, lebo je dobrá a svätá.
Otče náš, nech tvoju vôľu prijmú aj chorí a trpiaci.
Otče náš, ďakujeme ti, že nám dávaš
silu prijímať tvoju vôľu.
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4. Originálne písanie modlitby Otče náš
Pokračovanie podľa zvolenej metódy.

5. Výber tweetu Svätého Otca Františka
Život je dar a kráčať ním je nádherná
cesta za cieľom. Lemujme ju modlitbou,
skutkami lásky a dobrotou.
Každý nový deň máme šancu vydať sa
novou cestou za Ježišom. Nechajme
sa viesť Máriou, našou Matkou.

Nedeľa je Pánov deň: nájdime
si čas, aby sme boli s ním.
- Akože?

Čítajme každý deň kúsok z evanjelia.
Tak sa naučíme žiť to, čo je
najdôležitejšie: lásku a milosrdenstvo.
Byť Božími priateľmi znamená
modliť sa s jednoduchosťou, s akou
sa dieťa obracia na rodičov.

- Porozmýšľaj, veď chlebom pre tvoj život sú aj
iné hodnoty. Vezmi si Sväté písmo a tam sa dozvieš,
že chlebom je i moje slovo a dokonca i to, čo ti teraz
hovorím

2. Vnímanie obrazu v prepojení na prvú
časť modlitby

Prosme, aby sa v každej rodine nanovo
objavila sila spoločnej modlitby.
Modlitba napomáha aj vzájomnému
porozumeniu a odpúšťaniu.

Chlieb, to je všetko, čo k životu potrebujeme:
potrava, domov, radosť, láska a dôvera v Boha.
Pre nás – väčšinou sýtych, je dôležité prosiť o to,
aby sme sa dokázali deliť o všetko, čo máme.
Nepýtame ho na zajtra, pretože zajtra budeme znova Boha prosiť, Otče, daj nám chlieb

Chlieb náš každodenný daj nám
dnes
(tretia katechéza)

dnes. „Dnes“ je veľmi vzácne, ono je tu a teraz.
Táto prosba nás učí nevyhovárať sa, že sme sa už
predsa modlili včera, predvčerom, keď sme boli
deti.

1. Motivačný príbeh

Dnešný deň a táto chvíľa je pre nás najdôle-

- Chlieb náš každodenný daj nám dnes…

žitejšia. Dnes môžeme niečo dobré urobiť, dnes

- Prepáč, že ťa zase prerušujem. Až budeš mať

môžeme poslúžiť, dnes sa môžeme podeliť o to,

chvíľku času, popremýšľaj, o čo ma vlastne prosíš.

čo máme, môžeme prejaviť lásku a dobro tým,

Myslím, že je ti jasné, že nejde o chlieb, ktorý kupu-

ktorí to potrebujú. Dnes môžeme prijať chlieb

ješ ráno v obchode.

večného života a tým je Ježiš v Eucharistii.
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Aké je krásne, keď svetlo viery je chlebom
a napĺňa celú rodinu. Je v srdci otca, matky a dieťaťa. Rodina je ohniskom lásky. Rodina je živým

Niekedy sa uzatvárame sami do seba...
Pane, pomôž nám vyjsť smerom
k iným, slúžiť tým najslabším.

Betlehemom – domom chleba.

Každé stretnutie s Ježišom mení náš život."

3. Spoločné modlitby:
Otče náš, daj nám dnes chlieb.
Otče náš, daj nám dnes to, čo k ži-

Drahí mladí, neupadnite do priemernosti.
Kresťanský život je tu pre veľké ideály.

votu s tebou potrebujeme.
Otče náš, daj nám dnes svoje požehnanie.
Otče náš, daj nám dnes pokoj a pevnú vieru.
Otče náš, daj nám dnes to, čo po-

Dovoľme, aby nás Boh naplnil svojou
dobrotou a milosrdenstvom.

trebujeme pre dobrý život.
Otče náš, oslavujeme ťa za to, že máme
to, čo potrebujeme pre život.
Otče náš, daj nám dnes pokoru srdca.
Otče náš, daj nám dnes silu pracovať.

Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď
nás do pokušenie, ale zbav nás zlého
(štvrtá katechéza)

Otče náš, daj nám dnes čas pre druhých ľudí.
Otče náš, daj nám dnes radosť, ktorú budeme rozdávať iným.
Otče náš, ďakujeme za to, že nás sýtiš svojim slovom.

