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Úvodník

Prežívame nepríjemné obdobie, kedy je celý svet poznačený 

šírením a dôsledkami nebezpečnej nákazy koronavírusu. Ďalšie 

mesiace budú spojené s bilancovaním strát. Zatiaľ sa dajú vy-

čísliť straty na životoch, v ekonomike, hospodárstve, kultúre... 

Po návrate do škôl môžeme vnímať, aké stopy zanechal dlho-

trvajúci lockdown, zatvorené kostoly a školy na našich deťoch 

a mládeži. Áno, sme si vedomí, že uplynulý rok zanechal stopy 

i na životoch veriacich – či už mladších ale tiež dospelých. Ten-

to školský rok je potrebné dokončiť a čo najlepšie využiť mini-

mum času, ktorý sa nám ponúka. V tomto duchu je ladené nové 

číslo Katechetických ozvien. Predovšetkým však pozeráme pred 

seba a je našou povinnosťou, dobre sa pripraviť na nový školský 

rok. Pripraviť sa na mesiace, ktoré prídu a budú iné – bez výrazných obmedzení. Nový škol-

ský rok začneme spoločným slávením Veni Sancte v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie 

v Poprade a Celodiecéznym katechetickým dňom 30. augusta 2021.

Na záver školského roka sa vám chcem úprimne poďakovať za vašu prácu, modlitby, trpez-

livosť a vynaliezavosť, ktorú ste museli prejaviť počas uplynulého školského roka. Ako poďako-

vanie prijmite i dnes aktuálne slová sv. Jána Pavla II.: „Chcem sa v mene celej Cirkvi poďakovať 

vám, farským katechétom, laikom a ešte vo väčšom počte katechétkam, čo ste sa všade na svete 

venovali náboženskej výchove mnohých generácií. Vaša často ponížená a skrytá činnosť, ale ko-

naná s vrúcnou a veľkodušnou horlivosťou, je vynikajúcou formou laického, osobitne dôležitého 

apoštolátu tam, kde pre rozličné okolnosti deti a mladí nedostávajú primeranú náboženskú vý-

chovu vo svojich rodinách. Koľkí z nás dostali od osôb, ako ste vy, prvé poznatky z katechizmu, 

koľkých ste pripravili na sviatosť zmierenia, prvé sväté prijímanie a birmovku?  Povzbudzujem 

vás k ďalšej spolupráci v živote Cirkvi.“ (CT 66).

Požehnaný prázdninový čas.

Viktor Pardeľ

riaditeľ DKÚ 

Katechetické ozveny

-4



-5

www.dkuspis.sk

Biblická olympiáda – diecézne kolo
Počas tohto školského roka sa dekanátne i die-

cézne kolá Biblickej olympiády uskutočnili elektro-

nickou formou. Dňa 20. apríla 2021 sa všetci víťazi 

dekanátnych kôl mohli zúčastniť diecézneho kola. 

Postupujúceho družstvá diecézneho kola splnili pod-

mienku byť i úspešnými riešiteľmi uvedeného kola 

ako kolektív. V kategórii ZŠ mohli získať najviac 99 

bodov a v kategórii SŠ 95 bodov. Ďakujeme všetkým 

za účasť v súťaži a prajeme, aby sa Božie slovo stalo 

každodenným duchovným pokrmom pre život viery. 

Víťazom blahoželáme k postupu do národného kola. 

Zúčastneným družstvám posielame diplomy a ceny.

Info

Kategória základných škôl

Umiestnenie Názov školy                         Priemer bodov

1. ZŠ  Lendak 88,5

2. ZŠ, Slnečná, Námestovo 83,3

3. Cirk. gymnázium Andreja Radlinského, Dolný Kubín 81,5

4. ZŠ s MŠ, Liesek 77,4

5. ZŠ s MŠ, Liptovská Teplá 76,3

6. ZŠ s MŠ, Spišské Bystré 73,6

7. ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany 72,3

8. ZŠ s MŠ, Krušetnica 70,5

9. Gymnázium Kukučínova, Poprad 69,5

10. ZŠ Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš 67,5

Kategória stredných škôl

Umiestnenie Stredné školy – Názov školy                         Priemer bodov

1. Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo  86,1

2. Cirk. gymnázium sv. Mikuláša, St. Ľubovňa 84,8

3. Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok 82,4

4. Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča 80,5

5. Gymnázium sv. Jána Pavla II., Poprad 80,1

6. Gymnázium Pavla O. Hviezdoslava, Kežmarok 74,9

7. Cirk. gymnázium Štefana Mišíka, Sp. Nová Ves 72,1

8. Gymnázium Martina Hattalu, Trstená 71,8

9. Cirk. gymnázium Andreja Radlinského, Dolný Kubín 68,1



Miesto Meno Škola Názov práce

1. kategória Materské školy

1. Karolína Zavadská ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok Slnečný zázrak

2. Paulína Joppová ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok Pomoc Rachab

2. kategória  ZŠ roč. 1. – 2.

1. Karolína Zavadská ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok Slnečný zázrak

2. Paulína Joppová ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok Pomoc Rachab

1. Karolína Zavadská ZŠ s MŠ sv. Kríža, Kežmarok Slnečný zázrak

3. kategória ZŠ roč. 3. – 4.

1. Timea Gejdošová ZŠ a MŠ Liptovská Teplá Pád Jericha za hluku trúb

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

1. Timotea Galliková ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok Tobiášova bohabojnosť

2. Mária Benčová ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok Vernosť slov

3. Martina Zekuciová ZŠ Povýšenia sv .Kríža, Smižany Rachab a vyzvedači

6. kategória Stredné školy, Gymnáziá

1. Ondrej Osvald Gymnázium, Kukučínová 1, Poprad Prechod cez Jordán

8. A kategória Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

1. Peter Buranský Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Poprad Pochovanie

2. Denis Mirga Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Poprad Pád Jericha

3. Matej Gábor Spojená škola, Špeciálna ZŠ, Poprad Nosenie archy

8. B kategória Špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich

1. Miriama Podvojská SŠI Nám. Š. Kluberta, Levoča Pád Jericha

2. Ľudovit Lakata SŠI Nám. Š. Kluberta, Levoča Tobiáš a Sára

3. Natália Organiščáková SŠI Nám. Š. Kluberta, Levoča Tobiáš a anjel pri rieke
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Výtvarná súťaž "Biblia očami detí a mládeže" 
- vyhodnotenie diecézneho kola

V tomto školskom roku sa do výtvarnej súťaže 

„Biblia očami detí a mládeže“ zapojilo 21 škôl. Kritériá 

na vyhodnotenie spĺňalo 73 prác. Víťazné práce podľa 

jednotlivých vyhodnotených kategórií uvádzame niž-

šie a sú prezentované i na našej webovej stránke www.

dkuspis.sk. 

Ďakujeme všetkým žiakom aj ich pedagógom za 

zapojenie sa i v tomto výnimočnom školskom roku 

2020/2021, za vašu kreativitu, aplikovanie talentov 

v umeleckom prejave vnímania Božieho slova.

http://www.dkuspis.sk
http://www.dkuspis.sk
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Ponuka pre katechétov
Náboženstvo doma – vzájomná pomoc pri odo-

vzdávaní viery v rodinách, pomôcky pre domácu 

katechézu, krátke nahrávky vyučovacích hodín ná-

boženstva, stolové hry, biblické kvízy, prezentácie, 

vystrihovačky, omaľovánky, kresby, interaktívne 

pexesá, obrázkové desatoro, odkazy na piesne, apli-

kácie či cudzojazyčné zdroje.

Portál www.katechezy.sk – metodická podpora 

kňazov a katechétov na Slovensku, inšpirácie a po-

moc pri katechizácii vo farnosti, aktuálne informácie 

o katechetickom dianí na Slovensku, didaktické ma-

teriály, odkazy na iné zdroje.

Objednávanie pracovných zošitov
Na portáli https://edicnyportal.iedu.sk/Do-

cuments/Show/98e je zverejnený zoznam schvále-

ných učebníc a pracovných zošitov, na ktoré MŠVVaŠ 

SR poskytne školám v šk. roku 2021/22 finančné pro-

striedky.

