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Úvodník
V postojoch i slovách Svätého Otca Františka je zreteľné, ako mu leží na srdci
misijný rozmer Cirkvi. Minulý rok sme mali Mimoriadny misijný mesiac október
a tento rok máme tradične tretiu októbrovú nedeľu ako misijnú. Už na slávnosť
Zoslania Ducha Svätého bolo vydané posolstvo pápeža k misijnej nedeli. V ňom
pripomína, že Božie volanie vyžaduje misijnú odpoveď a on sám dáva silu k misii.
Misionárom Otca je Ježiš. „Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný a vstal z mŕtvych,
nás priťahuje svojím pohybom lásky, svojím vlastným Duchom, ktorý oživuje
Cirkev, robí z nás Kristových učeníkov a posiela nás na misie do sveta a k rôznym
národom.“ Realizovaním misijného poslania Cirkev ide v ústrety a nejde v ústrety s vlastným programom, s vlastnými zámermi, misie totiž nie sú záležitosťou
výhradne ľudských plánov a zámerov. V poslaní hlásať evanjelium pohýna, vedie
a formuje Duch Svätý. Pápež sa pýta, či sme pripravení byť kamkoľvek poslaní.
Ďaľšie jeho otázky nás môžu viesť k zamysleniu a dať nám misijný impulz:
•

Sme pripravení prijať prítomnosť Ducha Svätého v našom živote, počuť volanie na misie, či už v manželstve, v zasvätenom panenstve alebo sviatostnom
kňazstve a kdekoľvek v bežnom každodennom živote?

•

Sme pripravení byť kamkoľvek poslaní, aby sme svedčili o našej viere v milosrdného Boha Otca, aby sme hlásali evanjelium spásy Ježiša Krista, aby sme
mali účasť na božskom živote Ducha Svätého pri budovaní Cirkvi?

•

Sme tak ako Mária, Ježišova matka, pripravení dať sa bezvýhradne do služby
Božej vôli?“
Našou misiou je práca pri vyučovaní a katechizovaní. Po návrate do škôl zno-

vu začíname po dlhšom výpadku ako je čas dvojmesačných prázdnin. Je pred nami
niekoľko školských mesiacov, počas ktorých sa budeme usilovať o odovzdanie
obsahov, vedomostí a aj o formovanie našich zverencov. Nech sú pre našu prácu
povzbudením pápežove slová o misijnom povolaní v Cirkvi. Hľadajme možnosti, prístupy, buďme trpezliví a vytrvalí. Navzájom sa sprevádzajme v modlitbe
a buďme prajní voči sebe.
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V prvom čísle Katechetických ozvien v novom školskom roku vychádzame
z toho, že ešte prebieha Rok Božieho slova. Zároveň sú tu zahrnuté témy, ktoré
sa týkajú evanjelizácie (odborný článok), misií, povolania, mariánskeho mesiaca
október (námety a katechézy). Knižná ponuka na konci čísla je prevažne biblická. Ponuka podujatí sa môže meniť podľa aktuálnej pandemickej situácie a podľa
prijatých opatrení. V prípade obmedzení uvažujeme o zmene realizácie metodických dní v regiónoch, metodické dni by boli online, popr. presunuté na mesiace
február a marec. Pre niektorých z vás čas pandémie spôsobil komplikácie aj pri
plánovaní a účasti na duchovných cvičeniach. Ponúkame vám duchovné cvičenia
na prelome januára a februára v RFC Smižany u otcov palotínov. Budú to trojdňové duchovné cvičenia a bude to počas polročných prázdnin. Tento termín bude
vyhovovať aj tým, ktorí majú problém s uvoľnením zo školy.
Dávame vám do pozornosti novú podobu našej webovej stránky. Chceme ju
aj v tejto novej podobe využívať ako nástroj pomoci pre vás, informovať vás o aktuálnom dianí vo vyučovaní a katechéze a adresovať vám praktické ponuky pre
vašu prácu.
Počas slávenia Veni Sancte nás pomocný o. biskup Ján Kuboš povzbudil
a prosil, aby sme mali vo svojej službe a pri plnení svojej misie láskavé a múdre
srdce. Verím, že jeho slová padli na úrodnú pôdu a zobrali sme si jeho slová za
svoje.
Všetci z DKÚ vám prajeme veľa Božích milostí do vašej práce a pevné zdravie, ktoré vnímame v súčasnosti ešte intenzívnejšie ako veľký Boží dar a nie ako
samozrejmosť.

Viktor Pardeľ
biskupský vikár
riaditeľ DKÚ

www.dkuspis.sk
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Prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov

Duchovné cvičenia

a duchovnej formácie učiteľov náboženstva

30. 1. – 1. 2. 2021 – SAC, sídl. Západ, Sp. N. Ves

v školskom roku 2020/2021

Prehĺbenie vlastného duchovného rozmeru.

Ponúkame rámcový prehľad podujatí. Oznamy
o podujatiach budeme zasielať priebežne na kon-

Katechetické dielne

taktné e-mailové adresy a nájdete ich i na našej

Pôst a Veľká noc – vyučovanie a farnosť

webovej stránke v dostatočnom predstihu pred ich

marec 2021 – v regiónoch diecézy

konaním. Program bude priebežne aktualizovaný
podľa situácie a podľa možností alebo obmedzení

Pôstna duchovná obnova

v súvislosti s pandemickou situáciou.

marec 2021 – v regiónoch diecézy

Veni Sancte a Celodiecézny katechetický deň s die-

Praktický seminár

céznym o. biskupom

Aktuálna téma

28.8.2020 – Ružomberok

máj 2021 – Poprad, Ružomberok

Odborno-metodický seminár pre začínajúcich
učiteľov

Ponuka Pápežských misijných diel – Misijná

21.11.2020 – DKÚ Sp. Nová Ves

nedeľa 2020

Lektori: pracovníci DKÚ

Misijné diela ponúkajú pre školy pomôcky, ktoré
sú vhodné na celý mesiac október a na jeho vyvrcho-

Dni kresťanskej kultúry

lenie v misijnú nedeľu 20. októbra. Ponuku nájdete na:

23.-25. 10. 2020 – Spišská Kapitula

http://misijnediela.sk/.

pozn. pravdepodobne budú zrušené alebo preložené

Odborný seminár
Formy práce s biblickým textom

Ponuka časopisu Rebrík
Kresťanský časopis Rebrík sprostredkúva kres-

24.11.2020 – Poprad

ťanské hodnoty deťom a mladým. Vydávanie a rozši-

Lektor: doc. ThDr. Branislav Kľuska PhD.

rovanie tohto časopisu je neľahká úloha. Aj preto Vydavateľstvo DON BOSCO a eRko – Hnutie kresťanských

Katechetické dielne

spoločenstiev detí spojili sily a od 1. 7. 2020 vydávajú

Advent a Vianoce – vyučovanie a farnosť

časopis spoločne.

december 2020 – v regiónoch diecézy

Ak časopis chcete podporiť, objednajte si ho do
svojej rodiny, či pre svojich známych alebo iným spô-

Adventná duchovná obnova

sobom prispejte k jeho rozširovaniu. Takto najviac

december 2020 – v regiónoch diecézy

pomôžete, aby časopis naďalej vychádzal a pomôžete
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tak sprostredkovať ohlasovanie evanjeliových myš-

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo: 20. 4. 2021 (ZŠ)

lienok pre naše deti.

a 21. 4. 2021 (SŠ) (záväzný termín)

Časopis sa dá vhodne využiť i na hodinách náboženstva. Použité didaktické metódy sú určené pre-

5. stupeň – celoštátne kolo: 26. 5. 2021 (ZŠ)
a 27. 5. 2021 (SŠ) (záväzný termín)

važne pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Sú zaujímavé, objavné,

Prihláška do súťaže je súčasťou propozícií. Pro-

tvorivé a pôsobia výchovne. Možno tu nájsť pracov-

pozície a prihláška sú zverejnené na webovej strán-

né listy, poučné príbehy, životopis svätca, výchovu

ke DKÚ. Prosíme, aby ste dodržali termín prihlaso-

k liturgii, svet misií a ďalšie oblasti. Odporúčame ho

vania do 30. 11. 2020.

spropagovať medzi žiakmi, používať ho na doplnenie
obsahu učiva. Viac info o objednávaní a platbe nájdete

Biblické okienko

na https://rebrik.sk/.

Je pomôckou na prípravu úloh triedneho a školského kola Biblickej olympiády. Nájdete v ňom rôzne

Recitačná súťaž „Piráti krásy“

typy úloh, spracovaných na texty kníh tohtoročnej

Siedmy ročník súťaže bude pod názvom „Tvoje
slovo je svetlo pre moje nohy“. Zdrojom súťažných

olympiády. Poteší nás, ak obohatíte Biblické okienko svojimi nápadmi a námetmi.

textov je Biblia ako prameň poznania a objavovania

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“

Boha a Božieho pôsobenia v dejinách ľudstva.
Propozície, plagát a prihláška do súťaže sú zverej-

Predmet námetov na výtvarné spracovanie: Kniha Jo-

nené na https://www.dkuspis.sk/2020/08/31/7-roc-

zue, Kniha Tobiáš. Témou je Putovanie za cieľom.

nik-dieceznej-recitacnej-sutaze-pirati-krasy-tvo-

•

je-slovo-je-svetlo-pre-moje-nohy/.

Propozície sú zverejnené na našej webovej stránke.

školské kolá – do 12. 2. 2021.

Oproti iným rokom budú zrušené postupové

Súčasťou propozícií sú podmienky súťaže, ich do-

kolá a súťaž sa uskutoční formou zaslania videona-

držiavanie je záväzné. Zapojené školy zašlú práce

hrávky.

umiestnené na 1., 2. a 3. mieste (na každom mieste
môže byť umiestnená iba jedna práca!) z každej ka-

Biblická olympiáda 2020/2021

tegórie s označením „Biblia očami detí a mládeže“

Exodus 1-24, Kniha Jonáš, Evanjelium pod-

2020/2021 na adresu DKÚ svojej diecézy do 22. 3.

ľa Jána (knihy a spoločná téma ostáva z minulého

2021. Tieto práce musia byť označené vizitkou autora

roka)

na zadnej strane v pravom dolnom rohu (viď. príloha

Spoločná téma: Z tmy do svetla

č. 1 v propozíciach). Vyplňte ju paličkovým písmom.

1. stupeň – triedne kolá: do 30. 11. 2020 (odporúčaný

V prípade zaslania vyššieho počtu prác za kategóriu,

termín)

nebudú žiadne práce zaradené do hodnotenia.

2. stupeň – školské kolá: do 1.2. 2021 (odporúčaný

•

diecézne kolo – vyhodnotenie 20. 4. 2021

termín)

•

celoslovenské kolo – vyhodnotenie 26. 5. 2021

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá: 10. - 11. 3. 2021
(záväzný termín)

www.dkuspis.sk
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Inovované štátne vzdelávacie programy pre

voľníckymi organizáciami v lokalite školy v súlade s

základné školy a gymnáziá

Koncepciou výchovy a vzdelávania detí a mládeže k

Inovované ŠVP platia pre všetky ročníky ZŠ, pre

dobrovoľníctvu.

gymnáziá a SOŠ. Vzdelávacie programy pre špeciálne
školy neboli inovované. Platné obsahové a výkonové

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie

štandardy nájdete na webovej stránke DKÚ.

skupín

https://www.dkuspis.sk/ramcovy-vzdelava-

Je uvedený v bode 1 Dodatku č.3 k ŠVP, pod
názvom Rámcový učebný plán pre ZŠ, platný od

ci-program/.

1.9.2019, ktorý v bode 1 znie:

Pedagogicko-organizačné pokyny

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín

= SPRIEVODCA šk. rokom 2020/21

sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 320/2008

Vyberáme z prioritných odporúčaní, ktoré (okrem

Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č.

iných) je vhodné aplikovať i v predmete náboženská

224/2011 Z. z. podľa podmienok školy. Vo vyučova-

výchova a uvádzať ich v školskej dokumentácií.

cích predmetoch vzdelávacej oblasti Človek a príroda
sa rozdelenie žiakov odporúča pri tých témach, kde sa

2.4.3. Predčitateľská a čitateľská gramotnosť

vyžaduje nadobúdanie a overovanie praktických zruč-

Odporúčané priority:

ností žiakov.

a) vytvárať komunikačne a literárne podnetné pros-

Vo Vyhláške MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej

tredie,

škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z.

b) uplatňovať vhodné komunikačné konvencie a pod-

sa o tom hovorí v § 15 pod názvom Rozdelenie tried

porovať elementárnu znalosť knižných konvencií,

na skupiny a zriaďovanie skupín nasledovne:

c) podporovať jazykové skúsenosti s písanou kultú-

(2) Na vyučovanie predmetu náboženská výcho-

rou,

va alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych

d) iniciovať aktívne počúvanie s porozumením,

tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyš-

e) dekódovať význam z počutého, písaného textu,

ším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne

f) overovať zapamätávanie a reprodukovanie infor-

pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozlič-

mácií,

ných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje

g) uplatňovať špecifické metódy predčitateľskej gra-

ho bez zmeny počas celého školského roka.

motnosti,

Zákon č. 138 o pedagogických zamestnancoch a

h) metódy tvorivej dramatizácie.

odborných zamestnancoch
2.4.10.Neformálne vzdelávanie

Jeho text je dostupný https://www.mine-

Odporúčané priority:

du.sk/zakon-c-1382019-z-z-o-pedagogic-

a) podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych

kych-zamestnancoch-a-odbornych-zamestnan-

aktivít,

coch-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zako-

b) spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľ-

nov-v-zneni-neskorsich-predpisov/.

níctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobro-

Katechetické ozveny
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Rozvrhy hodín

Denník pápežovho anjela

Prosíme o zaslanie aktuálneho rozvrhu hodín.