4. Originálne písanie časti Otče náš
Pokračovanie podľa zvolenej metódy.

5. Výber tweetu Svätého Otca Františka

Viera nie je súkromným darom.
O vieru sa treba s radosťou deliť.

Božia láska sa nedá odmerať. Je bez miery!

Katechetické ozveny
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1. Motivačný príbeh

o odpustenie vín znamená i uvedomiť si, že ja tiež

- A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame
našim vinníkom…

odpúšťam. Naše viny sú konkrétne i ľudia sú konkrétni, ktorým ublížime. Odpustiť znamená teda

- A čo tvoj kamarát Peťo?

až objať konkrétneho človeka, ktorý nám ublížil.

- Peťo, hm… už zase s tým začínaš? Vieš predsa,

Učme sa objímať – odpúšťať a znova začínať s Bo-

že to, čo mi urobil, to sa odpustiť nedá. Ale snáď na

hom a ľuďmi, pretože Boh nás čaká, podáva nám

to príde a odprosí ma. Ako mu dám najavo, že mi to

ruku, odpúšťa a berie nás do svojho náručia. On

ľudia povedali, ako ma ohováral?

nám pomáha.

- Viem. Ale ako si sa vlastne modlil ?
- Áno, nemôžem to zabudnúť. Keby som ja za-

3. Spoločné modlitby:

čal na neho rozprávať, čo o ňom viem, to by pozeral.
Môže byť rád, že ja som ticho, ale neručím za seba.
- Ach, koľko máš v sebe zatrpknutosti. Ja ťa

Otče náš, vezmi z nášho srdca horkosť a sklamanie.
Otče náš, daj nám milosť, aby sme

chcem uzdraviť. Odpusť Petrovi a ja odpustím tebe.

podali ruku na zmierenie ako prvý.

Budeš mať pokoj v srdci a nebudeš rozmýšľať nad

Otče náš, odním od nás predsudky.

tým, čo všetko by si ty mohol povedať na Petra.

Otče náš, odprosujeme ťa za všetky previnenia.

- Hm, neviem, či sa k tomu prekonám.
- Nemaj strach, pomôžem ti.

Otče náš, veď nás správnou cestou života.

- A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.

Otče náš, nedovoľ, aby sme zlo odplácali zlom.

- Ja si ťa chránim a preto chcem od teba iba jed-

Otče náš, pomôž nám, aby sme mali

no, aby si sa vystríhal všetkých ľudí a situácií, ktoré

nádej i v ťažkých chvíľach.

ťa vedú do pokušenia.
- Ako to myslíš?

Môžeme sa zamyslieť i nad slovami nábožen-

- Poznáš predsa svoje slabosti, svoju nespoľah-

skej piesne. Je to pieseň z Jednotného katolíckeho

livosť, neochotu, pohodlnosť, svoje zaobchádzanie

spevníka č. 493. Ak ju nevieme spievať, môžeme

s peniazmi, čistotou a hlavne rečami o druhých. Ne-

sa ju modliť ako modlitbu. Nahrávku možno nájsť

dávaj týmto pokušeniam šancu.

i na youtube.

- Dobre. Ďakujem. Od tejto chvíle viem, že sa
mám modliť pomaly a pri modlitbe počúvať teba.

1. Otče náš, čo v nadhviezdnatej výši -

Amen.

v neprístupnej sláve kraľuješ,
k tebe sa dnes verný ľud tvoj blíži,

2. Vnímanie obrazu v prepojení na prvú časť

s anjelmi ti chválu vzdáva tiež.

modlitby

Nech sa vznáša tvojho mena sláva

Ľudia môžu prosiť o odpustenie vín a pritom

jak tymiána ľubovonný dym,

sa cítiť tak osamelí a pomaly sa vzďaľovať od os-

nech úcta, čo tvoj ľud ti vzdáva,

tatných a od Boha. K odpusteniu je potrebná po-

/:preborí sa k tebe do svätýň!:/

kora z našej strany a prosba o odpustenie. Prosiť

www.dkuspis.sk
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2. Nežiadame striebro, zlato vídať,
ani rúcha pyšnú nádheru,

Učme sa od Ježiša ako sa modliť,
ako odpúšťať, zasievať pokoj a byť
blízko tým, ktorí sú v núdzi.

len nám k chlebu dennému ráč pridať
vieru, lásku, nádej, dôveru.
Keby sme ťa obrazili niekdy,
ó, nebiže nás bičom, Otče náš,

Ježiš nikdy nie je ďaleko od nás
hriešnikov. Chce na nás bez miery
vyliať svoje milosrdenstvo.

lež jak my odpúšťame všetkým
/:naše viny, Bože, odpusť nám!:/

4. Originálne písanie časti Otče náš

Spoveď je sviatosťou nežnosti Boha,
jeho spôsobom, ako nás objať.