Sú tam uvedené:

• učebnice a pracovné zošity pre 1.-4. ročník ZŠ, 

východný a západný obrad

• pracovné zošity pre 5.-9. ročník ako i pre žiakov 

ŠZŠ 

O učebniciach a pracovných zošitoch pre 2. stu-

peň ZŠ a pre stredné školy ministerstvo školstva 

uviedlo informáciu, že ich zoznam bude zverejnený 

v júni 2021.

Objednávanie na KPKC:

• 1. r. ZŠ (pracovný zošit a učebnica v jednom vy-

daní, vých. a záp. obrad) vydavateľstvo KPKC, ob-

jednávky vybaví KPKC priebežne na https://kpkc.

sk/shop/

Objednávanie učebníc v SSV:

• Učebnice sa objednávajú na portáli: www.ucebni-

cenabozenstva.sk

• Objednávanie učebníc pre 2.-4. r. ZŠ (východný 

a západný obrad) bolo uzavreté 19.04.2021.

• Objednávanie učebníc pre 5.-9. r. ZŠ a 1.-2. r. SŠ 

sa predlžuje do 15. 6. 2021 do 16.00 hod.

• Hoci sú v zozname schválených učebníc a pracov-

ných zošitov i PZ pre špeciálne ZŠ 5.-9.roč., SSV 

ich neplánuje vydať. 

• SSV upozorňuje, že vydá iba tie učebnice, o ktoré 

bude dostatočný záujem. Prvý stupeň vedia dodať 

do konca júna. Ostatné učebnice do konca sep-

tembra. Marketingové oddelenie SSV žiada, aby 

učitelia pre potrebu komunikácie používali email:  

ucebnice@ssv.sk a t.č. 033/5907723.

Objednávanie pracovných zošitov vo vydavateľstve Don 

Bosco:

• Vo vydavateľstve Don Bosco bude prebiehať ob-

jednávanie tak ako doposiaľ. Objednávky sa re-

alizujú cez objednávkový formulár na https://

www.pracovnyzosit.sk/. Cena jedného výtlačku je 

1,60 € s DPH.

Veni Sancte na začiatku šk. roka 2021/2022
Na začiatku školského roka 2021/2022 pozývame 

všetkých kňazov, katechétov, učiteľov náboženskej 

výchovy a náboženstva na VENI SANCTE a CELODIE-

CÉZNY KATECHETICKÝ DEŇ s otcom biskupom, kto-

rý sa uskutoční dňa 30./31. augusta 2021 v Poprade. 

Pozvánku a bližšie informácie o programe budeme 

zasielať v auguste 2021 na emailové adresy farských 

úradov, učiteľov a škôl. 

http://www.katechezy.sk
https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98e
https://edicnyportal.iedu.sk/Documents/Show/98e
https://kpkc.sk/shop/
https://kpkc.sk/shop/
http://www.ucebnicenabozenstva.sk
http://www.ucebnicenabozenstva.sk
https://www.pracovnyzosit.sk/
https://www.pracovnyzosit.sk/
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Mesiac Celodiecézne podujatia Regionálne podujatia

august 2021 Veni Sancte -

september 2021 metodický deň pre začínajúcich učiteľov -

október 2021 - METODICKÉ DNI v jednotlivých regiónoch 

november 2021
recitačná súťaž seminár – Knihy k BO

seminár – praktické cvičenia
katechetické dielne

december 2021 seminár – farská katechéza duchovné obnovy

január 2022
školské kolá BO

duchovné cvičenia (4.2.-6.2.)

-

Plánovaný rámcový kalendár sa môže meniť podľa vzniknutej situácie. Aktuálne informácie k jednotlivým 

podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

Prehľadný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na 1. polrok školské-
ho roka 2021/2022
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Rozhovor

Živá viera ako 
štafetový beh
Rozhovor s o. Michalom
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1.	 Otec	 Michal,	 ako	 redemptorista	 sa	 už	 dlhé	

roky venujete pastorácii a misiám nielen v našej 

diecéze,	 ale	 aj	 v	mnohých	 iných	 farnostiach	po	

celom	Slovensku.	V	čom	vidíte	najväčšie	potreby	

i	najväčšie	výzvy	v	oblasti	novej	evanjelizácie	na	

Slovensku?

Stále platí to, čo povedal Ježiš: „Žatva je veľ-

ká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, 

aby poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Lk 10, 2). 

Na Slovensku je stále veľký potenciál Cirkvi, ale 

je potreba „robotníkov“, ktorí by privádzali tra-

dičných kresťanov k evanjeliovej viere v Kris-

ta. Často si pri Ježišovom výroku o robotníkoch 

predstavujeme kňazov, či zasvätené osoby. Tých 

je stále málo a tí, čo naozaj „pracujú“ sú dosť vy-

čerpaní. Potrebujeme prebúdzať angažovanosť 

laikov, mužov a žien vo farnostiach, aby sa po-

dieľali na šírení Božieho kráľovstva. My starší si 

pamätáme, že žatva si vyžadovala mnoho robot-

níkov rôznej profesie. Každý mohol priložiť ruku 

k dielu, lebo čas práce bol limitovaný. Obilie do-

zrievalo a bolo ho treba rýchlo dostať do sýpok. 

Ako dnes potrebuje každý kňaz rozlišovať, čo je 

jeho úlohou a vedieť poveriť úlohami a zodpo-

vednosťou mnohých okolo seba. Nejde tu hlavne 

o organizovanie mnohých pastoračných akcií ako 

skôr o budovanie vzťahov a odpoveď na vanu-

tie Ducha, lebo stále je to Pánova žatva. To dáva 

slobodu a radosť. Ako nás mnohých aj zo Sloven-

ska tomu priučil zakladateľ hnutia Svetlo-Život, 

poľsky kňaz, profesor pastorálky a veľký prorok 

20. storočia František Blachnický (zomrel v roku 

1986 a je v procese blahorečenia). 

2.	 Nová	evanjelizácia	má	za	cieľ	ohlásiť	Krista	

a	cieľom	katechézy	je	zasa	pomôcť	prehĺbiť	svoj	

život	s	ním.	Ako	by	sme	mali	dnes	evanjelizovať,	

aby	sme	boli	autentickí?	Aby	sme	dokázali	napĺ-

ňať	svoje	poslanie	svedčiť	o	Kristovi	a	jeho	láske?

To je to správne vyjadrenie „svedčiť o Kris-

tovi a jeho láske.“ Či je to evanjelizácia, či je to 

katechéza, vždy je to súčasť misijného poslania 

a tým je predovšetkým svedectvo. „Nemôžeme 

nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli,“ vyzná-

vajú apoštoli pred veľradou a vydávajú svedectvo 

o Kristovom zmŕtvychvstaní. „Toho Ježiša, kto-

rého ste vy ukrižovali, Boh vzkriesil a urobil ho 

Pánom i Mesiášom. A my sme toho svedkami.“ 

A potom nasledujú výzvy: „Čiňte pokánie! Dajte 

sa pokrstiť!“ A mnohí sa pridávali k nim. Zdá sa 

to jednoduché a ono naozaj aj jednoduché je. Len 

je tu jeden háčik, že sa všetko deje v moci Du-

cha Svätého, ktorý napĺňal apoštolov. Tí konali 

veľkou mocou – hovorí sa v Skutkoch apoštolov 

a ľudia to vnímali, lebo videli divy a znamenia. To 

nebola ideológia či propaganda nejakého nového 

učenia, ale bola tu prítomná zachraňujúca moc 

Kristovho vzkriesenia. Sám Ježiš pôsobil svojím 

Duchom cez nich. To boli naozaj na prvom mies-

te svedkovia Kristovho víťazstva, lebo ho najprv 

zažívali na sebe a vo svojich životoch. 