Na tento školský rok ponúkame aktivitu, pro-

Tlačivo nájdete na: https://www.dkuspis.sk/tlaci-

stredníctvom ktorej môžu deti vo farnostiach na

va/.

sv. omšiach, katechézach, stretkách popr. školách
V prípade, že máte problém s delením žiakov do

spoznávať životopis sv. Jána Pavla II. V ponuke kni-

skupín, resp. so spájaním žiakov z viacerých roční-

ha katechéz/príhovorov, plagáty pre deti a veľká

kov do jednej skupiny, pri zasielaní rozvrhu uveďte

kniha A3. Bližšie info a možnosť objednania: htt-

tieto okolnosti v sprievodnom texte.

ps://www.dkuspis.sk/2020/09/08/dennik-papez-

Po vypísaní ho zašlite na našu e-mailovú adre-

ovho-anjela-ponuka-dku/.

su dkuspis@dkuspis.sk najneskôr do 31. 10. 2020.

www.dkuspis.sk
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Rozhovor

Nech som
dôkazom
Tvojej
dobroty
Rozhovor s o. biskupom Jánom Kubošom

www.dkuspis.sk
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Rozhovor

Na sviatok Zvestovania Pána 25. marca 2020, keď ešte nebolo možné verejné slávenie bohoslužieb, sa
Spišskou diecézou a celým Slovenskom niesla správa, že Spišská diecéza má nového pomocného biskupa.
Svätý Otec František na túto službu menoval Jána Kuboša, farára a dekana v Kežmarku. Biskupskú vysviacku prijal na sviatok svojho patróna a v deň svojich mením 24. júna 2020 v katedrále sv. Martina na
Spišskej Kapitule. My sme mali príležitosť sláviť spolu s ním Veni Sancte v Ružomberku a zúčastnil sa aj
na Celodiecéznom katechetickom dni. Jeho pastoračné pôsobenie je pestré a v tomto prvom čísle Katechetických ozvien v novom školskom roku vám ho chceme priblížiť prostredníctvom krátkeho rozhovoru.

1. Otec biskup, menovanie za pomocného spiš-

Kristus; služba v kňazskom seminári bola Bo-

ského biskupa prišlo v 31. roku vášho kňazstva.

žím darom pre intenzívnejšiu možnosť rásť

Na čo si spomínate ako prvé, keď ste sa dozvedeli

v duchovnom živote a v spoločenstve mladých

túto správu?

zachovať si mladého ducha; a napokon služba

Snáď len dvomi vetami: Boh je milostivý
(- taký je význam mena Ján). Prečo práve ja?

v Kežmarku bola odmenou povzniesť svojho
ducha v nádhernom prostredí gotickej baziliky
s tajomstvom povýšenia Pánovho kríža, ktorá

2. Vaše vyše 30-ročné kňazské pôsobenie je cha-

je situovaná pod končiarmi Tatier čnejúcimi

rakterizované veľkou pestrosťou. Pôsobili ste

do výšav.

ako farár v Liptovskej Osade, zároveň ste boli
poverený pastoračnou službou medzi väzňami

3. Skôr ako ste sa stali kňazom a biskupom i váš

v Ružomberku. Neskôr ste sa stali špirituálom

život prechádzal obdobím detstva a mladosti. V

bohoslovcov v Spišskej Kapitule a o svojom me-

tom období ste boli vy ako jeden z katechizova-

novaní za biskupa ste sa dozvedeli ako dekan v

ných. Ktorú vlastnosť katechétu (v čase pred ro-

Kežmarku. Ktorá pastoračná oblasť vám bola

kom 1989 možno ešte katechétu-kňaza) by ste

najbližšia, hoci možno nie najľahšia a ktorá vás

vedeli uviesť na popredné miesto kvôli tomu, že

najviac obohatila ako človeka i ako kňaza?

práve vám prispela k otvoreniu sa pre hlbšiu vie-

Každé prostredie môjho kňazského pôsobenia bolo pre mňa obohacujúce. Pán Boh

ru a rozhodnutie pre službu Bohu?
Obetavosť spojená s trpezlivosťou.

ma obdaroval mnohými skúsenosťami. Časté
striedanie farností, v ktorých som slúžil Bohu

4. V jednom rozhovore ste spomenuli, že vo

i blížnym ako kaplán, mi pripomenuli, že tu

svojom pastoračnom hľadáčiku máte aj deti

na zemi sme pútnici do nebeskej vlasti; služ-

i mládežníkov, teda hlavné skupiny katechézy

ba vo väznici v Ružomberku mi pomohla ob-

vo farnosti a vyučovania náboženstva v škole. Sú

javiť hodnotu slobody – nielen tej vonkajšej,

to zároveň skupiny (hlavne mladí), s ktorými je

ale aj slobody Božích detí, ktorú nám vydobyl

náročné pracovať a motivovať ich. Čo je podľa

Katechetické ozveny
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vás najdôležitejšie pri farskej katechéze a čo vy-

evanjelizácie, aby títo ľudia zakúsili Božiu lásku

učovaní náboženstva v škole? Ktoré vami osved-

a dokázali jej uveriť?

čené prístupy by ste odporúčali našim katechétom?

Aj tu sa mi osvedčila katechéza, v ktorej
väzni vo výkone trestu mali pocit, že mám čas

Aj farská aj školská katechéza majú nie-

pre nich. Užitočnou sa ukázala aj schopnosť

čo spoločné: vyžadujú osobné zaangažovanie

spievať s nimi duchovné piesne v doprovode

kňaza. Samozrejme, že okolnosti si môžu vy-

hry na gitaru – hoci hrať na gitare viem len

žadovať pomoc laických katechétov, ale ak sa

dosť biedne – ako samouk.

spomenuté angažovanie deje bez osobnej prítomnosti kňaza s katechizovanými, vždy je to

6. Pôsobili ste tiež ako špirituál medzi bohoslov-

isté ochudobnenie. Teda ak sa kňazovi nijako

cami. Čo ste považovali, resp. považujete za naj-

nedá nájsť si čas na osobnú školskú katechézu,

dôležitejšie pri príprave kandidátov na kňazstvo

nech si nájde čas aspoň pre osobné stretáva-

a duchovnú službu?

nie s katechétmi, a tiež čas na farskú katechézu

Pán si vyvolil tých, ktorých sám chcel, aby

detí a mládeže.

boli s ním... A práve tu je návod: byť blízkym

5. Ako mladý kňaz ste pôsobili aj medzi väzňami.

všetkým kandidátom kňazstva, byť s nimi nie-

Čo bolo v tejto práci kľúčové v rámci katechézy a

len ako kňaz, učiteľ, vychovávateľ, ale aj ako

www.dkuspis.sk
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„Časté striedanie farností,
v ktorých som slúžil Bohu
i blížnym ako kaplán, mi
pripomenuli, že tu na zemi sme
pútnici do nebeskej vlasti.“

sprievodca kráčajúci s nimi na spôsob Vzkrie-

Pomáhať. Pomáhať službou. Pomáhať die-

seného sprevádzajúceho emauzských učení-

céznemu biskupovi Štefanovi a v službe Bohu

kov.

i blížnym sa tak posväcovať – zdokonaľovať
v láske.

7. Ako biskup ste si zvolili biskupské heslo: Dobrota – Spravodlivosť– Pravda. Prečo práve tieto
tri?

+ Ján Kuboš
Za rozhovor ďakuje Daniel Lysý

Mojím heslom sú slová BONITAS – IUSTITIA – VERITAS (DOBROTA – SPRAVODLIVOSŤ
– PRAVDA) vychádzajúce z Listu sv. Pavla Efezanom: „Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je
v každej dobrote, spravodlivosti a pravde“ (Ef
5, 8b-9). Mám rád svetlo. A osobitne Svetlo
sveta – Ježiša Krista. Na primičnom obrázku som mal motto: Nech som dôkazom Tvojej
dobroty... To bol akoby program môjho kňazského života. No a ako sudca cirkevného súdu
som mal veľmi blízko k hodnotám ako pravda
a spravodlivosť, bez ktorých opravdivej dobroty niet.
8. Čo je pre vás osobne, ako nového pomocného
biskupa Spišskej diecézy, najväčšou výzvou?
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Aktuálne

Evanjelizácia
v zornom uhle
štyroch pápežov

									

1. časť

SPRACOVAL: DANIEL LYSÝ

„Ohlasovanie evanjelia nie je ponechané na ľubovôľu Cirkvi, ale je jej poslaním a povinnosťou, ktorú jej
uložil Pán Ježiš … ohlasovanie evanjelia je potrebné, je jediné a nič iné ho nemôže nahradiť … nestrpí
nedbalosť, ani pomiešanie s princípmi iných náboženstiev, ani prispôsobovanie, pretože od neho závisí
celá spása ľudí ... nehľadá ľudskú múdrosť a samo osebe je schopné vzbudiť vieru.“
Tieto úderné slová boli napísané takmer

vždy a my sme ju zvolili v čase zavŕšenia Roku

pred päťdesiatimi rokmi. Svojou dikciou pripo-

Božieho slova a zároveň kvôli mesiacu októ-

mínajú štýl súčasného pápeža Františka, avšak

ber, ktorý je venovaný téme misií.

ich autorom je jeho skorší predchodca, pápež
Pavol VI. V tomto článku chceme vyzdvihnúť

Evanjelizácia - priorita pre Cirkev

jeho najdôležitejšie myšlienky k evanjelizá-

Súčasnosť našich dní je poznačená stiera-

cii, ktoré adresoval Cirkvi v známej exhortá-

ním hraníc. Vďaka moderným technológiám

cii Evangelii nuntiandi. Táto téma je aktuálna

sme prekonali hranice času i priestoru. To, čo

www.dkuspis.sk
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Aktuálne

bolo pre predchádzajúce generácie nepredsta-

Ako na to...

viteľné (šírenie informácií a interaktívna ko-

„Chceme opäť zdôrazniť, že príkaz ohlasovať

munikácia z jednej strany sveta na druhú), je

evanjelium všetkým ľuďom je prvotnou a priro-

pre nás samozrejmou súčasťou každodenného

dzenou povinnosťou Cirkvi ... Úloha ohlasovať

života. Idea „globálnej dediny“ ako ju proroc-

evanjelium je milosť a vlastné povolanie Cirkvi a

ky predpovedal významný kanadský katolícky

vyjadruje jej pravú povahu. Cirkev je tu pre hlása-

filozof Marshall McLuhan ešte v 60. rokoch

nie evanjelia“ (EN 14).

minulého storočia, sa dnes napĺňa do detailov.

Pavol VI. nás ešte v úvode dokumentu

Na druhej strane sme si vedomí, že stiera-

upokojuje tvrdením, že evanjelizácia je pri-

nie hraníc sa deje aj v oblasti kultúry a hodnôt,

rodzenosťou, vlastným povolaním Cirkvi. To

ktoré sa opierajú o morálne princípy. Čoraz

znamená, že to nie je úloha, ktorú by sme ne-

častejšie sme svedkami, ako sa kľúčové prav-

zvládli a že sa pred Bohom nemôžeme vyhová-

dy relativizujú a odmietajú v mene modernosti

rať (spomeňme si na príbeh povolania Mojžiša

a pokroku. Zdá sa, že moderný človek dospel

– Boh jeho výhovorky rozhodne neakceptoval

do bodu zabudnutia, ba že ešte zatúžil odtrh-

a podobne nebudú akceptované ani tie naše).

núť sa od svojich koreňov. To všetko na úkor

V bode 15 Pavol VI. píše, že Cirkev ako zves-

utopistických vízií šťastia v slepej nezávislosti

tovateľka začína svoje dielo tým, že ohlasuje

voči Bohu a všetkému kresťanskému.

evanjelium sama sebe. Pripomína to myšlien-

Z toho vyvstáva ohromná výzva pre nás ako

ku pátra Cantalamessu o známom prirovnaní

Cirkev – prinášať Krista v každej situácii, za

Božieho slova k dvojsečnému meču. Ak týmto

každých podmienok a všade navôkol, a to ešte

mečom chceme niekoho zasiahnuť, musíme

s väčším odhodlaním ako doposiaľ. Evanjelium

sa najprv vyhnať sami na seba a tento nutne

je poslednou a jedinou nádejou pre tento svet,

poraní naše vnútro. Znamená to, že ak chceme,

pre každého človeka. A my sme jeho poslami.

aby slovo evanjelia preniklo srdcia druhých,

Pápež Pavol VI. to jasnozrivo vyjadril, že

musíme mu dovoliť preniknúť to naše. Podob-

Cirkev je tu pre hlásanie evanjelia (EN 14). Toto

ne ako Peter, keď po Turícach povedal ľuďom,

tvrdenie má pre nás záväznú funkciu. Nik z nás

že „zabili pôvodcu života“ (Sk 3, 15). Odkiaľ vzal

sa nesmie cítiť vyňatý z tejto úlohy. Doslova

na to odvahu? Bol to totiž ten istý Peter, ktorý

píše, že „ohlasovanie evanjelia nie je ponecha-

sa horko rozplakal, keď Ježišovo slovo rozbi-

né na ľubovôľu Cirkvi, ale je jej poslaním a po-

lo pýchu jeho srdca a on priznal, že sa na seba

vinnosťou ... nič iné ho nemôže nahradiť ... nestr-

nemôže v ničom spoľahnúť (porov. Lk 22, 61 –

pí nedbalosť ... pretože od neho závisí celá spása

62). Dovoľme teda Ježišovmu slovu dotknúť sa

ľudí“ (EN 5). Pápež sa na každého z nás obracia

nás, zraniť naše vnútro, vymiesť jeho pýchu,

s naliehavou výzvou a nik z nás sa nemôže tvá-

neodpustenie a zlobu. Aby nás mohlo obmyť

riť, že sa ho to netýka. Aj keď si možno často

a napojiť na miazgu svojho Ducha.

kladieme otázku, ako mám evanjelizovať?