Pokračovanie podľa zvolenej metódy.

5. Výber tweetu Svätého Otca Františka

Nestačí hovoriť o sebe, že sme kresťanmi,
treba žiť vieru nielen slovami, ale skutkami.

Pán nám vždy odpúšťa a vždy nás
sprevádza. Je na nás, aby sme si nechali
odpustiť a nechali sa ním sprevádzať.
Aká silná je modlitba! Nikdy
nestraťme odvahu povedať:
Pane, daruj nám svoj pokoj.
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Skús to s Bibliou
Dagmar Kráľová
Kniha o tom, ako Písmo čítať, ako sa z neho modliť, ako z Písma žiť. Až
vtedy, keď spoznáme, že Sväté písmo je zamilovaný denník Božej lásky
k človeku, začneme si k nemu vytvárať osobný vzťah. Prvá časť ponúka
isté „predporozumenie“ Písmu. Je tam všetko základné, čo je dobré o
Písme vedieť skôr ako ho začneme čítať. Ďalšou témou je modlitba nad
ním. Treťou veľkou témou je, ako so Svätým písmom žiť, teda ako sa
stať Ježišovým učeníkom.
Cena: 8,50 €

Ako bolo na počiatku: Príbehy od
stvorenia sveta po Mojžiša
Sandro Mayer, Osvaldo Orlandini
Biblické príbehy ako ste ich a ešte nikdy predtým nečítali. Autori s
veľkou úctou, vášňou a citom preštudovali najväčšie príbehy Starého zákona, obohatili ich o historické fakty a nakoniec ich svojím
rozprávačským talentom prepracovali do románovej podoby.
Cena: 4,00 €

A Boh sa stal človekom
Sandro Mayer, Osvaldo Orlandini
Príbeh človeka, ktorý nebol iba človekom, ale ako taký žil, miloval a trpel ako nikto iný pred ním ani po ňom. Príbeh, ktorý poznačil celé ľudstvo a dal mu nádej. Je to príbeh Ježiša prerozprávaný formou románu,
pričom rešpektuje pramene, krok za krokom Ježišovu cestu od betlehemských jasličiek až po kríž na Golgote, od tajomstva jeho príchodu
na tento svet až po jeho bolestnú smrť. Vedie nás do srdca tajomstva
Boha, ktorý sa stal človekom.
Cena: 4,00 €

www.dkuspis.sk
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Náboženský potenciál dieťaťa
Sofia Cavalletti
Kniha približuje tajomný vzťah medzi dieťaťom a Bohom, ako ho počas dlhých rokov odpozorovala autorka knihy. Je prameňom Katechéz
Dobrého pastiera, je bránou, ktorou možno vstúpiť do sveta detskej
nevinnosti, stretnutia a chápania Boha, sprevádzať dieťa a pomáhať
mu na ceste priblíženia sa Bohu.
Je zároveň duchovným čítaním, pretože pri ňom môžeme znovuobjaviť i my vo vlastnej duši, zanesenej nánosom informácií a morálnych
noriem, radosť zo stretnutia s Bohom – Dobrým pastierom, ktorý nás
volá po mene.
Cena: 12,20 €

Božie slovo
Chiara Lubichová
Nikdy predtým sme nemali k dispozícií toľko slov a nikdy predtým nás
natoľko naezaplavovali, ako je to v dnešnej dobe. Túžbou mnohých ľudí
je, aby dokázali rozlíšiť, zachytiťž a vysloviť „slovo“, ktoré prináša život
a plní funkciu vytvárania vzťahov. Táto kniha prináša skúsenosť ženy,
ktorá sa každý deň snažila zachytiť oživujúce slovo, Božie slovo. Vyberala ho spomedzi ostatných tako, „ako sa dvíha z blata diamant“, dopriala mu zažiariť a odovzdala ho ďalej. Zápisky tejto knihy nadväzujú na
autorkine predchádzajúce. Uvedenú knihu zostavila Florence Gilletová.
Cena: 7,00 €