Viera potrebuje svedkov. Mal som to šťastie 

zažiť ozajstných svedkov kresťanskej viery. Na 

prvom mieste to boli rodičia a potom viacerí 

kňazi, ktorí vyžarovali Krista. Mal som možnosť 

„spolupracovať“ nejaký čas v Starej Ľubovni 

s Mons. Viktorom Trstenským, či tiež spolupráca 

Rozhovor
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s Vladimírom Juklom, Silvom Krčmérym, potom 

redemptoristi Augustín Krajčík, Ivan Mastiliák 

ma posilňovali vo viere. A mnohí ďalší svedkovia 

boli tak dôležití v mojom živote. Dnes to s od-

stupom času vidím ako veľké požehnanie. A toto 

svedectvo viery my môžeme odovzdávať mladej 

generácií. Nielen vedomosti a informácie o ná-

boženstve, čo je tiež dôležité, ale všetka náuka 

podložená svedectvom živého vzťahu s Kristom. 

A to mladí poznajú. Oni sledujú skôr nás ako to, 

čo im hovoríme. Tak to vyjadril ktosi z nich: Pri 

pohľade na vás sa mi chce veriť v Krista.

3.	 Máte	 nejaký	 svoj	 osvedčený	 „recept“	 na	

dobrú	katechézu?

Ja nie som odborník na katechézu, ale určitý 

čas som tiež učil deti v kláštornej škole a pri svo-

jej misijnej činnosti sa nevyhnem stretnutiam 

s deťmi, mladými, kde je potrebné prihovoriť sa. 

Predovšetkým sa s nimi stretávam pri spovedaní 

a tu je veľký priestor otcovsky ich prijať, vypo-

čuť a povzbudiť svojim svedectvom. Ako len oni 

hľadajú prijatie a priazeň. Ako potrebujú počuť, 

že im niekto otcovsky verí a dôveruje (aj samot-

ní katechéti, či katechétky potrebujú otcovské 

prijatie a povzbudenie). To sa však tiež nedá za-

hrať, ale Božia láska v našich srdciach dáva týmto 

stretnutiam autentickosť. Sám som prekvapený, 

ako ma mladí ľudia na ulici zdravia a často sa aj 

z ničoho nič prihovoria. Podstatné, že neutekajú 

predo mnou, lebo...

Chcel by som však tu poukázať na našu skú-

senosť odovzdávania viery v misijnom spoločen-

stve Rieka života, kde spolu so spoločenstvom 

Kalvary, máme cca 60 detí a dospievajúcich. Je to 

veľká výzva, lebo živá viera sa neodovzdáva ne-

jako automaticky ako dedičstvo. Skôr to funguje 

ako štafetový beh, ktorý vyžaduje cielenú prí-

pravu. Štafetový kolík nehodíte len tak niekomu 

neznámemu a nepripravenému. Potrebujete ho 

odovzdať v určenom úseku, ktorý bežíte spo-

ločne. Tak sa cielene už niekoľko rokov konajú 

v spoločenstve pre deti a dospievajúcich (a to 

nielen zo spoločenstva) letné oázy a vôbec for-

mácia cez rok, kde sa odovzdáva viera. Je radosť 

vidieť, ako sa títo postupne zapájajú do života 

spoločenstva a služby na misiách. Je dôležité, aby 

sa evanjelizovaní a katechizovaní mladí mohli 

zapojiť do živého cirkevného spoločenstva. Vo 

veku dospievania potrebujú komunikovať, stre-

távať sa, realizovať sa. Zaštepiť živé ratolesti do 

„neživého stromu“ je škoda. Môže sa stať, že túto 

ratolesť strom viery oživí (napr. svoju rodinu), 

ale skôr to skončí opačne. Je potrebné „vytvárať“ 

pre nich prostredie živej viery a dobrých vzťahov. 

Takéto spoločenstvo ich tiež uzdravuje a vyťahu-

je z imaginárnej bubliny internetu a mobilu. Niet 

inej cesty ako živé cirkevné spoločenstvá.

4.	 V	 roku	 2016,	 ktorý	 bol	 vyhlásený	 ako	 Rok	

milosrdenstva,	ste	od	Svätého	Otca	dostali	man-

dát misionára milosrdenstva. Zmenilo to v nie-

čom	vašu	službu?	Zmenilo	to	v	niečom	vás	osob-

ne?

Čo dnes Duch hovorí, ba kričí Cirkvi? Milo-

srdenstvo! Už svätí pápeži Ján XXIII. a Ján Pavol 

II. zdôrazňovali veľkú potrebu milosrdenstva pre 

svet. Milosrdenstvo zdôrazňoval aj pápež Bene-



Katechetické ozveny

-12

Rozhovor

dikt XVI. a pápež František to korunoval, keď rok 

2016 vyhlásil za Mimoriadny rok milosrdenstva. 

Nejde len o ten jeden rok, ale potrebujeme vnímať 

vanutie Ducha v tomto 21. storočí. „Ľudstvo ne-

nájde pokoj, ak sa neobráti k môjmu milosrdné-

mu Srdcu“, odkazuje Ježiš cez sv. Faustínu. Ako 

však ľudia dneška naplnení strachom, hnevom 

a beznádejou, môžu zakúsiť Božie milosrdenstvo, 

keď ho my kresťania nebudeme hlásať a životom 

ukazovať? Preto pápež František ustanovil inšti-

tút misionárov milosrdenstva, ktorí majú byť vo 

svete mimoriadnymi hlásateľmi a vysluhovateľ-

mi milosrdenstva. S povolaním do služby človek 

dostáva aj Božie pomazanie a ja naozaj vnímam 

za tých pár rokov, ako sa mi mení srdce a stávam 

sa viac a viac citlivým na utrpenie ľudí. Pozorne 

sledujem ako reaguje pápež František, ako v kaž-

dom príhovore zdôrazní, že Boh je milosrdný a 

láskavý, aby dal ľuďom nádej. Tak skúmam svoje 

príhovory a svoju službu, či je v nich na prvom 

mieste milosrdenstvo. Je ľahké posúdiť a odsúdiť 

človeka, ale Ježiš chce povedať: Ani ja ťa neodsu-

dzujem. Choď a už nehreš! Nie, Ježiš nepodceňuje 

hriech, ani ja ho nechcem podceňovať, ale hľadá-

me východisko, cestu dopredu! Ľudia k nám prí-

du, keď im ponúkneme nádej.
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5.	 Katechéza	nie	je	len	o	odovzdávaní	vedo-

mostí,	ale	predovšetkým	má	za	cieľ	zasiahnuť	

srdce	človeka.	Čo	by	ste	poradili	katechétom,	

aby	 v	 rámci	 svojej	 služby	 neupadli	 do	 neja-

kého	 stereotypu	 či	 vyhorenia,	 alebo	 aby	 sa	

na	druhej	 strane	neuspokojili	 s	 tým,	 čo	mo-

mentálne	majú?	Inými	slovami,	aby	dokázali	

osobne	duchovne	rásť,	prehlbovať	v	sebe	hlad	

po	Bohu,	aby	ho	mohli	vzbudzovať	aj	u	iných?

Páčilo sa mi, čo niekde napísal Tomáš 

Halík o prvých kresťanoch: „Prečo sa tak ší-

rilo evanjelium? Jeho hlásatelia mali iskru, 

odvahu a radosť.“ Tieto tri veci potrebujeme, 

aby to oslovilo. Viem, nie je ľahké dnes osloviť 

katechézou detí alebo mladých. Viem, že často 

prichádzajú s tým, že nemajú žiadne základy 

viery. Viem, že nám často ani rodičia nepomá-

hajú v katechéze. Ale vo veľkej miere je evan-

jelizácia a katechéza o nás samých. Viete, čo je 

najdôležitejšie pri hlásaní kerygmy? Je to sám 

keryg, teda ten, čo hlása. Ak nemáme iskru 

a radosť z evanjelia a z viery, tak radšej k de-

ťom a mladým ani nechoďme. Unavíme seba 

aj ich. Ja však verím, že túto iskru viery v sebe 

katechéti majú. Prečo by sa rozhodli katechi-

zovať? Verím, že aj radosť majú kdesi ukrytú, 

len je to treba stále prebúdzať. Ako? Verím, že 

sa pravidelne modlíte (aj za vám zverených 

ľudí), ale skúsme k tomu pridať viac srdca, 

túžby stretnúť sa, byť s Bohom. Kto iný nám 

môže pomôcť? Viera tiež potrebuje urči-

tý krôčik naproti. Keby sa Mária Magdaléna 

nevybrala zavčas rána k hrobu, neviem, či by 

stretla Pána. Vykročiť k nemu, možno na du-

chovné cvičenia, možno na adoráciu, modlit-

bu chvál, púť. Platí zásada, že nemôžeme stále 

žiť z minulého pomazania. Potrebujem stále 

nové pomazanie. Tak prosím Pána pred kaž-

dými misiami, lebo aj keď je schéma misií tá 

istá, príbeh misií je iný. Pán je iný a stále nový.