Katechetické ozveny
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Slovo a svedectvo – dva nástroje evanje-

Evanjelizácia privádza k ďalšej evanjeli-

lizácie

zácii a spoločenstvu

„Radostná zvesť sa má hlásať predovšetkým

„Kto prijal evanjelium, stáva sa nakoniec aj

svedectvom vlastného života“ (EN 21). Tieto slo-

sám jeho ohlasovateľom. V tom spočíva dôkaz

vá nápadne pripomínajú myšlienku sv. Fran-

pravdivosti evanjelizácie. Je to akýsi skúšobný ka-

tiška z Assisi: „Stále ohlasujte evanjelium. A ak

meň. Nie je totiž možné, aby niekto prijal Božie

je to nutné, použite aj slová.“ Svedectvo života je

slovo, uveril v Božie kráľovstvo a nestal by sa jeho

základnou podmienkou evanjelizácie, pretože

svedkom a hlásateľom“ (EN 26).

ukazuje mieru, v akej sa slovo dotýka nás sa-

Láska sa túži dávať ďalej. Kvas prekvasí

mých a nakoľko mu veríme. Na druhej strane

celé cesto. I evanjelium v sebe ukrýva poten-

„toto všetko však ešte stále nestačí. Aj to najkraj-

ciál rásť, zmocňovať sa všetkého navôkol, aby

šie svedectvo sa ukáže nedostatočné, ak nebude

mohlo vyrásť ako strom, v ktorom budú hniez-

osvietené a ozrejmené ... Preto radostnú zvesť,

diť nebeské vtáky (porov. Mt 13, 19). Každý,

ohlasovanú životom, musí prv či neskôr ohlasovať

koho sa evanjelium dotklo, v sebe cíti povo-

aj živé slovo. Nemožno hovoriť o skutočnej evan-

lanie stať sa jeho nositeľom: „Toto rozhodnutie

jelizácii, ak sa pri nej nehlása aj meno, učenie,

však nemôže byť abstraktné. Naopak, prejavuje

život a prisľúbenie, kráľovstvo a tajomstvo Ježiša

sa konkrétnym viditeľným vstupom do spoločen-

Nazaretského, Syna Božieho“ (EN 22).

stva veriacich“ (EN 23). Evanjelium privádza

Niektorí kresťania si myslia, že ohlasova-

do Cirkvi. Ježišovou víziou nebol individualis-

nie evanjelia sa týka len svedectva života. Ale

tický štýl ohlasovania. Založil a zanechal prvé

tak to nie je. Svedectvo je základom, ako sme

spoločenstvo, do ktorého dnes patria milióny

už spomenuli. Avšak na tomto základe je po-

ľudí po celom svete. Toto spoločenstvo otvá-

trebné stavať ďalej a neuspokojiť sa len s tým,

ra náruč ku každému, pretože v ňom má každý

že k tomu už nie je potrebné nič pridávať. To by

svoje miesto. Preto nemôžeme ohlasovať slovo

bol veľký omyl. Zastať sa pravdy, spravodlivos-

bez pozvania. Bez pozvania stať sa učeníkom

ti, otvorene, bez strachu či je to vhodné alebo

a členom Božej rodiny, ktorou je Cirkev.

nie, bez obáv o svoju reputáciu. Evanjelizácia
je aktívnou činnosťou, nie len pasívnym preží-

V ďalšej časti sa budeme venovať evanjeli-

vaním. Kto sa iba bráni, už prehral. A evanjeli-

zácii v podaní pápežov Jána Pavla II., Benedik-

zácia je opakom obrany. Je útokom na bašty

ta XVI. a Františka.

nepriateľa, výkrikom víťazstva a vztýčením
víťazného práporu v boji za ľudské duše. „Lebo
nás ženie Kristova láska...“ (2 Kor 5, 14). A kto
raz okúsil túto lásku, nedokáže ju v sebe zastaviť. Iba ju túži rozdávať ďalej a ďalej.

www.dkuspis.sk
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Ako rozprávať
biblické príbehy

									
SPRACOVAL: KLÁRA SOĽANOVÁ

Pri rozprávaní sa zoznamujeme s dejom, skutočnosťou, ale i osobou,
ktorá nám to rozpráva. Rozprávať možno i textovo zachytený dej
a skutočnosť. Práve takým textom je pre nás posvätný text Svätého písma.
Oboznamujeme sa v ňom s dejinami spásy, s tým, ako vyvolený národ
a neskôr spoločenstvo prvej Cirkvi prijímali Božiu lásku,
inokedy zápasili o ňu alebo ju i odmietali.

Každá biblická postava nám ponúka svoj vlast-

Príklady:

ný zážitok a skúsenosť viery. Našou úlohou je

Zvestovanie Panne Márii

vedieť prerozprávať udalosti viery biblických

•

môžeme podať reálie mesta Nazaret, všedný život ľudí, povolania,

postáv tak, aby žiaci na základe zážitku a skúsenosti viery iných, dokázali reflektovať vlast-

•

nú skúsenosť so životom vo viere na takej úrov-

Ezau a Jakub

vyhnúť sa prílišnej malebnosti.

ni, ako sú schopní vzhľadom na vek a duchovnú

•

môžeme pridať zvyky, mal vek na ženenie
a pod.

zrelosť.
•
Metodický postup pri prerozprávaní biblic-

vyhnúť sa zdôrazňovaniu klamstva.

Vždy dajme pozor na priamu reč, ktorú vkla-

kého textu:

dáme Bohu do úst. Tam si môžeme dovoliť po-

•

najprv si ho musíme sami solídne prečítať,

solstvá: neboj sa, som s tebou, ochránim ťa.

•

pripraviť si plynulé rozprávanie podstat-

Je potrebné rozlišovať:

ných udalostí,

•

•

popísať jej plusy a mínusy, ale nehodnotiť,

premyslieť si, čo môžeme pridať a čo pridať
nesmieme.

popisný jazyk – charakterizovať postavy,

•

hodnotiaci jazyk – hodnotiť konanie postavy (napr. jeho počínanie nebolo správne)

Katechetické ozveny
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Pri rozprávaní biblických príbehov u mladších

•

lom.

žiakov môžeme na dokreslenie situácie využiť aj to,
čo v texte nie je, ale dokáže text priblížiť, napr. xy-

•

Presvedčivosť o pravde = dovoliť, aby do príbehu
vstúpili i poslucháči.

lofón, otváranie dverí, šum vody, orfové nástroje a
pod. (ľudia zatvárajú dvere = srdcia; tóny xylofónu =

Vlastná gestikulácia = skúsiť si to i pred zrkad-

•

Zapojenie zmyslov = počas rozprávania využívať
hmat, čuch, chuť, zrak, sluch.

anjeli chodia hore a dole).
Rozprávanie má byť to, do čoho sa vstupuje a čo

•

hybovej činnosti.

sa prežíva. Vstupuje doň učiteľ a jeho úlohou je vtiahnuť do neho poslucháčov. Rozprávanie nie je čítanie.

Časový priestor pre rozprávanie = po nejakej po-

•

Biblický príbeh zasadiť do doby, kedy vznikol, ale

Je to zvláštna forma, pri ktorej platí pravidlo, že ak

zrozumiteľne dnešným žiakom, pripraviť si to

vstúpim do príbehu, nemá ma zavádzať.Vstup do prí-

(ak je príbeh nezrozumiteľný, vlastne som ním

behu sa deje počas rozprávania. Rozprávanie má byť

neodovzdal jeho posolstvo).

natoľko pútavé, že ponúkne priestor, do ktorého „sa

•

teda nemôžem čítať!!!

vchádza...“
Katechéta môže použiť nasledujúce formulácie:
•

•

•

Niektoré výrazy často opakovať = používať ľahko
zapamätateľné výrazy.

Teraz vyrozprávam skutočný príbeh, urobte si po•

hodlie ...
•

Počas rozprávania = udržiavať zrakový kontakt,

Intonácia hlasu = priamu reč musím hovoriť vý-

Porozprávam vám jednu dôležitú udalosť, ktorá sa

razne, meniť hlas podľa charakteru postáv, po-

odohrala v..., za čias...

maly, rýchlo.

Sú udalosti, ktoré nám môžu veľa povedať, i keď sa

•

Naladenie = začíname vetou, ktorá rozprávanie
zaháji a naladí.

odohrali už dávno ...
•

Začať uprostred = napr. Jakub prešiel dlhou ces-

•

Presunieme sa do čias života Pána Ježiša, kedy ...

•

Viete, čo sa vtedy stalo?

tou, kým sa zmieril so svojim bratom..., Ako to

•

Už sa vám niekedy stalo, že ste ... Podobnú udalosť

bolo...?
•

zažil ...

tali, je potrebné to dostatočne zdôrazniť, prípad-

Je potrebné, aby sa katechéta stotožnil s roz-

ne i viackrát zopakovať.

právaním a upútal poslucháčov. Môžeme to prirovnať k tomu, ako by sme rozprávali vlastné zážitky z
výletu či dovolenky, kde nie je pochybnosť o tom, že

Formácia = ak ide o to, aby si podstatné zapamä-

•

Nadchnúť sa príbehom = vedieť sa usmievať,
uvoľniť sa a pod.

udalosť, o ktorej sa zmieňujeme, sa odohrala.
Rozprávať vie každý, ale ak to nemá pripravené,
nemusí spĺňať kritériá, ktoré sa od neho v úlohe učiteľa a katechétu očakávajú.

Základné rozprávačské pravidlo:
•

Vlastná predstavivosť = to, čo hovorím, musím
i ja vidieť!!!

www.dkuspis.sk
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Ježiš
•

poznal potreby poslucháčov a vzhľadom na to vyberal
príbehy, ktorými ľudia žili. (Čím žijeme my a čím žijú
žiaci?)

•

nevysvetľoval príbehy úplne dopodrobna, pretože to,
čo nie je podstatné, odvádza a zaberá drahocenný čas.
(Istý muž cestoval z Jeruzalema do Jericha. Ježiš nehovoril, prečo muž cestoval sám. Pri zranenom Samaritánovi Ježiš nehovorí, či mal krvácanie do mozgu, zlomeninu a pod.)

•

provokoval k reakcii na to, čo učil.

Preto
•

používajme minimum slov k tomu, aby sme dosiahli maximum – vážme slová.

•

zapojme do príbehu poslucháčov (Ako sa to dá? Rôznymi tvorivými metódami, viď. aktivity)

•

provokujme k reakcii na to, čo učíme.
Majme cit pre dĺžku rozprávaného príbehu zvlášť pri vyučovaní v škole. Tu neplatí pevné pravidlo. Dĺžka

sa odvíja od obsahu. Často je však vhodné urobiť montáž rozprávania z viacerých obsahovo súvisiacich textov,
alebo pri dlhom texte využiť formu skracovania menej podstatných udalostí. Je rozdiel rozprávať biblický text
v škole a rozprávať ho doma.
Profesionálnou kompetenciou katechétu je, že rozprávanie je vždy zrozumiteľné, že komplikovanejší príbeh vieme zjednodušiť, pričom stále máme na pamäti posolstvo, ktoré chceme žiakom pútavým rozprávaním
priblížiť, umožniť im pochopiť ho a nadchnúť ich k nasledovaniu.
Zasievajme slovo, ktoré nebude zmesou „zrna s plevami“, medzi ktorými si budú musieť žiaci preberať, čo
je zrno a čo sú plevy, lebo to ich oberá o energiu.
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Tvorivé metódy
práce s biblickým
textom
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

Práca s biblickým textom má byť kreatívna a zaujímavá. Aby
bola zrozumiteľná aj mladším žiakom, ponúkame niekoľko
inšpiratívnych metód v jednotlivých kategóriách.