Sviatosti Cirkvi vo svetle katolíckej teológie
František Fudaly
Kniha podáva stručný vedomostný základ v oblasti chápania katolíckej
teológie ako takej, a tiež praktický dogmaticko-pastoračný pohľad na
pôvod, podstatu a zmysel sviatostí vysluhovaných v Katolíckej cirkvi.
Jej súčasťou sú i názorné analogické príklady a porovnania. Vhodná pre
kňazov, katechétov a ako študijný materiál pre tých, ktorí si chcú doplniť praktické teologické vedomosti.
Cena: € 5,50

Katechetické ozveny
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Spoveď vysvetlená deťom
Barbara Baffetti, Giusy Capizzi
Cieľom knižky je pomôcť deťom správne pochopiť význam a podstatu sviatosti zmierenia a tak sa dôkladne pripraviť na svoju prvú svätú spoveď. Ustanovenie, priebeh i ovocie svätej spovede je vysvetlené
cez evanjeliové príbehy, čo dokazuje, že táto sviatosť nie je od ľudí, ale
od samotného Ježiša Krista. Deti môžu pochopiť, že sv. spoveď nie je
"otravná povinnosť", ktorú si musia splniť, ale úžasná príležitosť zažívať radosť zo zmierenia s Bohom i s ľuďmi.
Knižka obsahuje aj spytovanie svedomia a praktický návod na slávenie
sviatosti zmierenia v spoločenstve svojich vrstovníkov.
Cena: 6,50 €

DVD - Barbarské dni - Vojtaššák
Životný príbeh spracovaný ako filmový dokument nás upozorňuje
na doteraz nepublikované archívne dokumenty ohľadom spišského
biskupa Jána Vojtaššáka. Citlivá interpretácia herca Milana Kasana
ponúka silné emotívne priblíženie niektorých dôležitých momentov
nedávnej histórie slovenského národa.
Cena: 2,20 €

Nový zákon a žalmy
Vreckové vydanie Nového zákona a Žalmov je vhodné zvlášť mladým
ľuďom. Jeho jednoduchá, miniatúrna a dostupná knižná forma umožní
mať ho stále pre sebe. Text z gréčtiny a hebrejčiny preložil Anton Botek. Úvody, poznámky a komentáre sú prevzaté z Jeruzalemskej Biblie,
ktorú vydala Jeruzalemská biblická škola.
Cena: 7,50 €
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ABC Biblie pre deti
Alexander Weihs, Ute Thönissenová
Ktoré prikázani sú v Starom zákone? Aké rastliny a zvieratá sa nachádzajú v Biblii? Čo znamená zmŕtvychvstanie? Deti sa formou
otázok a odpovedí dozvedia najzákladnejšie poznatky o celom Svätom písme a tiež jednotlivo o Starom a Novom zákone. Kniha je výbornou pomôckou pre deti na prvé zoznámenie sa so Svätým písmom a tiež pri príprave na prvé sväté prijímanie. Vydavateľstvo Lúč
ju ponúka ako preklad podľa nemeckého originálu. Kniha má cirkevné schválenie.
Cena: 9,50 €

Každodenný život v Ježišovej dobe
Miriam Feinbergová Vamoshová
Výstižný stručný text a množstvo živých originálnych ilustrácií, fotografií a máp vtiahnu čitateľa do každodenného života ľudí Nového
zákona. Spozná zvyklosti života v meste i na vidieku, má možnosť
zoznámiť sa s Jeruzalemským chrámom, kráľovskými palácmi, synagógou, prácou povolaní ako sú: lekár, učiteľ, rybár, pastier, tesár,
kováč. Toto dielo, ktoré približuje významnú dobu je vhodné pre ľudí
každého veku.
Cena: 8,50 €

Omaľovánka - Svätá omša
Ku každému obrázku je stručný popis, ktorým sa dieťa zoznamuje s
priebehom a podstatou slsávenia sv. omše. Maľovaním jednotlivých
obrázkov môže dieťa premýšľať, vnímať niektoré detaily, pýtať sa a
potom, keď sa zúčastní na sv. omši v kostole, môže viac porozumieť
podstatu slávenia, jednotlivé gestá a postoje veriacich.
Cena: € 1,50