6.	 Pojem	 nádvorie	 hľadajúcich	 vám	 určite	

nie	je	neznámy.	Myslím,	že	ste	túto	myšlien-

ku	priamo	využívali	v	rámci	rôznych	aktivít	aj	

počas	misií	 vo	 farnostiach.	 Ako	 by	 sme	mali	

viesť	 dialóg	 s	 neveriacimi	 ľuďmi	 v	 súčasnej	

dobe?	Ako	 im	môžeme	dať	„zachutiť“	evan-

jelium?  

Potrebujem vychádzať zo skutočnosti, 

že všetci sme stvorení Bohom, všetkých Pán 

vykúpil a chce ich mať pri sebe v nebi. To, čo 

nás rozdeľuje, je iný uhol pohľadu na život, 

na Boha. Často žijeme vo svojich oddelených 

bublinách, dostávame informácie z jednej 

strany a potom sa stretneme v konfrontácií 

(dnes sú tie tvrdé konfrontácie vo svete veľ-

mi rozšírené). To, čo potrebujeme, je počúvať 

druhých, pozorne počúvať aj „neveriacich“, 

či veriacich iným spôsobom. Nemusíme hneď 

oponovať a presadzovať svoju pravdu. Po-

trebujeme si uvedomiť, že my nevlastníme 

pravdu. Pravda nás presahuje a my smeruje-

me k Pravde. Môžem iným vydať svedectvo 

o našom stretnutí s Kristom, vydať svedectvo 

o našej nádeji v Bohu a Pán si sám nájde cestu 

do srdca druhého. Máme o tom veľa svedec-

tiev a možno sami máte túto skúsenosť. Po-

trebujeme byť úprimne otvorení na ľudí, ne-

Rozhovor
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báť sa byť im blízko a mať o nich záujem. Pán 

pripraví situáciu, keď budeme mať možnosť 

vydať svedectvo svojej viery. Verte mi, dáva to 

vždy veľkú radosť. Viera sa upevňuje tým, že 

ju chcem dávať ďalej. A keď ľudia niekde blízko 

nás uvidia, že nám viera chutí, tak môže za-

chutiť aj im.

7.	 V	čom	vidíte	dnes	najväčšiu	silu	a	najväč-

šiu	slabosť	katechétov	a	katechizácie	na	Slo-

vensku?

Pripomeňme si predovšetkým ten veľký 

dar, byť povolaným do vinice Pánovej a môcť 

byť účastným čohosi veľkého, čo prerastá naše 

chápanie a aj náš život. Je darom, že po totalite 

komunizmu, môžu dnes aj laici študovať teo-

lógiu a byť v službách Cirkvi. Je veľkým darom, 

že napriek všetkému je ešte na Slovensku dosť 

žiakov, študentov na katechézach v školách a 

je to súčasť študijného programu. Evanjelizá-

cia a katechéza nie je však jeden z „vyučova-

cích predmetov“, zaradený do šuplíka medzi 

ostatnými predmetmi, ale je to životný štýl a 

postoj, ktorý preniká všetky predmety. Uve-

domujeme si preto veľkú zodpovednosť, kto-

rou nás Pán poveril byť prítomnou Cirkvou 

medzi žiakmi aj medzi učiteľmi. Buďme preto 

pokornými svedkami viery tam, kde nás Pán 

postavil. On je tam už prítomný a my ho mô-

žeme s radosťou objavovať. Nemusíme byť 

perfektní, ale buďme pravdiví a úprimní. Ježiš 

si často povolával „neschopných“, aby ponížil 

chytrých. Pripomeňte si sv. Katarínu Sienskú, 

patrónku Európy, ktorá nevedela písať, ne-

mala vzdelanie a cez ňu Pán urobil obrovské 

dielo obnovy cirkvi. „Ja som ten, ktorý je a ty, 

Katarína, si tá, ktorá nie je,“ povedal jej Ježiš a 

na tom stál jej pokorný, ale plodný život. Pa-

mätajte: Ježiš je ten, ktorý je...a ktorý príde! A 

my sme tí, ktorí... “idúcky plakali a osivo niesli 

na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom 

a svoje snopy prinesú“ Ž 126, 6.
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Minulý rok v marci začali prvé vážne ob-

medzenia kvôli pandémii. Práve v tomto čase 

bolo schválené nové katechetické direktórium. 

Každý oficiálny dokument má nielen rok vy-

dania, ale zároveň presný dátum promulgova-

nia – vyhlásenia, alebo uvedenia do platnosti. 

Udalosť býva spojená s cirkevným sviatkom 

alebo s nejakým patrónom. Za patróna nové-

ho direktória môžeme považovať sv. Turibia de 

Mogrovejo, ktorý má sviatok 23. marca. Pres-

ne v tento deň minulý rok bolo uvedené naše 

direktórium. Tento španielsky biskup mal 

svoje pôsobisko v Peru v Čile. Bol autorom ka-

techizmu a obdivuhodne si zastal svoju úlohu 

prvého katechétu v diecéze. Je teda príznačné, 

že je patrónom tohto katechetického doku-

mentu. Slovenský preklad a vydanie zrealizu-

je vydavateľstvo Spolok sv. Vojtecha do konca 

tohto kalendárneho roka. Nové direktórium 

vychádza v kontinuite predchádzajúcich dvoch 

Aktuálne

Nové katechetické 
direktórium 

S P R A C O V A L :  V I K T O R  P A R D E L
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direktórií z roku 1971 a 1997. Reaguje zá-

roveň na súčasnosť a usiluje sa čítať znaky 

časov. Začiatkom leta minulého roka bolo 

predstavenie dokumentu v Ríme. Na zákla-

de zverejnených prednášok chcem poukázať 

na niektoré kľúčové pojmy, ktoré zdôrazni-

li predstavitelia Pápežskej rady na podpo-

ru novej evanjelizácie predseda rady Mons. 

Rino Fisichella, spolu s ďalšími dvoma spo-

lupracovníkmi: Kolumbijčanom Mons. Oc-

tavio Ruiz Arenasom sekretárom Pápežskej 

rady a Mons. Franz-Petrom Tebartz-van 

Elstom, pôvodom z Nemecka, delegátom 

pre katechézu. Obsahom a výzvami direk-

tória sa budeme bližšie zaoberať po vyjdení 

oficiálneho slovenského prekladu. 

Digitálna kultúra
Cirkev dnes čelí veľkej výzve, ktorú 

predstavuje digitálna kultúra. Zamerajúc 

sa na tento fenomén, ktorý je globálny, si 

vyžaduje od tých, ktorí sú zodpovední za 

formáciu, aby boli pevní vo svojich posto-

joch. V porovnaní s minulosťou, keď kultúra 

bola limitovaná geografickým kontextom, 

digitálna kultúra je prepletená s prebie-

hajúcou globalizáciou a dokonca určuje jej 

vývoj. Nástroje vytvorené za posledných 

desať rokov predstavujú radikálnu zmenu 

v osobnej identite a medziľudských vzťa-

hoch. Digitálna kultúra má široký dopad. 