1. Dramatické prerozprávanie, dramatizácia

Využite reálne priestory – stromy, potok,
budovy – všetko môže pomôcť doilustrovať

a) Dramatizácia – kompletné zahranie bib-

biblický príbeh. Ako doplnok rozprávania mô-

lickej pasáže alebo zdramatizované čítanie

žete použiť zvukové efekty a vizuálne pomôc-

biblického textu.

ky: veľké obrázky, flanelografy, obrázky z ča-

Pomáha zapojiť predstavivosť žiakov vstú-

sopisov, plagáty, kreslenie postáv priamo pri

piť do sveta Biblie tak, že zachytia nielen zna-

rozprávaní príbehov, použiť maňušky alebo

losti, ale aj pocity. Vyžaduje si dlhšiu prípravu,

prstové bábky.

pretože je dôležité prezistiť čo najviac infor-

Ručné práce – k prehĺbeniu počutého tex-

mácii o postave, prostredí a podobne; biblické

tu je tiež vhodná aj kreatívna aktivita, kde vý-

príbehy môžu byť zahraté i v inom štýle, zasa-

sledkom práce žiakov je výjav z Biblie, súvi-

dené do rôznej doby napr. súčasnej.

siaci s preberaným textom, ktorý im ho bude

Pre mladších je vhodnejšia pantomíma,

pripomínať.

pre starších žiakov aj diskusia o pocitoch, kto-

b) Rolové hry – cieľom je vžiť sa do jednot-

ré zachytili, a cez ktoré sa môžu hlbšie dostať

livých postáv príbehu; sú výbornou príležitos-

do textu. Jedným z najlepších spôsobov ako sa

ťou ako naštartovať diskusiu a vhodným mo-

učiť z Biblie, je stotožniť sa so situáciou a jed-

mentom na osobné paralely, pri otázke: „Čo by

notlivými postavami.

som robil ja v tejto situácii?“

www.dkuspis.sk
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Aktivity

Skúste vytvoriť televíznu reportáž o nasýte-

Ďalšou formou je čítanie textu s vynechanými

ní 5-tisícového zástupu alebo premenení vody

slovami, alebo nesprávnymi faktami, ktoré musí

na víno. Posaďte do horúceho kresla Martu alebo

skupina doplniť či opraviť.

Máriu, po tom ako bol vzkriesený ich brat Lazár.

Príklady:

Usporiadajte tlačovú konferenciu s Pilátom a vy-

•

šetrite, prečo poslal nevinného človeka na smrť.

nechajte kľúčové slovo a zadajte skupine úlohu

c) Improvizácia – je zábavná a poučná, pričom
je potrebné vybrať dobrovoľníkov, hercov, ktorí
znázorňujú pantomímou aktuálne čítaný text.

Nájdite skupinu veršov na rovnakú tému; vytoto kľúčové slovo doplniť.

•

Rozdajte každému kartičky s menami biblických postáv alebo s názvami udalostí. Úlohou
je usporiadať kartičky v chronologickom po-

2. Audio – vizuál

riadku.

a) Foto – video – Súčasná dostupnosť videokamier, fotoaparátov, počítačovej grafiky, prezen-

4. Kreatívne písanie

tačných možností nám umožňuje využívať nástroje

Biblický text môžeme parafrázovať, podoben-

modernej techniky rôznym spôsobom; zaujímavé

stvo prepísať do súčasnosti, napísať divadelnú hru

je aplikovanie biblického riešenia na problémy sú-

alebo báseň.

časnej doby, príbehy po novom môžu žiaci natočiť
na mobilný telefón, poprípade urobiť krátky film.

a) Novinová reportáž: Prečítajte si biblický text,
premeňte skupinu na redakciu a vytvorte titulnú

b) Pieseň – Je mnoho slovenských i zahranič-

stranu novín napr. Zoslanie Ducha Svätého. Každý

ných gospelových kapiel, ktorých inšpiráciou pri

člen redakcie bude mať čo robiť, napr. pripraviť ti-

písaní textov piesní je práve Biblia, ale aj osobná

tulný obrázok, reklama, rozhovor, úvodník, hlav-

skúsenosť s Bohom, skúste vybrať niektorú z va-

ný článok a podobne.

šich obľúbených a predstaviť ju žiakom, vyzvať

b) Rapovanie: známy biblický príbeh môžete

ich, aby aj oni napísali text piesne, aplikovali to na

prepísať aj do veršov, ktorý je možno rapovať, je to

hudbu možno aj ich obľúbenej populárnej piesne.

štýl blízky mladým ľuďom a rap hovorí o životných

c) Použitie zvukových efektov – používajú sa

múdrostiach a skúsenostiach speváka.

jednoduché hudobné nástroje na vyjadrenie prí-

c) Web stránka: webová prezentácia vybraného

behu, nálady, pozadia, hlasov napr. z rozmýšľania

textu, môže obsahovať rešerše, historické fakty,

ako znázorniť Boží hlas môže vzniknúť zaujímavá

citáty, vlastné názory, blog a podobne.

teologická diskusia.
Je dobré si biblický príbeh vypočuť aj z nahrávky, avšak najlepším zdrojom príbehu je práve učiteľ, preto je dôležité pri rozprávaní príbehu udržiavať očný kontakt so žiakmi.

d) Plagát alebo pozvánka: vytvoríte plagát, na
ktorom chcete propagovať stretnutie rodín s biblickou podtémou.
e) Žalm: ak sú žiaci veľmi tvoriví, sami môžu
vymyslieť nápev alebo slová žalmu, požiadajte
deti, aby napísali svoj osobný žalm, alebo vyne-

3. Práca s textom
Najzákladnejšou formou je jednoduché objavovanie textu pomocou otázok, doplňovačkami
a hádankami.

chajte slová v niektorom vami vybratom žalme
a žiaci nech dopĺňajú slová, tak ako to oni cítia.
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Zakončenie Roku Božieho slova
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

V závere Roku Božieho slova (30.9.2020) prosme o príhovor
sv. Hieronyma, aby sme s veľkou bázňou, láskou a vierou čítali
Božie slovo a aby nás sprevádzalo celým našim životom.
Nech životný príbeh svätca, ktorého si Pán vyvolil
pre službu je nám povzbudením k našej službe a našom
povolaní – byť kresťanom a kráčať cestou svätosti.
SV. HIERONYM

štyroch rokoch v púšti sa vrátil do Ríma. Tu ho pápež
Damazus (366-384) požiadal, aby prijal úlohu prelo-

Žil v rokoch 345 – 420. Narodil sa v dnešnom Chorvát-

žiť celú Bibliu do latinčiny. Hieronym strávil zvyšok

sku, mníchom sa stal vo veku okolo 25 rokov. Po sne,

svojho života prekladom Svätého písma – Vulgaty. Je

v ktorom počul hlas, že nie je kresťan, sa presťahoval

teda i patrónom prekladateľov.

do sýrskej púšte, aby sa stal pustovníkom. Hieronym

Hieronym je často zobrazený i s levom. Príbeh

išiel do púšte ako ostatní, s úmyslom opustiť pripú-

hovorí, že jedného dňa lev so zranenou nohou prišiel

tanosť k niektorým veciam, aby mohol prijať všetko,

krívajúc ku kláštoru, kde pracoval Hieronym. Mní-

ale nemohol sa odtrhnúť od učenia: zatiaľ čo iní vzali

si sa zľakli a ušli. Hieronym zostal pokojný. Prišiel

so sebou na púšť nič iné ako nejaké oblečenie, Hiero-

k levovi, ktorý mu podal labu. Zistil, že lev má v labe

nym priniesol svoje knihy. Z tohto a ďalších dôvodov

zapichnutý tŕň. Ošetril ho a lev sa mu odmenil tým,

je patrónom milovníkov kníh, knihovníkov a vedcov.

že zostal pri ňom a chránil ho po celý zvyšok jeho ži-

Hoci ovládal gréčtinu, naučil sa hebrejsky, aby sa

vota. Príbeh je dôvodom, že pred knižnicami sa často

mohol lepšie priblížiť pôvodným jazykom Biblie. Po

objavujú sochy levov. Hovorí sa, že sú to Hieronymove levy.
Hieronym sa v Cirkvi pokladá za najväčšieho učiteľa vo vykladaní Svätého písma. Pápež Bonifác VIII.
ho v roku 1295 vyhlásil za učiteľa Cirkvi.
Všemohúci Bože, svätého kňaza Hieronyma si
obdaril lásku a živým záujmom o Sväté písmo; otvor
aj naše srdce pre tvoje slovo, aby sme sa ním živili a
v ňom našli prameň života. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a
kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky
vekov. Amen.
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Aktivity

S Pannou Máriou
v roku Božieho Slova
zamyslenia k modlitbe posvätného ruženca

SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

V Katechetických ozvenách č. 4/2019-2020 sme uviedli štyri krátke
zamyslenia pre mládež, zamerané na osobu Panny Márie a udalosti
z jej života tak, ako to zachytáva a uvádza Sväté písmo. Pokračujeme
ďalšími piatimi. Máme teda deväť zamyslení – akoby deviatnik, ktorý
môžeme v nastávajúcom mesiaci ruženca – októbri použiť ako námet
rodinnej pobožnosti alebo pobožnosti v škole. Môžeme začať piesňou
k Panne Márii, pokračovať čítaním Božieho slova a vnímaním obrázka,
potom otvoriť svoje srdce Bohu v tichom zamyslení, nasleduje praktická
úloha, modlitba desiatku posvätného ruženca a záverečná modlitba.
Kráčajme spolu s Pannou Máriou v závere Roku
Božieho slova, ale i v ďalšom živote.

Katechetické ozveny
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Aktivity
MÁRIA, POVOLANÁ BOHOM

Skús si prečítať text tak, akoby si to bol ty.
V prvej osobe jednotného čísla. Aký je to pocit?
Božie slovo je veľmi osobné, však? Hoci nie
si Mária z Nazaretu, Boh ťa povoláva. Má pre
teba a s tebou konkrétny plán.

Úloha:
Určite uznáš, že i povolanie k veľkým veciam sa nedeje veľkolepo a okázalo. Samotná
služba v povolaní však môže človeka urobiť
známym. Nie každý z nás môže byť na čele štátu alebo Cirkvi. Boh i nás povoláva k službe už
V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do

tým, že sme dostali základnú výbavu do života

galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret. (Lk 1,

– isté predpoklady. Mária dostala do základ-

26 )

nej výbavy i to, že bola bez poškvrny hriechu
počatá. Našou výbavou sú mnohé povolania:

Zamyslenie:

to prvé je k životu, že sme sa vôbec narodili a

Možno ťa udivilo, že je táto správa o zves-

to v tejto dobe. Ďalším povolaním je byť Božím

tovaní veľmi krátka. Určite vieš ako by mala

dieťaťom, prijali sme krst. Boh si nás pozval

pokračovať. Tu je mala pomôcka:

do kresťanskej rodiny, aby sme žili v prostre-

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, mi-

dí, kde sa s Bohom a jeho pôsobením ráta, kde

losti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami

je Boh na prvom mieste a kde sa usilujú plniť

zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto po-

Božiu vôľu.

zdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla

A tak si môžem svoje veľké povolanie roz-

si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu

drobiť na každodenné poslania. Aké je moje

meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom

poslanie pre dnešný deň? Aké je moje poslanie

Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávi-

ako žiaka, študenta, dcéry, syna, kamaráta?

da, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom

Aké je moje poslanie ako kresťana? Ako mô-

a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária poveda-

žem toto poslanie vyplniť dnes?

la anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi

Modlitba:

na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj

Dobrý Bože, Pannu Máriu si vy-

dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj

volil za Matku svojho Syna.

Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už

Mária odpovedala na povola-

je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je nep-

nie a denne plnila svoje poslanie.

lodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária po-

Ďakujem ti, že si ma povolal k ži-

vedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane

votu, ku kresťanskému životu,

podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

ďakujem za svoju rodinu, far-

(Lk 1, 28-38)

nosť, Cirkev – do ktorej patrím.
Pomôž mi žiť svoj život tak, aby som
vnímala tvoju vôľu. Amen.
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MÁRIA – MATKA BOŽIEHO SYNA

nie. Mária nikomu nezavadzia, ak chce predstúpiť
pred jej syna Ježiša. Mária pomáha tým, ktorí ju
vzývajú, aby prichádzali k Božiemu Synovi.

Úloha:
Som kresťanom. Modlitba, dobré skutky,
účasť na sv. omšiach, znie to ako klišé, ale toto
je jadro nášho povolania, byť kresťanmi. Plus konať všetko v láske a s láskou. Nie sme niekedy z
toho stereotypu unavení? Večnosť v nedohľadne.
Námaha ohromná. Dám si pauzu. A dá sa to vôbec? Dá sa stopnúť Božie pôsobenie v nás? Áno,
jasné, že dá. Vieme dobre ako sa stať menej citKým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svoj-

livými na Boha. Hriechom. Vtedy oslabuje v nás

ho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a ulo-

význam konať dobro, modliť sa, strácame svoju

žila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostin-

trpezlivosť a vnímavosť na Boží hlas. Mária mala

ci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli

svoj zrak upretý stále na Boha a to i cez svoje Bo-

a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov an-

žie dieťa – Ježiša. Pri príchode pastierov vie, že

jel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký

Boží Syn nepatrí iba jej. Nechá ich pristúpiť k bet-

strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem

lehemským jasliam, vníma ich radosť, zvedavosť,

vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom:

vieru a lásku, ktorá sprevádza túto chvíľu. Vede-

Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ,

la, že toto stretnutie potrebujú. Mária vie, že i my

Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete

potrebujeme sa neustále stretávať s jej synom –

dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A

Ježišom.

hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zá-

Keď nevládzeš, pristúp k Bohu. Pozri sa na

stupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na

jeho tvár. Keď nevládzeš pristúpiť, popros Máriu,

výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lk

aby ti pomohla prísť pred Krista, prežiť radosť,

2, 6 – 14)

pokoj a chvíľu pred ním a s ním zotrvať. Buď len

Zamyslenie:

tak v tichu spolu s ním – ako pastieri. A tvoje srd-

Nastal čas, Máriino „fiat“ sa stalo skutočnosťou. Súhlasila, že

ce sa bude radovať.

na svet prinesie Božieho

Syna. Stalo sa. A zdalo by sa, že jej úloha sa tu

Modlitba:

končí. Úloha matky sa nekončí narodením dieťaťa

Do ticha prichádzam,

a o to viac to platilo pre úlohu Božej Matky. Má-

aby som sa pozrel na teba, Pane.

ria stále viac vníma poslanie svojho Syna, stále

Aby sa tvoje dobro vo mne zrkadlilo,

viac si uvedomuje dôležitosť plnenie Božej vôle.

aby som nestrácal citlivosť na tvoj hlas.