Nie je zveličením, keď povieme, že dvadsať 

rokov digitálneho veku je ako pol storočia 

pred jeho počiatkom. Preto je nevyhnutné 

mať direktórium, ktoré sa v zmysle požia-

daviek na katechézu s hlbokým realizmom 

pozerá na súčasné kultúrne dianie. Direktó-

rium poukazuje nielen na problémy, ktoré 

sú vlastné digitálnej kultúre, ale tiež ponú-

ka také spôsoby riešenia, keď katechéza sa 

stáva niečím pochopiteľným a dostačujúcim 

pre požiadavky v rámci svojho kontextu.

Evanjelizácia
Evanjelizácia má prvoradé miesto v ži-

vote Cirkvi a aj v učení pápeža Františka. Je 

to úloha, ktorú Zmŕtvychvstalý Pán zveril 

svojej Cirkvi, aby v každom čase vydávala 

pravdivé svedectvo o jeho učení. Ignorova-

nie tohto predpokladu by sa rovnalo tomu, 

že kresťanská spoločnosť by bola len jed-

ným z mnohých združení, ktoré pretrva-

lo dvetisíc rokov, ale nebola by to Kristova 

Cirkev. Katechéza musí byť preto úzko spätá 

s evanjelizáciou a nemôže byť od nej odlú-

čená. Musí mať charakter evanjelizácie, aby 

sa vyhla pokušeniu stať sa jej náhradou ale-

bo určovať svoje pedagogické predpoklady 

evanjelizácii. V tomto vzťahu priorita patrí 

evanjelizácii a nie katechéze.

Kerygma
Podstatou katechézy je zvesť o osobe Je-

žiša Krista, ktorá prekonáva všetky priesto-

rové a časové obmedzenia a ktorá sa ponú-

ka každej generácii ako radostná zvesť pre 

dosiahnutie zmyslu života. Z toho vychádza 

základná požiadavka, s ktorou sa kateché-

za musí stotožniť, a tou je milosrdenstvo. 

Kerygma je ohlásenie Otcovho milosrden-

stva hriešnikovi, ktorý sa už viac nepokla-

dá za vylúčenú osobu, ale ako poctený hosť 

na hostine spásy, ktorá spočíva v odpustení 

hriechov. 

Aktuálne
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Mystagógia
Je podávaná v dvoch doplňujúcich sa 

prvkoch: obnovené vyhodnotenie litur-

gických znakov kresťanských iniciačných 

sviatostí a vyzrievanie procesu formácie 

celej komunity. Mystagógia je privilegova-

ná, ale nie voliteľná cesta katechézy. Sku-

točnosť, že je povinná, vyplýva z faktu, že 

jej prostredníctvom sme viac a viac účast-

ní na tajomstvách, v ktoré veríme a kto-

ré slávime. Je to uvedomenie si dôležitosti 

tajomstva, ktoré nasmeruje katechézu tak, 

aby neizolovala kerygmu z jej prirodzeného 

kontextu. Vyznanie viery je stálym ohlaso-

vaním tajomstva Božej lásky, ktorá sa stáva 

ľudskou pre našu spásu. Odpoveď človeka na 

svoju osobnú skúsenosť tajomstva nemôže 

byť vysvetlená bez akceptovania tajomstva 

Krista

Posledný rozmer, ktorý poskytuje 

direktórium, môžeme vidieť v jeho úsilí po-

stupne nás uviesť do tajomstva viery. Nedá 

sa však jednoducho stotožniť s vierou ale-

bo katechézou. Teológia skúma zjavené ta-

jomstvo viery pomocou intelektu. Liturgia 

slávi a evokuje toto tajomstvo sviatostným 

životom. Láska k blížnemu spoznáva toto 

tajomstvo v bratovi alebo sestre, ktorí po-

núkajú pomocnú ruku. Katechéza nás takis-

to vedie k tomu, aby sme postupne prijali a 

žili toto tajomstvo v našom každodennom 

živote. Direktórium preberá túto predstavu 

tým, že vyžaduje, aby katechéza bola for-

mulovaná takým spôsobom, aby mohla po-

ukázať na celistvosť tajomstva a jeho rôzne 

spôsoby vyjadrenia. Tajomstvo obsiahnuté 

vo svojej hĺbke vyžaduje mlčanlivosť. Sku-

točná katechéza sa nikdy nebude pokúšať o 

to, aby povedala všetko o Božom tajomstve. 

Práve naopak. Jej úlohou je, aby nás privied-

la k rozjímaniu tým, že prekonáme mlčanie.

Napĺňa nás nádej, že toto nové Direktó-

rium pre katechézu bude ozajstnou pomo-

cou a podporou pre obnovenie katechézy v 

procese evanjelizácie, o ktorú sa Cirkev ne-

únavne snaží už dvetisíc rokov, aby umož-

nila svetu stretnúť sa s Ježišom z Nazareta, 

Synom Božím ako jedným z nás, pre našu 

spásu.

Aktuálne
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Apoštolským listom motu proprio Antiquum 

ministerium z 10. mája 2021 Svätý Otec Franti-

šek zriadil laické ministérium katechétu. Službe, 

ktorá existuje v Cirkvi od prvopočiatkov, sa tým 

priznáva osobitná dôležitosť. O konkrétne kritériá 

pre kandidátov na prijatie ministéria katechétu sa 

postarajú miestne biskupské konferencie, obrad 

ich ustanovenia vydá Kongregácia pre Boží kult 

a disciplínu sviatostí.

 „Celé dejiny evanjelizácie týchto dvoch tisíc-

ročí ukazujú s veľkou jasnosťou, ako veľmi bolo 

účinné poslanie katechétov. Biskupi, kňazi a dia-

koni, spolu s početnými mužmi a ženami v zasvä-

tenom živote, venovali svoj život katechetickému 

vzdelávaniu, aby viera bola platnou oporou pre 

osobný život každej ľudskej bytosti. ... Nemožno 

zabúdať na nespočetné množstvo laikov a laičok, 

ktorí sa priamo podieľali na šírení evanjelia cez 

katechetické vyučovanie. ... Počnúc II. vatikán-

skym koncilom Cirkev vnímala s obnoveným ve-

domím dôležitosť angažovanosti laikátu v diele 

evanjelizácie.“ (porov. Antiquum ministerium, 

č. 3-4).

Posledné desaťročia sme svedkami veľkej 

obnovy v katechéze, čoho dôkazom sú početné 

dokumenty ako Katechizmus Katolíckej cirkvi, 

apoštolská exhortácia Catechesi tradendae, 

Všeobecné direktórium pre katechézu a ďalšie po-

dobné dokumenty. O otázke ustanovenia nových 

laických ministérií, ako odpovede na nové po-

žiadavky doby, sa hovorilo aj na nedávnej Synode 

biskupov o Amazónii, odvolávajúc sa osobitne na 

Motu proprio Ministeria quaedam. Ide o dokument, 

ktorým sv. Pavol VI. v roku 1972 reformoval mi-

nistériá v Cirkvi. Edičný riaditeľ vatikánskych mé-

dií Andrea Tornielli k tomu uviedol: „V perspek-

tíve, ktorá vzišla z koncilu, synod a magistéria 

Petrových nástupcov a osobitne toho súčasného, 

laici nie sú povolaní len vykonávať akési suplo-

vanie pre nedostatok povolaní do kňazstva. Nejde 

o suplovanie, ale o plne uznanú činnosť, zapojenie 

a spoluzodpovednosť: ich prítomnosť je skutočne 

nevyhnutná, aby Cirkev bola spoločenstvom a aby 

bola misionárskou.“

spracované podľa www.vaticannews.va

Ministérium katechétu
S P R A C O V A L :  V I K T O R  P A R D E L
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Mária, 
Matka Cirkvi

Aktivity

„Božie materstvo je príčinou, pre ktorú Mária má úplne jedinečný vzťah s Kristom a je prítomná 

v diele spásy, ktoré uskutočnil Kristus. Vzťah Márie a Cirkvi vyplýva predovšetkým z jej Božieho 

materstva, pretože Mária je matkou Krista, ktorý hneď ako prijal ľudskú prirodzenosť v jej panenskom 

lone, zjednotil v sebe ako v Hlave svoje tajomné Telo, ktorým je Cirkev. Preto Mária, ako Kristova 

matka, má byť považovaná aj za matku všetkých veriacich a kňazov, to znamená Cirkvi.“
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Úcta k Panne Márii – Matke Cirkvi 
v dejinách Cirkvi 

Veľmi vzácne posolstvo novšieho sviatku 

je v tom, že spája Pannu Máriu s Turícami. Veď 

ona bola zhromaždená spolu s apoštolmi pri 

zoslaní Ducha Svätého a bola teda úzko spo-

jená s Cirkvou od jej samotného zrodu. Vtedy 

prejavila svoju starostlivosť o nás a to nepre-

stajne robí v celých dejinách Cirkvi. Je Matkou 

Cirkvi. V roku 2018 pribudol tento marián-

sky sviatok do cirkevného kalendára. Slávi sa 

v pondelok po Turícach, u nás doteraz známy 

ako Svätodušný pondelok.

• Sv. Augustín (354-430) učil, že Mária je 

matkou členov Kristovho tela, pretože 

spolupracovala svojou láskou pri zrode ve-

riacich v Cirkvi.

• Sv. Lev Veľký, pápež (400-461) hovoril, 

že zrodenie Krista-Hlavy je aj zrodením 

Cirkvi-Tela, čím sa naznačuje, že Mária je 

súčasne Matkou Krista, Božieho Syna a aj 

Matkou členov jeho tajomného Tela, kto-

rým je Cirkev. 

• Sv. pápež Pavol VI. na záver 2. vatikánske-

ho koncilu v roku 1964 vyhlásil Pannu Má-

riu za „Matku Cirkvi“. 

• Sv. Ján Pavol II. v roku 1980 vložil do Litá-

nií loretánskych zvolanie „Matka Cirkvi“.

• Sv. Ján Pavol II. v roku 1981 dal umiestniť 

na priečelie pápežského domu mozaiku 

Márie, Matky Cirkvi, ktorú požehnal 8. 12. 

1981. 

• Sv. Ján Pavol II. – v roku 1987 vydal En-

cykliku Redemptoris Mater o preblahosla-

venej Panne Márii v živote Cirkvi. 

• Emeritný pápež Benedikt XVI. dal pome-

novať kláštor, v ktorom v súčasnosti býva, 

ako Kláštor Matky Cirkvi.  

• Pápež František v roku 2018 zaradil do cir-

kevného kalendára sviatok Panny Márie 

Matky Cirkvi a určil ho na Turíčny ponde-

lok.    

Aby sme si hlbšie uvedomili význam Turíc 

a zrodu Cirkvi, pripravme sa na ich slávenie 

spolu s Máriou, Matkou Cirkvi i prostredníc-

tvom nasledujúcej činnosti.  

Postup:

1. Vyfarbime obraz Panny Márie a zamyslime 

sa nad jej titulom Matka Cirkvi. 

2. V jej náručí si všimnime symbolicky zná-

zornený Boží ľud – Cirkev, ktorí drží v ná-

ručí, sú blízko jej Nepoškvrneného Srdca 

a vytvárajú tvar srdca. Konkrétne myslime 

na tých, za ktorých denne prosíme. Zverme 

Matke Cirkvi i celé skupiny ľudí, napr. cho-

rých, trpiacich, umierajúcich.    

3. Vyberme jednu maketu chrámu (môžeme 

nakresliť náš farský kostol alebo biskupský 

chrám) ako symbol Cirkvi a počas vyfarbo-

vania sa zamyslime nad Cirkvou, ktorá je 

zjednotená s Kristom. Odrazom jednoty 

má byť jednota a spoločenstvo medzi nami 

navzájom.   

4. Vedľa chrámu môžeme dopísať myšlien-

ky z dokumentov Cirkvi, ktoré vyjadru-

jú, že Mária je Matkou Cirkvi. Nájdeme 

ich v Encyklike Redemptoris Mater od sv. 

Jána Pavla II., ako aj v príhovore pápeža sv. 

Pavla VI. na záver 2. vatikánskeho koncilu 

Aktivity
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v roku 1964, kedy vyhlásil Pannu Máriu za 

Matku Cirkvi.

5. Môžeme napísať jednoduchší text alebo 

náročnejší. Dôležité je, aby bol nami po-

chopený a aby sme jeho obsahu rozumeli 

a vedeli sa o jeho poznanie podeliť s inými. 

Časť s textom zalomíme pod obrázok chrá-

mu.  

6. Súčasťou obrázku chrámu je i úzky pás 

vľavo, ktorý slúži na prilepenie chrámu do 

obrázka Panny Márie tak, aby znázorňo-

val, že Mária, Matka Cirkvi privíňa k sebe 

všetkých v Cirkvi a každého prostredníc-

tvom Cirkvi.   

„Mária je v Cirkvi prítomná ako Matka 

Kristova a zároveň aj ako Matka, 

ktorú Kristus v tajomstve vykúpenia 

dal ľuďom v osobe Jána apoštola. 

Preto Mária svojím novým materstvom 

v Duchu privíňa k sebe všetkých a každého 

v Cirkvi, a privíňa k sebe všetkých 

a každého aj prostredníctvom Cirkvi. 

V tomto zmysle Mária, Matka Cirkvi, 

je pre Cirkev aj vzorom.“

~sv. pápež Ján Pavol II.

„Veríme, že najsvätejšia Božia matka, nová Eva,

Matka Cirkvi, pokračuje v nebi vo 

svojej materinskej úlohe

vo vzťahu k nasledovníkom Krista 

a spolupracuje na zrode 

a rozvoji božského života 

v dušiach vykúpených.“

~ sv. pápež Pavol VI.

Aktivity



Autorom mozaiky je Marko Ivan Rupnik. Mozaika sama osebe znamená obraz zložený 

z drobných farebných kamienkov alebo kúskov skla či keramiky, niečo pestré, zložené 

z drobných častí. Každý kamienok má v obraze svoje miesto. Bez neho sa stráca celistvosť 

a sťažuje pochopenie, čo nám chce mozaika povedať. Na prvý pohľad sa nám zdá mozaika veľmi 

jednoduchá. Niekoľkými slovami by sme pomenovali to, čo vidíme: žena, niekoľko mužov, 

v strede akási studňa, zlatý pás, červené kvapky, niekoľko postáv vychádzajúcich zo zeme.

Katechetické ozveny
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obrazová meditácia

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Duch Svätý,  
Pán a Darca života



A. Pozorovanie a meditácia časti mozaiky

Na obrazovej mozaike je prepojených nie-

koľko udalostí z dejín spásy. Ak sme už o týchto 

udalostiach počuli, nebude ťažké vedieť rozde-

liť obraz na toľko častí, koľko je v nich udalostí. 

Účastníci sa snažia rozdeliť obraz na časti. Kaž-

dá skupina opíše jednu časť obrazu. Pre uľahče-

nie práce môžeme dať do skupín i súradnice. Inou 

možnosťou je rozhovorom v skupinách zhromaždiť 

vedomosti o udalostiach. Príklad nižšie. 

A1: Panna Mária a moc Ducha Svätého

Mária bola plná Ducha Svätého. Jeho mo-

cou počala Ježiša a skrze jeho moc každodenne 

žila svoje „fiat“. Vďaka prijatiu Ducha Sväté-

ho bola celkom podriadená vôli Boha Otca. Keď 

navštívila Alžbetu, naplnil túto ženu Duch Svä-

tý a potvrdila, že Mária je matkou Spasiteľa. Keď 

Mária prišla obetovať Ježiša do chrámu, prorok 

Simeon v nej poznal matku Mesiáša a vedený 

Duchom Svätým zvolal: „Teraz prepustíš Pane, 

svojho služobníka“ (Lk 2,29-32). Po chvíli 

vstúpila do chrámu i prorokyňa Anna, tiež plná 

Ducha Svätého.

Kde je Mária, tam je i Duch. 