Jej čisté „fiat“ je jej výsadou, ktorá bola jedinečná

Nech sa moje srdce zaraduje,

a neopakovateľná. Jej „fiat“ nám dáva silu a po-

nech môžem vnímať tvoju prítomnosť.

máha nám, aby sme boli vnímaví na svoje posla-

Mária, Matka dobrotivá, oroduj za nás. Amen.

Katechetické ozveny
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Aktivity

MÁRIA - MATKA MÚDROSTI

dali dary. Uctili si ho ako kráľa. V dieťati spoznali vznešený pôvod. Zlato, kadidlo a myrha boli ich
prorocké dary, ktoré naznačovali udalosti zo života Ježiša. Dieťa Ježiš je teda kráľom, je kňazom a je
obetou.

Úloha:
Traja králi objavili Ježiša svojou múdrosťou.
Ich zvedavosť a túžba po poznaní pravdy bola ich
motiváciou a silou. Pripomína nám to trochu vedecké bádanie. V dobe narodenia Ježiša boli mnohé
vedecké poznatky v plienkach. Múdrosť však nie je
iba vo vedomostiach. Múdrosť po poznaní pravdy je viac ako vedomosti, ktoré sa niekedy priečia
s pravou múdrosťou. Traja králi sú nám príkladom.
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme

Poznávať Boha môžeme čistým srdcom, naším od-

narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu

hodlaním chcieť ho poznávať, a veriť, že hoci mno-

a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ?

hým veciam nerozumieme, majú svoj zmysel a Boh

Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu

nám dá silu do každej situácie. Boh sa dáva pozná-

pokloniť.“ (Mt 2, 1-3)

vať tým, ktorí ho hľadajú. Je na nás, ako to dopadne. Múdrosť rozozná dôležité od nepodstatného.

Zamyslenie:

Čo je potrebné na to, aby si poznal pravdu,

Traja králi alebo inak – mudrci, prišli sa po-

našiel Boha alebo mal s ním skúsenosť? Možno si

kloniť malému bezbrannému dieťaťu. Králi videli

vravíš, že je to náročné. Naozaj, ale ako sa hovorí,

zvláštne znamenie, hviezdu na nebi. Nevedeli však

čo nič nestojí, za nič nestojí. Čo nie je ľahké nezna-

o čo ide, ale tušili, že úkaz je mimoriadny. A to ich

mená, že to nie je možné. Prosme Pannu Máriu –

dalo do pohybu.

Matku múdrosti, aby nám v našom odhodlaní vyprosila pomoc.

Vydali sa na cestu poznania. Nemuseli to urobiť
takto. Veď prečo by niekto mocný, bohatý a z takej

Modlitba:

diaľky hľadal odpovede na druhom konci sveta?

Matka – Matka múdrosti, prosíme ťa,

Mohli si dať záhadu vysvetliť alebo hľadať odpove-

pomáhaj nám na ceste poznávania

de ináč. Avšak mudrci sa vydali v ústrety poznaniu.

Božieho Syna – Ježiša,

Túžili mať osobnú skúsenosť s pochopením úkazu.

pomáhaj nám poznávať pravdu a žiť v pravde.

Ich veľkým prekvapením bolo, keď našli malé

Oroduj za nás, vypros nám silu na ceste poznávania,

dieťa narodené v maštaľke, chudobné a navyše bez

ochotu vzmáhať sa vo viere a napre-

postavenia a titulov. Prekvapení boli určite, ale nie

dovať v čnostnom živote. Amen.

zaskočení.
Naozaj múdry človek rozozná dôležité od nepodstatného. Dieťatku zavinutému do plachiet

www.dkuspis.sk
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Čo ostane človeku, ak sa odovzdá Bohu? Stratí

MÁRIA – MATKA OBETY

seba samého? Nie. Práve naopak. Môže veľa získať.
Slobodu, ochotu, istotu, dôveru, pokoj i radosť.
Panna Mária a sv. Jozef to dokázali.
Ak by sme sa mali porovnať s nimi, v čom je
medzi nami rozdiel? Čo Bohu dávame? Čo si nechávame? Ako vieme Bohu odovzdať to, čo máme
radi? Ako hodnotíme dary pre Boha, ktoré dávajú
iní? Čo sme Bohu ešte nedarovali úplne?
Je to pravdepodobne naše srdce. Komu patrí
naše srdce, toho ľúbime a koho ľúbime, nič pre nás
nie je obetou, ale prejavom lásky a posvätenia. Nie
naše musím, ale chcem. Srdce, ktoré je symbolom
lásky celého nášho bytia je najkrajšia a najmilšia

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťo-

obeta Bohu.

vania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili
Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko

Modlitba:

mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené

Máriino srdce je úplne odovzdané do Božích rúk.

Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár

Je naplnené láskou a preto dokáže dávať všetko.

hrdličiek alebo dva holúbky. (Lk 2 , 23-25)

A hoci by to bol najmenší dar,
ak je darovaný z celého srdca – má váhu najväčšieho.

Zamyslenie:

Láska neváha dať aj ten najväčší dar – svojho Syna.

Priniesli pár hrdličiek alebo dva holúbky. Znie

Mária – Matka obety, pomôž mi mať srdce ako ty,

to tak romanticky a veľmi jednoducho. Ale v tej

aby som si prijaté dary vážil

dobe vôbec nešlo o štýl. Obetný dar je znakom da-

a vedel ich odovzdať Bohu,

rovania seba. Materiálne veci sprevádzajú obetný

ktorého milujem nadovšetko. Amen.

dar natoľko, nakoľko je možné niečo darovať. Svätá
rodina prišla zasvätiť Pánovi dieťa – syna a obetovali to, čo mohli.

Úloha:
Dať niečo a dať všetko? Aký je v tom rozdiel?
Obrovský. Keď všetko dám, čo mi ostane? Mária
dala Bohu svoje áno, seba, dala mu svoje plány,
svoje sny. Teraz mu dáva svojho Syna. Iba ten, kto
si uvedomuje, že nič z toho čo má, nie je jeho, lebo
to už dostal o Boha, dokáže mu to znova dať do
služby, zasvätiť to Bohu.
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Aktivity

MÁRIA – BOLESTNÁ POD KRÍŽOM

Úloha:
Dáte mi istotne za pravdu, že človek to nemá
v živote ľahké. Ani Mária nebola ničoho ušetrená.
Bolesť a starosti ju neobchádzali. Jej poslušnosť
a vernosť Bohu bola naozaj nevšedná, až znepokojujúca. Možno si poviete, že pre ňu bola Božia pomoc väčším privilégiom ako pre nás, že my nie sme
ako Mária. Možno vaše úvahy smerujú až ku krajným postojom, že vo vašom súťažení a trápení Boh
na vás zabudol alebo ani o vás a vašom trápení nič
nevie.
Nie je to tak. Trápenie, súženie a bolesť sú predsa následkom hriechu. Keď Kristus prišiel, aby nás
vykúpil z otroctva hriechu, najväčší boj sa odohral

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho mat-

na Kalvárii. Tam bola i jeho matka Mária a priro-

ky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš

dzene sa podieľala na bolestiach, ako by to urobila

uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal

každá iná matka.

matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi:

Každé naše trápenie, súženie a bolesť je tiež ná-

„Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal

sledkom hriechu, hoci nemusí to byť náš konkrétny

k sebe. (Jn 19,25-27)

hriech. Boh vie o každom našom postoji, zmýšľaní
a teda i bolesti. Popremýšľaj, ako mu to odovzdáš,

Zamyslenie:
Od obetovania v chráme prešlo mnoho rokov.
Z malého Ježiša sa stal dospelý Ježiš a on naplnil

aby si dal všetkému zmysel a aby si ako verný kresťan podľa slov sv. Pavla „dopĺňal to, čo ešte chýba
Kristovmu utrpeniu“ (Kol 1,24).

svoje poslanie. Prišiel na zem uskutočniť dielo spásy. Stalo sa. Smrťou na kríži vykúpil svet. V hodine

Modlitba:

svojej smrti sa ešte prihovára svojej Matke Márii.

Panna Mária bolestná, nauč ma tak

Venuje jej posledné slová. Jej bolesť nám je ťažko

dôverovať Bohu ako si dôverovala ty.

pochopiteľná a ako hriešni ľudia nie sme toho ani

Ty vieš, že keď mi je ťažko, tak

schopní. Máriina bolesť je však ponorená do Bo-

som najskôr nahnevaný,

žej vôle. Načúva, počúvne a prijíma Jána za svojho

sklamaný a cítim sa podvedený.

Syna. Ján sa jej ujíma a stará sa o ňu. Vernosť čistého

Ty vieš, že ako ťažko prijímam utrpenie

srdca nemôže sprevádzať ani zúfalstvo, ani nadáv-

a cítim nespravodlivosť, že prečo trpím.

ky na tých, ktorí Ježiša ukrižovali. Bolesťou prenik-

Prosím ťa, stoj pri mne, ako si stála

nuté Máriino srdce chápe, že i keď pozemský Ježi-

pri svojom Synovi a uč ma dôvere. Amen.

šov život končí a ona stráca to najdrahšie, odchádza
k nebeskému Otcovi, od ktorého prišiel.
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Aktivity

Apoštoli
„Teba, Bože, chválime, teba, Pane, velebíme.
Teba, Pane, oslavuje slávny zbor apoštolov.“
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

Téma apoštolov úzko súvisí i s témami Cirkev, svä-

Urobil z nich vybraných svedkov svojho

tí, slávnosť všetkých svätých, ohlasovanie evanjelia,

zmŕtvychvstania a základy svojej Cirkvi. V Sta-

misijná činnosť a iné. Krátky životopis jednotlivých

rom zákone Boh vytvoril svoj ľud z dvanástich

apoštolov ponúkame na webovej stránke vo formá-

kmeňov Izraela, prvú Cirkev tvorili spolu s dva-

te A4, ktoré možno použiť pri vyučovacích hodinách

nástimi apoštolmi i ostatní učeníci. Ježiš dal

ako výber alebo spoločne všetky. Obsahom listov je

apoštolom príkaz pokračovať v jeho poslaní slo-

odkaz a úryvok zo Svätého písma a vizuálne ich obo-

vami: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás“ (Jn

hacujú obrazy mramorových sôch apoštolov z Bazi-

20,21); „Choďte do celého sveta a hlásajte evanje-

liky sv. Jána v Lateráne. Farebné vitrážové okienka

lium.“ (Mk 16,15); „Choďte teda, učte všetky národy

predstavujú symboly a atribúty jednotlivých apošto-

a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.“

lov. Spolu ich je 14, nakoľko uvádzame i sv. Mateja

(Mt 28, 19). Sľúbil, že zostane s nimi až do skon-

a sv. Pavla.

čenia sveta.

Ježiš si počas svojho pozemského života
povolal Dvanástich spomedzi svojich učeníkov

Pôvodných dvanásť apoštolov je vymenovaných v Mk 3,13:

a ustanovil ich za svojich apoštolov. Slovo apoš-

„Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých,

tol v skutočnosti znamená „ten, ktorý je posla-

ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustano-

ný.“ Apoštol je človek, ktorý je poslaný, vyslaný

vil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať

niečo vykonať. Je to význačné slovo. Apoštoli boli

s mocou vyháňať zlých duchov: Šimona, ktorému dal

vybraní, povolaní a poslaní Ježišom, aby pokra-

meno Peter, Jakuba Zebedejovho a Jakubovho brata

čovali v jeho diele.

Jána, im dal meno Boanerges, čo znamená Synovia
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hromu, ďalej Ondreja, Filipa, Bartolomeja, Matúša, To-

li veľa. Otvorenosť apoštolov bola bránou Kristovho

máša, Jakuba Alfejovho, Tadeáša, Šimona Kananejského

pôsobenia v nich. Po Ježišovej smrti a zmŕtvychvsta-

a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.“

ní apoštoli pokračovali vo svojej práci. Silou Ducha

Ako každý židovský chlapec, aj apoštoli – pôvo-

Svätého, ktorého prijali vo Večeradle, boli schopní

dom Židia, prešli trojitou výchovou. Výchovou v ot-

ohlasovať a svedčiť Kristovo zmŕtvychvstanie. Svoju

covskom dome, v synagóge a v dielni. Rodičia učili

poslanie odovzdávali ďalej svojim nástupcom.

svoje deti čítať a písať podľa Biblie, knihy všeobecnej

Dnešné chápanie významu slova apoštol dobre

múdrosti. Biblia stačila svojím obsahom na to, aby

vysvetľujú slová nástupcu sv. Petra, pápeža Františ-

dala židovským chlapcom náboženstvo, mravnosť

ka: „Úlohou apoštola je modlitba. Je to prvá činnosť

a kultúru. Domáce vyučovanie bolo dopĺňané učením

apoštola. Druhou činnosťou je ohlasovanie evanjelia.

v synagóge. Tri razy do týždňa v pondelok, štvrtok

Toto je dôležité pripomenúť, že ak hovoríme o apoš-

a sobotu predsedali za katedrou siedmi čitatelia, aby

toloch, zvyčajne si myslíme, že ich činnosť spočívala

prečítali úseky z prorokov a časť Zákona. Predčitateľ

iba v ohlasovaní evanjelia a v konaní mnohých skut-

vysvetľoval v aramejskom jazyku verše, ktoré sa čí-

kov. Táto skutočnosť sa však v počiatkoch Cirkvi javi-

tali a tiež odriekal záverečné modlitby. Podľa Talmu-

la ako problém, pretože apoštoli robili mnohé veci a

du mal otec svojho židovského syna obrezať, poučiť

tie si vyžadovali veľa času. Ustanovili teda diakonov,

ho v zákonoch a priučiť ho remeslu. Rodič, ktorý by

aby sa oni sami mohli dostatočne venovať modlitbe,

túto povinnosť zanedbal, akoby naučil svojho syna

hlásaniu Božieho slova a vysluhovať sviatosti – vy-

kradnúť. Preto je pre nich aj tá najobyčajnejšia práca

háňať zlých duchov. V tom spočíva podstata apoštola

posvätná.

a preto kvôli tomu je Cirkev apoštolská. Ak chceme

Ježiš si spomedzi galilejských Židov vybral dva-

byť my všetci apoštolmi, mali by sme sa opýtať aj

násť jednoduchých a obyčajných ľudí. Nevyberal si

seba samých: Modlím sa za spásu sveta a ohlasujem

spomedzi boháčov, zákonníkov, filozofov, učiteľov.

evanjelium – slovom i skutkami?“

Obyčajných ľudí preto, lebo ich duše a srdcia boli formovateľné a nadšené Ježišovým volaním. Ako ľudia

Vzhľadom na vydanie Katechetických ozvien naj-

dopúšťali sa omylov a neskôr sa dozvedáme, že Peter

bližší sviatok apoštolov budeme sláviť v cirkevnom ka-

zaprel Krista, iní ho tiež mnohokrát nechápali. V Je-

lendári 28. októbra a to sv. Šimona a Júdu. Uvádzame ich

žišovej škole – pri svojom Majstrovi sa avšak nauči-

na nasledujúcich stránkach.

www.dkuspis.sk
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Aktivity

Sv. Šimon Kaanánsky alebo Horlivec

Sv. Júda Tadeáš

Zomrel pravdepodobne v Edesse

Význam: milujúci, súcitný

Význam: Boh počuje

Odkaz: Mt 10, 1 – 4; Mk 3, 13 - 19

Odkaz: Mt 10, 1- 4; Lk 6, 12 – 16; Sk 1, 12 - 14

Atribút: kyj, kniha, zvitok, medailón s Kristovou

Atribút: čln s knihou alebo bez nej, taktiež píla

tvárou
Apoštol a mučeník, brat sv. Jakuba ml. pôsobil
do roku 62 v Jeruzaleme, neskôr pôsobil v Sýrii, Mezopotámii, Arménsku. Na podnet pohanských kňazov bol spolu so Šimonom umučený, Júda bol ubitý
kyjom. Znázornený býva s kyjom, nástrojom, ktorým
mu spôsobili smrť, knihou alebo zvitkom. Je uctievaný ako patrón beznádejných prípadov a situácii,
ťažkých záležitostí. V cirkevnom kalendári je jeho
sviatok spolu so sv. Šimonom 28. októbra.

Šimon pravdepodobne patril k zelótom, nábožensko-politickej skupine bojovných nacionalistov,
ktorí sa snažili vzbúriť ľud proti rímskej nadvláde.
Keď sa stal učeníkom, žil spolu s mýtnikom Matúšom, ktorého predtým považoval za zradcu.
Najprv kázal v Egypte, potom sa pripojil k apoštolovi Júdovi, ktorý bol v Mezopotámii, kde trpeli ako
mučeníci. Sviatok sa slávi spoločne so sv. Júdom Tadeášom 28. októbra, čo je pravdepodobne deň prenesenia ich pozostatkov do chrámu sv. Petra v Ríme.

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad

Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá

nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý

Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je

neduh a každú chorobu.

dovolené prejsť v sobotu. Keď ta prišli, vystúpili do hor-

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon,

nej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej,

zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho

Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon

brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Ja-

Horlivec a Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotr-

kub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iška-

vávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou mat-

riotský, ktorý ho potom zradil.

kou Máriou a s jeho bratmi.
					Sk 1, 12 - 14

					Mt 10, 1 – 4
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Katechézy

Nájsť sa na
stránkach Biblie

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

CIEĽ

psychomotorický:

kognitívny:

•

•

Uvedomiť si, že Sväté písmo je knihou ľud-

Hľadať a vybrať správne osobné vzory z
Biblie.

ských príbehov.
•
•

Uvedomiť si, že náš život často pripomína

METÓDY:

históriu biblických postáv.

práca s anketou, personalizácia s biblickou

Demonštrovať skúsenosť, že celú pravdu o

postavou.

čítanie biblických textov, hádanka,

našom živote vie iba Boh.

P O M Ô C K Y : Sväté písmo, pre každú skupinu texafektívny:

tová anketa: „Čo iní o nás vedia?”, evanjeliové

•

Vzbudiť radosť a vďačnosť voči Bohu za

texty rozdelené na jednotlivé role Mt 26,47-

ľudské vzory, ktoré nám ponúka cez Bibliu.

50, Jn 21, 15-17, Jn 20,24-29, tabuľa

www.dkuspis.sk
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Katechézy

ÚVOD

Príbeh Judáša – žiak číta text: Mt 26,47-50

1. Motivácia

nástich, a s ním veľký zástup s mečmi a kyjmi,

A kým ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z DvaPo privítaní žiakov učiteľ predstaví úvod-

ktorý poslali veľkňazi a starší ľudu. Jeho zrad-

nú činnosť tým, že dnes budeme pracovať v

ca im dal znamenie: „Koho pobozkám, to je on;

skupinách, aby sme sa o sebe viac dozvedeli.

toho chyťte!“ A hneď pristúpil k Ježišovi a pove-

Každá skupina dostane anketu pod názvom:

dal: „Buď pozdravený, Rabbi!“ A pobozkal ho. Je-

Čo vedia o nás iní? Na záver jeden žiak skupiny

žiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel!?“ Vtedy

prezentuje výsledky práce.

pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho.

Čo vedia o nás iní?

•

Čím bol Judáš? – apoštol

Čo sa môžeme o sebe dozvedieť od:

•

Čo sa o sebe dozvedel od Ježiša? – že je
jeho priateľom

- kamaráta ............................................................
- priateľa ................................................................

•

zradil ho

- rodičov ................................................................
- lekára ..................................................................

Ako sa zachoval voči priateľovi Ježišovi? –

•

Kvôli čomu i dnes ľudia dokážu zradiť
priateľov? – kvôli závisti a pod.

- kňaza ...................................................................
- učiteľa .................................................................
- neznámeho človeka pri náhodnej situácii

Príbeh Petra - ďalší dvaja žiaci čitajú biblický

..................................................................................

text, ktorý je rozdelený na role: Mt 26, 69-75
Peter sedel vonku na nádvorí. Prišla k nemu

Zhrnutie: Ľudia o nás vedia čiastoč-

ktorási slúžka a povedala: „Aj ty si bol s Ježišom

nú pravdu, napr. kňaz, spovedník pozná stav

Galilejským!“ Ale on pred všetkými zaprel: „Ne-

našej mysle; priateľ vie, kedy sa na nás môže

viem, čo hovoríš.“ Keď vyšiel k bráne, videla ho

spoľahnúť; kamarát pozná naše správanie;

iná a povedala tým, čo tam boli: „Tento bol s Je-

lekár pozná náš zdravotný stav; rodičia o nás

žišom Nazaretským!“ On znova zaprel s prísahou:

môžu povedať najviac, pretože s nami trávia

„Nepoznám toho človeka.“ O chvíľku pristúpili tí,

najviac času a milujú nás. Avšak ten, kto o nás

čo tam stáli, a povedali Petrovi: „Veru, aj ty si z

vie všetko, je Boh. Boh s nami nehovorí priamo

nich, veď aj tvoja reč ťa prezrádza!“ Vtedy sa začal

ako rodičia a priatelia, ale hovorí skrze svoje

zaklínať a prisahať: „Nepoznám toho človeka.“ A

slovo v Písme.

vtom zaspieval kohút. Tu sa Peter rozpamätal na
slovo, ktoré mu bol povedal Ježiš: „Skôr ako kohút

HLAVNÁ ČASŤ

zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ Vyšiel von a horko
sa rozplakal.

1.

Práca so Svätým písmom
Prečítame texty zo Svätého písma, ktoré

•

apoštol

opisujú ľudské príbehy biblických postáv. Vybrali sme ženské i mužské príbehy.

Kým bol Peter? – rybár, neskôr učeník a

•

Čo sa o sebe dozvedel od Ježiša ešte pred

Katechetické ozveny

-35

uvedenou udalosťou? – že je krehký

•

•

Ako sa zachoval Peter? – zradil

•

Aká bola jeho reakcia, keď počul spev kohúta? –

O Judášovi sa dozvedáme, že zo zúfastva si zobral
život.

•

horko zaplakal

O Petrovi sa dozvedáme, že keď sa Ježiš po zmŕtvychvstaní zjavuje učeníkom, jemu odovdzáva
pastiersky úrad v Cirkvi a Peter vyzná svoju lás-

Príbeh Márie a Marty – dve žiačky čítajú striedavo

ku.
•

biblický text. Lk 10,38-42

O Marte sa dozvedáme, že keď prišiel Ježiš po

Ako išli ďalej, (Ježiš) vošiel do ktorejsi dediny, kde ho

smrti jej brata Lazára, pokojne vyznala hlbokú

prijala do domu istá žena, menom Marta. Tá mala sestru

vieru, keď povedala: „Pane, keby si bol býval tu,

menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám a počúvala

môj brat by nebol umrel, ale aj teraz viem, že o

jeho slovo.

čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.

Ale Marta mala plno práce s obsluhou. Tu zastala a

Prehĺbenie - diskusia

povedala:
„Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!“

Žiaci v skupinách diskutujú na nasledujúce otázky:
•

Pán jej odpovedal:

Čo vedel Ježiš o zmýšľaní postáv, ktoré sme si
dnes spomínali?

„Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé

•

veci, a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Ako je možné, že práve toho, ktorý sa neskôr k
nemu zachoval najhoršie, nazval priateľom?

•

Ako je možné, že tomu, ktorý ho zaprel, odovzdal
pastiersky úrad?

•

Kto boli Marta a Mária? – sestry, priatelia Ježiša

•

Čo sa o sebe dozvedeli od Ježiša? – že ich vnútor-

akoby jej šlo iba o pozemské veci, neskôr tak hl-

ný postoj a pohnútky sú rôzne

boko vyznala vieru v Krista?

•

Aký postoj zaujala Mária? – postoj učeníka, sadla
k nohám

•
•

•
•

•

•

Ako je možné, že tej, ktorá sa navonok správala

Čo z toho vyplýva pre náš život vo vzťahu k Bohu?
Prezentácia výsledkov práce: Po ukončení disku-

Aký postoj zaujala Marta? – postoj starostlivosti

sie hovorca každej skupiny vysloví odpoveď na jed-

o službu pre vzácneho hosťa

notlivé otázky.

Pre ktorú pohnútku Ježiš kritizuje postoj Marty?

Učiteľ uzavrie prezentáciu výpovedí žiakov:

– že vyčíta Ježišovi, t.j. pre jej vnútorný nepokoj,

Naše ľudské životy sú tiež akoby ukryté pod me-

pre jej snahu vyniknúť, pre jej túžbu byť spokojná

nami biblických postáv. Aj keď sa práve prečítané

sama so sebou, atď.

udalosti odohrali pred tisíckami rokov, aj my sa stre-

Ako znie Ježišovo napomenutie? – ZNEPOKOJU-

távame s postojmi zrady, pýchy, nevernosti, ustaros-

JEŠ SA...

tenosti, strachu. Jednak ich zažívame od iných ľudí,

Aká je naša rovnováha medzi starosťami o veci

ale i sami u seba vidíme tieto neresti. Božie slovo je

bežného života a o Božie veci?

pre nás živé, účinkuje v nás. Božie slovo nás obohacuje poznaním, ako Boh pôsobil v dejinách spásy a

Učiteľ uzatvára:

ako ľudia odpovedali na Božie pôsobenie.

Každý z príbehov, ktoré sme čítali, má svoje pokračovanie.

Nezabúdajme, že Pánu Bohu nič nie je skryté.
Učme sa napredovať v tom, že on nás pozná a vie o

www.dkuspis.sk
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nás všetko. Nech je to pre nás radosť, že má o

Domáca úloha

nás záujem. Ďakujeme mu. Ďakujme i tým ľu-

Žiaci nakreslia križovatku, na ktorej je se-

ďom, ktorí nás poznajú iba čiastočne, ale záleží

dem smerov. Sú tam napísané slová: kamarát,

im na našom dobre a pomáhajú nám na ceste

priateľ, rodičia, lekár, kňaz, učiteľ, neznámy

pravdy.