A2: Apoštoli a prísľub Ducha Svätého

Večer v ten istý prvý deň týždňa, keď boli 

učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za 

zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si do-

prostred a povedal im: „Pokoj vám! Ako mňa 

poslala Otec, aj ja posiela vás. Prijmite Ducha 

Svätého.“ (porov. Jn 20,19n). Na Turíce, keď 

boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromažde-

ní vo večeradle, strhol sa vietor a naplnil celý 

dom. Všetkých naplnil Duch Svätý. (porov. Sk 2, 

1n)    
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A3: Duch Svätý dáva kostiam nové srdce a no-

vého ducha

Starý zákon je jedným veľkým prísľubom 

Ducha Svätého. Prorok Ezechiel píše, že duch 

dáva znova život hromade opustených kostí. 

Suché kosti ilustrujú stav človeka zničeného 

a mŕtveho kvôli hriechu (porov. Ez 37,7n). Ale 

keď Ježiš vstane z mŕtvych, znamená to jeho 

víťazstvo nad hriechom a smrťou, vystúpi do 

neba, zošle svojho Ducha, ktorý obnovuje tvár-

nosť zeme (porov. Ž 104, 30).   

A4: Duch Svätý je prameňom živej vody

Pri nohách Márie je nádoba s vodou, v kto-

rej je život. Pripomína studňu, pri ktorej Ježiš 

rozprával so Samaritánkou o prameni vody 

prúdiacej do večného života a o prísľube, že pri-

chádza hodina, kedy sa praví ctitelia budú kla-

ňať Otcovi v Duchu a pravde (porov. Jn 4, 23).  

Na inom mieste Ježiš v posledný deň sviatkov 

zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, 

nech príde ku mne a nech pije. Z jeho vnútra 

potečú prúdi živej vody.“ (porov. Jn 7, 37n). Pri 

sviatosti krstu sme v mene Trojjediného Boha i 

my boli napojení na prameň živej vody.  

B. Pozorovanie a meditácia kompletnej 
mozaiky 

Ak sa pozeráme na kompletnú mozaiku, 

máme dojem, že postavy obklopuje zvláštne ta-

jomné pôsobenie „zhora“. Umelecké spracova-

nie dáva vytušiť prítomnosť Ducha Svätého vo 

všetkých udalostiach. Duch Svätý nie je však iba 

minulosť, nie je iba budúcnosť, on je prítom-

nosť. Duch Svätý je nad všetkým plynutím času. 

Je tu stále a je tu i teraz. 

Zistili sme, že dejová línia jednotlivých 

častí mozaiky je mozaikou celých dejín spásy. 

Spoločným pojmom pre všetky obrazy môže 

Katechetické ozveny
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Toto sú naše každodenné Turíce. 
Ako sa máme otvoriť zvláštnej milosti Ducha? 

Akým spôsobom  máme dovoliť Duchu Svätému, aby bol mojím 
Pánom a my jeho spolupracovníkmi?

Prvý spôsob predpokladá stať sa „ničím“, uvedomiť si, 
že bez Božej milosti nie sme schopní nič urobiť. 

Druhý spôsob predpokladá stať sa „všetkým“, čiže prijať pravdu 
o sebe, že Bohu Otcovi záleží na každom z nás, že Ježiš Kristus 

za každého z nás obetoval život a Duch Svätý chce v nás prebývať, 
účinkovať, premieňať nás, aby sme každý deň vedeli zvolať: 

Duchu Svätý, Pán a Darca života, buď mojim Pánom, buď Darcom 
a premieňaj môj život. Amen. 
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byť: Duch Svätý. Jeho účinky sme vybadali 

prostredníctvom starozákonných prorokov, 

konkrétne Ezechiela. Potom je tu Mária, plná 

Ducha Svätého, v ktorej Duch Boží spôsobil 

splodenie Božieho Syna. Ďalej nasledujú Tu-

ríce, kedy apoštoli prijímajú  Ducha Svätého. 

A nakoniec je tu prijatie Ducha Svätého skrze 

krstný prameň, ktorý má svoje miesto v deji-

nách Cirkvi. 

Celá symbolika mozaiky je predzvesťou 

Turíc a zároveň oznámením nášho zmŕtvych-

vstania. Naše osobné Turíce a naše zmŕtvych-

vstanie sa odohráva stále nanovo. Každý nový 

deň je pre nás ponukou žiť, pracovať, prijí-

mať udalosti dňa, modliť sa, čítať Božie slovo, 

vnímať skutočnosť Božieho kráľovstva medzi 

nami a zároveň túžiť po plnej účasti na Božom 

kráľovstve vo večnosti. 

Aktivity



čiernobiely obrázok podľa mozaiky Marka Rupnika
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1. Po prečítaní textu o opise Turíc sa zoznám 

s obrázkom nižšie a vymaľuj niektoré jeho 

časti: 

• V strede apoštolov je Panna Mária. Vyma-

ľuj ju.  

• V texte ďalej sa hovorí, že potom vystúpil 

Peter s Jedenástimi a povedal svoju prvú 

reč zástupom. Zvoľ si postavu, ktorou by 

podľa teba mohol byť Peter a vymaľuj ju.

Aktivity

„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z 

neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im ako-

by ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých napl-

nil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.“ (Sk 2, 1-4)

pracovný list

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Príď, Duchu Svätý



2. Dopíš mená ostatných apoštolov:

1. ...............................................................................

2. ...............................................................................

3. ...............................................................................

4. ...............................................................................

5. ...............................................................................

6. ...............................................................................

7. ...............................................................................

8. ...............................................................................

9. ...............................................................................

10. .............................................................................

11. ..............................................................................

12. .............................................................................

3. Kto je Duch Svätý?

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

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

4. Vo Svätom písme môžeme nájsť veľa sym-

bolov, ktoré zobrazujú Ducha Svätého a jeho 

pôsobenie. Sú to: voda, pomazanie, oheň, 

oblak a svetlo, pečať, ruka, prst, holubica. 

Vyber si jeden z medailónov a nájdi symbo-

ly, ktoré sú na ňom znázornené.

5. Pri ktorej sviatosti, ktorú si už prijal, bol 

prítomný Duch Svätý?

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

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

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

6. Na obrázku nižšie sú tri medailóny, ale iba 

jeden z nich je podobný tým, s ktorými si 

pracoval vyššie. Dobre si ich pozri a pozoruj, 

čo znázorňujú. Sú v nich výstižné symboly. 

Pomenuj každý kruh samostatne, potom daj 

spoločný názov všetkým trom medailónom. 

Pri formulácii názvu ti pomôže, že tvoria 

jednotu, čo je znázornené tým, že sa medai-

lóny prekrývajú.  
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Prvý kruh:..............................................................    

Druhý kruh:.............................................................

Tretí kruh:...............................................................

Spoločný názov:.....................................................

7. Pri prežehnávaní okrem toho, že robíš na 

seba znak kríža, vyslovuješ mená troch 

Božských osôb. Napíš, ktoré sú to. 

1. ...............................................................................

2. ..............................................................................

3. .............................................................................. 

8. Pri ktorej sviatosti, ktorú si už prijal, bola 

prítomná Najsvätejšia Trojica? 

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

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

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

Katechetické ozveny
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S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Sv. Jozef 
- patrón Cirkvi 

a sprievodca pápeža 
Františka

Svätý Otec František má vo veľkej úcte sv. Joze-

fa. Ako sa jeho život spája s týmto svätcom sa dozvieš 

v tabuľke na str. 25. Pozorne ich prečítaj a vyrieš úlohy 

k jednotlivým výrokom.

Nájdi ďalšie údaje o sv. Jozefovi, či už z jeho života, 

úcty v Cirkvi alebo o chrámoch, ktorú sú mu zasvätené. 

Naformuluj ďalšie otázky, ktorých odpovede by mohli 

zaujímať tvojich kamarátov. 

 (Napr. S akým atribútom je znázorňovaný sv. Jo-

zef? Na ktorom mieste vo vašom chráme je umiestnená 

socha sv. Jozefa? Koľkí ľudia z vašej širšej rodiny majú 

meno Jozef? atď.)  
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Viete, že?  Vyriešte úlohy:

Pápež František má mimoriadnu úctu k sv. 

Jozefovi.