človek.
Ktorý z ľudí uvedených na rozcestníku a

ZÁVER

ako ma môže priviesť k Bohu? Odôvodnite svoju odpoveď.

Zápis do zošitov
Žiaci už priebežne napísali názov témy.
Teraz napíšu nasledovné poučenie:
Častým čítaním Svätého písma možno odkryť pravdu o sebe, pretože iba Boh vie o nás
všetko.

kamarát,
priateľ,
rodičia,
lekár,
kňaz,
učiteľ,
neznámy človek
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Naše kresťanské povolanie

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

CIELE:

trebuje pripraviť plagát. Našou úlohou bude v

kognitívny:

skupinách sa porozprávať, aké predpoklady má

•

Zdôvodniť povolanie apoštolov a svoje

mať kandidát. Kto sa môže prihlásiť, aby mohol

kresťanské povolanie.

byť zaregistrovaný.

•

Nájsť súvis medzi povolaním a povolaním

Žiaci sa rozdelia do skupín. Každá skupina
dostane nasledujúci plagát (str. 38), do ktorého

k dokonalosti a svätosti.

píšu a zdôvodňujú svoje názory, aké predpoklady
má spĺňať kandidát na apoštola.

afektívny:
•

Oceniť hodnotu kresťanského povolania.

Po ukončení práce každá skupina prečíta
svoje priority. Zo všetkých priorít vyberie skupina najdôležitejšiu a napíše ju na kartičku.

psychomotorický:
•

Modliť sa za svoje povolanie.
Pyramída priorít

METÓDY:

brainwriting Casting, metóda pyra-

Je vhodné, aby bolo 10 skupín a každá vy-

mída priorít, práca s obrazom, práca s textom.

berie jednu prioritu, z ktorých sa postupne vyskladá pyramída tak, že v spodnom riadku sú

POMÔCKY:

plagát Casting, kartičky, pyramída

4 názory, vyššie 3, potom 2 a na vrchole jeden.
Podľa počtu žiakov v skupine je potrebné

priorít, obrazy, text.

skupiny tvoriť tak, aby bolo 6 alebo 10 priorít, teda pri menšom počte skupín môže kaž-

ÚVOD

dá skupina navrhnúť do spoločnej pyramídy 2
priority.

1. Motivácia

Na záver sa každá skupina vyjadrí, nakoľko súhlasí s určením dôležitosti, hoci každému

Casting
Agentúra ABC hľadá kandidátov na apoštolov. Potrebuje ich poslať do sveta na misie. Po-

nebude možné vyhovieť.
Učiteľ plynule prechádza do ďalšej časti.

www.dkuspis.sk
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CASTING

AGENTÚRA ABC hľadá kandidátov na apoštolov.
									

Predpodklady:

Mt

Mk

Lk

Sk

Peter

Peter

Peter

Peter

Ondrej

Jakub Zebedejov

Ondrej

Ján

Jakub Zebedejov

Ján Zebedejov

Jakub

Jakub

Ján Zebedejov

Ondrej

Ján

Ondrej

Filip

Filip

Filip

Filip

Bartolomej

Bartolomej

Bartolomej

Tomáš

Tomáš

Matúš

Matúš

Bartolomej

Matúš

Tomáš

Tomáš

Matúš

Jakub Alfejov

Jakub Alfejov

Jakub Alfejov

Jakub Alfejovľ

Tadeáš (Júda Jakubov)

Tadeáš (Júda Jakubov)

Šimon Horlivec

Šimon Horlivec

Šimon Kananejský

Šimon Kananejský

Júda Jakubov (Tadeáš)

Júda Jakubov (Tadeáš)

Judáš Iškariotský

Judáš Iškariotský

Judáš Iškariotský

Matej
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HLAVNÁ ČASŤ

gu) učeníkov je potrebné poznamenať, že
Skutky apoštolov spomínajú aj povolanie

1. Biblický text - Casting apoštolov

apoštolských spolupracovníkov a doplnenie skupiny Dvanástich z očitých svedkov

My sme sa ako-tak dohodli. Nemáme rov-

(Sk 1,15–26).

naký názor na to, aké osobné predpoklady má
mať apoštol. Pre nás je však dôležitejšie pátrať
po tom, KDE vo Svätom písme je uvedený menoslov prvých Dvanástich, ktorých si Ježiš po-

Z textov sme sa nedozvedeli, ktoré priority
Ježiš uprednostňoval.
Naše pátranie pokračuje ďalej. Zameria-

volal k sebe a aké predpoklady u neho hrali dô-

me sa na opis povolanie niektorých apoštolov

ležité miesto.
Určite sme tento biblický text už niekoľkokrát čítali. Pri dnešnom čítaní sa zameriame

konkrétne, či tam nebude niečo uvedené. Nájdeme to na inom mieste evanjelií.
Pozrime si obrazové spracovanie povola-

zvlášť na vlastnosti, ktoré uprednostnil pri vý-

nia niektorých apoštolov. Asi je náročné iba

bere apoštolov.
Mená povolaných Ježišom máme vo Svä-

tak hádať, o koho sa jedná. Môžeme si preto
prečítať tri texty a podľa ich opisu priradí-

tom písme na 4 miestach:
Mt 10, 2,10; Mk 3, 13-19;

me mená apoštolov pod obrázky (str. 40). Mt

Lk 6, 12-16; Sk 1, 12-14

4,18-22; Mt 9,9;

Žiaci si môžu mená Dvanástich vpísať do

Vieme, aké osobnostné predpoklady mali

predtlačenej tabuľky tak, ako je uvedené na str.

jednotliví apoštoli? – znova sa nič nedozvedá-

38.

me.
Okrem menoslovu Dvanástich sme sa

Z doterajšej našej práce a pátrania vyply-

z textov dozvedeli i ďalšie skutočnosti. Žiaci by

nulo, že sme si naformulovali nesprávnu otáz-

mali prísť na nižšie uvedené skutočnosti, kto-

ku.

ré môžeme zapísať i do zošitov. Ak s tým majú

I v živote sa často môže stať, že hľadáme

problém, pomôžeme im kladením otázok.

odpoveď na zle naformulovanú otázku. Nedo-

•

Mená Dvanástich sú uvedené vo viacerých

zvieme sa odpoveď preto, lebo sme si položili

evanjeliách a tiež i v Skutkoch apoštolov.

nesprávnu otázku.

•

Vo všetkých katalógoch je Šimon Peter
uvedený na prvom mieste, hoci nebol prvý,
kto sa pripojil k Ježišovi.

•

Našou úlohou teraz bude naformulovať

Ján a Jakub starší – synovia Zebedeja, ry-

takú otázku, na ktorú nájdeme odpoveď vo

bári z Betsaidy dostali prímenie Synovia

Svätom písme, dozvieme sa, aké osobnostné

hromu (Mk 3,17), pravdepodobne pre svoju

predpoklady uprednostňoval Pán Ježiš pri vý-

cholerickú povahu, ako to spomína Marek

bere apoštolov.

(Mk 10,35) a Lukáš (9,54).
•

2. Práca žiakov

To nám zase pomôže pochopiť i naše kres-

Na doplnenie opisu povolania (castin-

ťanské povolanie, pre ktoré osobnostné pred-

www.dkuspis.sk
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Peter a Ondrej		

Jakub a Ján Zebedejov

poklady nás Pán vybral, že ešte ako malí sme

•

sa stali kresťanmi.

		

Matúš

Úloha, pre ktorú povolal Dvanástich je tiež
jedinečná.

Aby to bolo ľahšie, nájdime teda všeobecnú

•

Nikto sa sám „nepovolal“. Každý evanje-

odpoveď na otázky:

lista hovorí jasne, že povolanie prijali od

•

Krista.

Koho povolal k sebe? – odpoveď máme v
texte Mk 3,13 – tých, ktorých sám chcel,

•

iba Kristova priazeň
•

On bol tým, ktorý ich nabádal k nasledovaniu.

Čo bolo nevyhnutným predpokladom toho,

•

Ježiš chcel, aby skupina Dvanástich na

aby ich vybral?

vlastné uši počula všetko, čo Učiteľ po-

– aby predtým boli s ním, aby boli jeho

vedal; aby na vlastné oči videli zázraky;

učeníkmi a on ich Majstrom,

chcel, aby boli očitými svedkami utrpenia,

– aby postupne chápali tajomstvá Božie-

smrti a nakoniec slávneho vzkriesenia;

ho kráľovstva,

aby šli do sveta a boli ohlasovateľmi toho,

– aby ho počúvali, sprevádzali a nasledo-

že vzkriesený Kristus je ten istý, ktorý s

vali,

nimi žil, obetoval život, ktorého činy vi-

– aby mohli aj oni kázať o Božom kráľov-

deli, ktorý ich učil a povolal.

stve.
•

Čo nebolo predpokladom, aby ich vybral?

3. Formácia – povolaný nasledovať

– ich výnimočnosť, ľudské vlastnosti, ich
ochota, ich vlastná túžba a pod.

Ten, ktorý je povolaný Kristom, aby splnil
jeho vôľu (ten, ktorý bol vybraný Kristom), má
byť s ním, má ho počúvať a absolvovať školu u

Po vyhodnotení činnosti učiteľ zdôrazni i
nasledujúce skutočnosti:
•

svojho Majstra.
•

Ježišov spôsob povolania je jedinečný.

Vidíme, že s každým povolaním prichádza
nevyhnutnosť začať nový život.

Katechetické ozveny
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•
•

Nasledovať Ježiša často sprevádza i obetu

a) Celý Izrael je nazývaný svätým národom alebo vy-

a úsilie začať odznova.

voleným ľudom a bol povolaný k dokonalosti, čo Pán

Povolanie, ku ktorému vyzval Ježiš, bolo záro-

hovoril Mojžišovi:

veň menovaním.
•

Hovor celému izraelskému spoločenstvu a po-

Celé Ježišovo učenie má niečo z povolania, je

vedz im: Buď svätý, pretože som svätý, Pán, tvoj Boh!

to veľká výzva nasledovať ho v novom spôsobe

(Lv 19, 2).

života, o ktorého tajomstve vie iba on sám: Ak

b) Aj v tejto súvislosti je novozákonný príkaz jed-

chce niekto ísť za mnou, nech sa zaprie, vezme

noznačný:

svoj kríž a nasleduje ma (Mt 16, 24).

Buďte dokonalí, ako je dokonalý aj váš nebeský
Otec (Mt 5,48).
c) Ježišovu reč sprevádza výzva milovať svojich ne-

ZÁVER

priateľov, pretože sú to všetci synovia toho istého
nebeského Otca. Človek sa pri hľadaní dokonalosti

1. Zhrnutie
Ak teraz porovnáme našu pyramídu priorít s
Ježišovým – koho sám chcel, môžeme byť iba vďační za to, že i nás povolal – lebo sám chcel. Nepozeral na naše osobnostné predpoklady.
Naše povolanie je tiež menovaním. Stali sme
sa kresťanmi. Sme povolaní k novému životu, k

má riadiť tým, čím sa riadi náš nebeský Otec a to je
mať skutočnú lásku k svojim nepriateľom. Sv. Pavol
to pochopil a hovorí vo svojich listoch:
Ale nad všetko toto majte lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! (Kol 3,14).
To je Božia vôľa, vaše posvätenie (1 Sol 4,3) (=
páčiť sa Bohu).

svätosti a kresťanskej dokonalosti. Sme súčasťou
Kristovej Cirkvi. Výzva byť svätým sa neobmedzuje

2. Modlitba

iba na niektoré konkrétne pracovné alebo životné

Môžeme prosiť zbor apoštolov, môžeme prosiť

povolanie. Kresťan ostáva kresťanom i keď zo šo-

Kráľovnú apoštolov Pannu Máriu, našich nebes-

féra sa stáva učiteľom, kresťan ostáva kresťanom i

kých a krstných patrónov a všetkých svätých, kto-

keď z kňaza sa stáva biskup a zo slobodného stavu

rých slávnosť budeme v týchto dňoch sláviť. Nech

vstupuje do sviatostného manželstva.

nám oni pomáhajú hľadať a žiť svoje povolanie, byť

Ak si prejdeme niektoré výzvy a citáty zo Svätého písma, cítime istotu, že Pán Boh povoláva
toho, koho sám chce, kedy sám chce a povoláva počas celých dejín spásy. Presvedčíme sa o tom, ak si
pozrieme nasledujúce úryvky:

pri Ježišovi, nasledovať ho, meniť svoj život a posväcovať sa.
Na tieto myšlienky žiaci napíšu doma svoju
vlastnú modlitbu.
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Boží ľud v službe misijného
poslania
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

CIELE

preberané v tomto školskom roku a zdôrazňuje

kognitívny:

ich hlavnú myšlienku, ktorou je zodpovednosť.

•

Porozumieť biblickým základom misijné-

V tomto roku poznačenom utrpením a výzva-

ho poslania Cirkvi.

mi spôsobenými pandémiou cítime viac ako

Oboznámiť sa s učením Cirkvi o jej misij-

inokedy istú zodpovednosť za seba i za iných.

nom poslaní.

V týždni pred treťou októbrovou nedeľou a po-

Zdôvodniť dôležitosť zodpovednosti za

tom i v samotnú nedeľu, ktorú budeme sláviť

svoje povolanie.

ako misijnú, budeme viac počuť o misiách.

•
•

Učiteľ napíše na tabuľu pojem MISIE. Žiaci
sú vyzvaní, aby zapísali svoje asociácie.

afektívny:
•

Oceniť lásku a zodpovednosť v službe miPo ukončení činnosti pokračuje nasledovne:

sijného povolania.

•

povednosti?

psychomotorický:
•

Ktoré pojmy na tabuli hovoria o našej zod-

•

Zapojiť sa do misijných aktivít.

Ktoré pojmy hovoria o zodpovednosti
iných?

POMÔCKY:

tabuľa, počítač, Youcat, KKC, výber

z posolstva pápeža Františka na misijnú ne-

•

Ktoré pojmy sa vyznačujú láskou a službou?

deľu 2020.

METÓDY:

brainstorming, analýza biblických

Hlavná časť

textov a cirkevných dokumentov, rozhovor.

Skupinová práca

Úvod

Na dnešnej hodine je pre nás kľúčovou
otázkou:

Motivácia

Kde je pôvod toho, že Cirkev od po-

Učiteľ s pomocou žiakov pripomína témy

čiatku plní svoje misijné poslanie?

Katechetické ozveny
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Skôr ako si na ňu dáme spoľahlivú odpoveď, po-

Je našim poslaním byť soľou zeme a svetlom
sveta, pretože sme Božím ľudom, ktorého cieľom je

trebujeme si odpovedať na 4 podotázky.
Rozdelíme sa do 4 skupín a každá skupina vyhľa-

Božie kráľovstvo.

dá odpoveď na svoju otázku, diskutuje a naformuluje

Ježiš povedal, že Božie kráľovstvo je medzi nami.

odpoveď. Prácu ukončíme tým, že zástupca skupiny

Preto môžeme to povedať i ináč a možno krajšie a

predstaví odpoveď na otázku.

vznešenejšie:
Žiť a zviditeľniť Božie kráľovstvo
tu na zemi medzi nami

Skupina 1.
Kto dal príkaz a moc apoštolom ohlasovať Božie

nie je iba našou úlohou, je to našou výsadou.

slovo? (Youcat bod 11, Mt 28,19, 1 Tim 2,4)
Skupina 2.
Aký je vzťah medzi Evanjeliom a misijným poslaním? (Youcat bod 11)
Skupina 3.
Aké sú charakteristické vlastnosti Božieho ľudu?
(KKC bod 782)
Skupina 4.
Čo je úlohou Cirkvi? (Youcat bod 123)

Podstatné znenie odpovedí žiaci zapisujú do zošitov.

Aplikácia
Misijná služba je pozvaním pre každého z nás a
možnosti máme neúrekom.

Výklad

Každý rok sme k tomu aj vyzvaní posolstvom pá-

Učiteľ aktualizuje zistené výsledky a doplní po-

peža. Skúsime si prečítať časť posolstva pápeža Františka na tohtoročný svetový deň misií, 18.10.2020.

znatky nasledovne:
Kde je pôvod toho, že Cirkev od
počiatku plní svoje misijné poslanie?

Posolstvo pápeža Františka na svetový deň misií

Cirkev dostala poslanie od Ježiša Krista. Cirkev

2020
Misijná nedeľa sa slávi vo všetkých katolíckych kos-

túto úlohu „nesie“ celými svojimi dejinami.
V istej chvíli dejín Cirkvi sme prišli na svet my,

toloch sveta. Je to najväčší deň solidarity, ktorú preuka-

narodili sme sa, prijali sviatosť krstu, stali sme sa ži-

zujeme modlitbou za misionárov a finančnou zbierkou

vými údmi Cirkvi a tak našou „krvnou skupinou“ je

na podporu misijných krajín. Pomoc zo zbierok pomáha

okrem A, B, alebo nuly aj misijné poslanie.

budovať mladú a živú Cirkev v chudobných krajinách.

www.dkuspis.sk
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Pápež František na tohoročnú Misijnú nedeľu vybral ci-

vajú príležitosť podieľať sa aktívne na Ježišovej misii v

tát z knihy proroka Izaiáša: „Hľa, tu som, pošli mňa!“

jeho Cirkvi. Bratská láska prejavená v zbierkach počas

(Iz 6,8)

liturgických slávení tretej októbrovej nedele má za cieľ
podporiť misionársku činnosť, ktorú v mojom mene ko-

Každý sme krstom dostali poslanie hlásať Ježiša

najú Pápežské misijné diela, aby odpovedali na duchov-

všade tam, kde sme. Otázka, na ktorú odpovedá Izaiáš,

né a materiálne potreby národov a cirkví v celom svete,

sa týka aj nás. Sme pripravení prijať misiu a vydať sa na

na spásu všetkých.

cestu dobrodružstva viery? Je to pozvanie pre nás všetkých, „aby sme vyšli zo seba pre lásku k Bohu a k blíž-

Činnosť žiakov

nemu“, napísal pápež František vo svojom posolstve na
misijnú nedeľu.

Každý žiak dostane pracovný list (str. 45) a zamyslenie. To, čo považuje v danej chvíli za jemu blízke, môže
prepísať do pracovného listu.

Pochopiť, čo nám dnes, v týchto časoch pandémie,
Boh hovorí, je úlohou aj pre misie Cirkvi. Choroba, utr-

Ako to dokážem?
•

penie, strach, izolácia sú pre nás výzvou. Bieda tých, čo
zomierajú sami, tých, čo sú ponechaní sami na seba,

Ak ti odovzdávam svoj život; ty ho urobíš plodným.

•

prišli o prácu a o zárobok, čo nemajú domov a jedlo,

Ak ti odovzdám svoju vôľu; ty ju urobíš identickú
s tvojou.

apeluje na naše svedomie. V povinnosti dodržiavať fy-

•

Ak ti dám moje ruky; ty ich urobíš objímajúcimi.

zickú vzdialenosť a ostávať doma máme znovu objaviť

•

Ak ti odovzdám svoje srdce; ty ho zapáliš pre lás-

vlastnú potrebu sociálnych vzťahov a tiež spoločného
vzťahu k Bohu. Ak nechceme zväčšovať nedôveru a ľaho-

ku.
•

stajnosť, mali by nás tieto okolnosti urobiť pozornejšími
voči našim vzťahom s druhými. Práve v modlitbe sa Boh

budú unavené.
•

dotýka nášho srdca a hýbe ním, otvára nás voči potrebám lásky, dôstojnosti a slobody našich bratov, ako aj

Ak ti odovzdám svoje nohy; ty spôsobíš, že neAk ti odovzdám svoje oči; ty ich urobíš priezračnými.

•

voči starostlivosti o celé stvorenstvo. Nemožnosť schá-

Ak ti odovzdám svoje sivé chvíle; ty ich urobíš
novými.

dzať sa a spoločne sláviť Eucharistiu nám umožnila po-

•

Ak ti odovzdám svoju únavu; ty ju urobíš svojou.

dieľať sa na skúsenosti mnohých kresťanských komunít,

•

Ak ti odovzdám svoje krivoľaké chodníčky; ty ich

ktoré nemôžu sláviť svätú omšu každú nedeľu. V tejto

urobíš svojou cestou.

situácii sa Boh svojou otázkou „Koho pošlem?“ znovu

•

Ak ti odovzdám svoje lži; ty ich urobíš pravdou.

obracia na nás a očakáva od nás veľkodušnú a presved-

•

Ak ti odovzdám svoje zomieranie; ty ho urobíš

čivú odpoveď: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ (Iz 6, 8). Boh

novým životom.

naďalej hľadá, koho poslať do sveta a k národom, aby

Preto...

svedčil o jeho láske, o jeho záchrane od hriechu a smrti, o

•

jeho oslobodení od zla (porov. Mt 9, 35-38; Lk 10, 1-12).

vezmi si moju poslušnosť; urob ju mojou slobodou,

•

vezmi si moju prázdnotu; naplň ju sebou,

Sláviť Svetový deň misií značí tiež svedčiť o tom, že

•

vezmi si moju rodinu; urob ju svojou,

modlitba, reflexia a materiálna pomoc vašich darov dá-

•

vezmi si mojich priateľov; urob ich svojimi,

Katechetické ozveny

-45

Katechézy

Ako to dokážem ako kresťan?

		

•

Preto:									

vezmi si moju ženskosť; urob ju jemnocitnou a

Aktivita – Rozpoznávať povolanie – písanie

materskou,

listu

•

vezmi si moju mužskosť; urob ma ochrancom,

•

vezmi si moje hriechy, môj nedostatok lásky,

Skôr ako učiteľ zadá úlohu žiakom uvedie aktivitu nasledovne:

moje neustále sklamania; všetko to premeň,
•
•

Lebo viem:

Rozpoznávať povolanie je časom načú-

vezmi si moje kríže a pomôž mi nájsť v nich

vania, hľadania, odvážneho kladenia otázok

múdrosť,

Bohu, sebe, ale i ľuďom, ktorým dôverujeme. Je

obnov ma v dávaní, v radosti darovania, v ochote

to čas modlitby v tichu i nahlas, čas hlbokého

odovzdať svoj život, aby sa môj život stal darova-

stretnutia sa s Bohom vo svojom vnútri. Je to

ným dobrom pre iných.

čas odvážnych, pravdivých a úprimných odpo-

Lebo viem,

vedí, ktoré môžeme napísať napríklad i dnes a

•

dokonca teraz.

že môj život nie je dielo náhody, ale dar od teba,
Bože,

•
•

List môžeme potom vložiť do obálky. Náj-

že povolanie ku kresťanskému životu som prijal

dime si potom čas na poklonu pred sviatost-

pri krste,

ným Kristom v kostole a prednesme tento list

že som tvojim milovaným dieťaťom.

ako svoju najreálnejšiu modlitbu.
Iste i v budúcnosti nám opäť môžu naše
pravdivé slová pomôcť v situáciách, keď sa

www.dkuspis.sk
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nám bude ťažšie modliť a ťažšie načúvať Bo-

Zdroje:

žiemu hlasu.

http://misijnediela.sk/wp-content/uplo-

Úlohou žiakov je napísať Ježišovi osobne a úprimne
list, ktorý bude modlitbou pravdy podľa nasledujúcich

ads/2020/08/Ru%C5%BEenec-Sr%C3%AD-Lanka.
pdf.

pomocných otázok. Pri písaní listu môže znieť jemná inštrumentálka.

Spracované: Subkomisia pre pastoráciu povolaní
pri KBS http://povolania.kbs.sk

Domáca úloha
Pripraviť návrh na misijné aktivity vo farnosti a osobnú angažovanosť. Ak je to možné, využiť
možnosť rozdávania misijných koláčikov v Misijnú
nedeľu. Modliť sa v októbri ruženec na úmysly misií
a misionárov.

Vyznaj mu aký je on
– tvoj Ježiš pre teba, aký je tvoj Boh,
s ktorým žiješ ?
.....................................................................
Komu patrí v tejto chvíli tvoj život?
........................................................................
Napíš mu, komu alebo čomu teraz slúžiš?
............................................................................
Kto, alebo čo je teraz tvojim osobným pánom?
..................................................................................
Čo je na vrchole pyramídy tvojich hodnôt
a čo hýbe tvojim životom?
.....................................................................................
Napíš, aké dary ti Boh dal, aby si sa nimi stal
darom pre iných a ako to chceš prakticky
urobiť, aby boli darom?
.............................................................................
..............................................................................
Aké sú tvoje najhlbšie túžby a potreby?
Kam ťa chcú viesť či kam ťa vedú?
................................................................................
..............................................................................

-47

Ponuka DKÚ
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 pri 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 €

Veľká ilustrovaná Biblia
Publikácia je obrázkovou Bibliou. Autorom ilustrácií je Tibor Szendrei. Obsahuje priamo biblický text Svätého písma katolíckeho prekladu (SSV, Trnava, 2009) a vybrané časti sú pred každým úryvkom
označené príslušnými biblickými súradnicami podľa katolíckeho
prekladu. Najdôležitejšie pasáže z Biblie Starého i Nového zákona
sú zoradené počnúc od príbehov stvorenia sveta až po pôsobenie
apoštolov a zrod Cirkvi.
Cena: 16,50 €

Ilustrovaná Biblia pre deti
Zo španielského originálu. Autorom ilustrácií je Antonio Perera. Je tu
71 príbehov zo Starého zákona a 61 príbehom z Nového zákona. Nájdeme tu príbehy biblických postáv od stvorenia sveta až po Ježišovo
vzkriesenie a farebné ilustrácie rastlín, zvierat, ľudí a miest z biblickej
krajiny.
Cena: 11,50 €

Obrázková rodinná Biblia pre malých i veľkých
Prerozprávané príbehy Starého i Nového zákona s ilustráciami.
Cena: 10,50 €

www.dkuspis.sk
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Dagmar Kráľová: Skús to s Bibliou
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 €

Alexander Weihs, Ute Thönissenová:
ABC Biblie pre deti
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 €

František Fudaly: Sviatosti Cirkvi
vo svetle katolíckej teológie
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 €

Sprievodca Bibliou pre študentov
Kniha je vizuálnym biblickým sprievodcom, ponúka mapky, diagramy, fotografie, oboznamuje s náboženským životom za Ježišových čias, približuje
spôsob života a práce a biblické osobnosti.
Kniha patrí k základným pomôckam učiteľa náboženstva v škole vo všetkých
ročníkoch náboženstva.
Cena: 3,50 €
Katechetické ozveny