Rodným jazykom pápeža Františka je španiel-

čina. Ktoré z nasledujúcich španielsky napísa-

ných mien je jeho krstné meno? (Jorge, John, 

José) Ako sa toto meno preloží do slovenčiny? 

Ako sa preloží meno Jozef do španielčiny? 

V jeho erbe je nardový kvet (podobný viniču), 

ktorý je symbolom sv. Jozefa, patróna Kato-

líckej cirkvi. 

Vo Svätom písme sa spomína nardový olej. 

Nájdi, v akej súvislosti sa spomína.

Svätému Jozefovi bola zasvätená jeho domov-

ská farnosť v argentínskom Flores a kostol, 

v ktorom ako 17-ročný pocítil povolanie ku 

kňazstvu.  

Ktorému patrónovi je zasvätená farnosť, 

v ktorej žiješ?

V deň slávnosti sv. Jozefa 19.3.2013 bol podľa 

vlastného priania inaugurovaný na svätope-

terský stolec.

Koľko rokov mal Svätý Otec František v roku, 

keď bol inaugurovaný na svätopeterský stolec? 

V prvom roku svojho pontifikátu dal meno 

sv. Jozefa pridať do všetkých eucharistických 

modlitieb.

Čo je to eucharistická modlitba?

Po pridaní mena sv. Jozefa do eucharistických 

modlitieb boli doplnené i názvy tajomstiev 

radostného ruženca (štvrtý a piaty). 

Ako znie štvrté a piate tajomstvo radostného 

ruženca? 

V deň slávnosti sv. Jozefa roku 2016 vydal 

exhortáciu o láske v rodine Amoris laetitia.

Ako sa volá rodina, v ktorej žil sv. Jozef? Kedy 

slávime sviatok tejto rodiny?

V roku 2019 vydal synodálny dokument 

o cirkvi v Amazónii a zveril ho sv. Jozefovi. 

Čo znamená, že pápež zveril dokument 

sv. Jozefovi? 

Obrázok sv. Jozefa má pápež František 

na svojom pracovnom stole. 
Ktorého svätca máš vo zvláštnej úcte?

Modlitba k patriarchovi, sv. Jozefovi, ktorú 

sa modlíme v Roku sv. Jozefa je obľúbenou 

modlitbou pápeža Františka, ktorú sa modlí 

dlhé roky po sv. prijímaní.   

Nájdi si modlitbu k sv. Jozefovi a modli sa ju 

častejšie. Vieme, že deň Pána je nedeľa 

a piatok je dňom pokánia, pretože v tento deň 

za nás zomrel Pán Ježiš. Ostatné dni v týždni 

majú tiež svoj špecifický obsah. Jeden deň je 

určený úcte sv. Jozefa. Ktorý to je?
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S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Úcta sv. Jozefa 
v živote svätých

Nižšie zobrazení svätci mali vo veľkej úcte 

sv. Jozefa. Pod jednotlivé obrázky napíš mená 

svätcov: 

sv. Dominik Guzmán, sv. František Assiský, 

sv. Ján XXIII., sv. Terézia Benedikta od Kríža, 

sv. Terézia z Avily, sv. Terézia od Dieťaťa Ježiš. 

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

.................................................. .................................................. ..................................................
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KDE? ČO?
Pomôcka pre animátora

Miesto Predmet

Mt 3, 10 Mt 6, 21 korene stromov poklad

Mt 24, 2 Mt 7, 6 kameň na kameni perla

Mt 13, 1 Mt 14, 17 pri mori chleby, ryby

Mt 13,26 Mt 13, 8 steblo, kúkoľ zrno

Mt 7, 13 Mt 16, 19 tesná, široká brána kľúče

Mt 17,1 Mt 24, 29 vysoký vrch hviezdy

Mt 3, 3 Mt 5, 16 cesta, chodník svetlo, svieca

Mt 9, 1 Mt 17, 27 druhý breh peniaz, statér

Katechetické ozveny
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S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Geocaching na 
biblickú tému

P O M Ô C K Y :  predmety a súradnice biblických 

textov

Blížia sa letné dni, počas ktorých budeme 

viac času tráviť vonku, aby sme nahradili dlhé 

obdobie viacerých obmedzení. Ponukou nech je 

i námet na biblickú hru, ktorú možno realizo-

vať v priestoroch záhrady, parku, jednoducho v 

prírode. Cieľom je hľadanie ukrytého predme-

tu, symbolu, ktorý účastníci hry identifikujú 

na základe prečítaného biblického textu. 

Každý hráč dostane dvojicu súradníc. Prvá 

mu napovie, kde ma predmet hľadať a druhá, o 

aký symbolický predmet sa jedná. 

Hra môže byť spojená i s ďalšími úlohami 

a ich riešením. Napr. rovnaké predmety môžu 

hľadať i dvaja účastníci, pričom po nájdení 

majú ako dvojica stvárniť príbeh pantomímou 

pre ostatných. Hra ponúka i vlastnú tvorivosť 

tak na obsah textov ako i na výber symbolov.   

Aktivity
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C I E Ľ O V Á  S K U P I N A :  žiaci prvého stupňa ZŠ 

C I E L E : 
• charakterizovať postavu sv. Jozefa na zá-

klade vybraných textov zo Svätého písma  

• zdôvodniť a posúdiť hodnotu Jozefových 

skutkov

• zdôvodniť potrebu počúvať Boží hlas

• formulovať modlitbu príhovoru k sv. Joze-

fovi 

M E T Ó D Y :  hádanky, práca s textom Svätého pís-

ma, práca s obrazmi, formulácie modlitieb 

Pomôcky: obrázok Svätej rodiny, príbeh o Jo-

zefovi v obrazoch, texty zo Sv. Písma, pracov-

né texty 

Katechézy

Svätý Jozef
S P R A C O V A L A :  M Á R I A  R E R K O V Á
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ÚVOD

Motivácia
Pred začiatkom hodiny je na tabuli umiestne-

ný obrázok Svätej rodiny.

Obrázok je rozstrihaný na tri časti a pripnutý 

je smerom k tabuli. Katechéta sa pýta žiakov pro-

stredníctvom hádanky na ľudí na skrytom obráz-

ku a po jednom ich odhaľuje. 

Príklady hádaniek:

1. „Keď bol maličký, nikdy nezaháľal, oddane 

spolupracoval s Máriou a Jozefom.“

2. „Bola tichá a krásna, jej anjel zvestoval, 

že bude matkou Božieho Syna.“

3. „S ním malý Ježiš v Nazarete pribíjal klin-

ce, pílil dosky, hobľoval drevo.“

Už viete, kto je na tomto obrázku zastú-

pený? Tieto tri osoby tvoria milujúcu rodinu, 

ktorú nazývame Svätá rodina. 

Každý z nich na tomto obrázku je svätý. 

Pán Ježiš – pretože je Boží Syn, Panna Mária – 

pretože je jeho matka, Bohom vyvolená a bez 

hriechu počatá.

Jozef je tiež svätý, lebo jemu bola zverená 

úloha starostlivosti o Pána Ježiša. Na dnešnej 

hodine si priblížime postavu sv. Jozefa.

Katechéta napíše tému hodiny na tabuľu.

HLAVNÁ ČASŤ

Výklad
Zmienku o sv. Jozefovi máme vo Svätom 

písme, no vieme o ňom veľmi málo. Spomínajú 

ho evanjelisti sv. Matúš a sv. Lukáš, keď popi-

sujú detstvo Pána Ježiša.  

Meno Jozef je hebrejského pôvodu a jeho 

význam je Boh pridal, rozhojnil. Pochádzal 

z kráľovského rodu, bol potomkom kráľa Dávi-

da. Narodil sa v Betleheme, no potom neskôr sa 

presťahoval do Nazareta, pravdepodobne kvô-

li práci. Bol chudobným tesárom. Jozef vždy 

vystupuje ako ten, ktorý sa zodpovedne stará 

o svoju rodinu. Svätá rodina viedla usporiada-

ný život, čo mal na zodpovednosti sv. Jozef ako 

hlava rodiny, každý rok chodievali do Jeruza-

lemského chrámu, ako kázal židovský zákon. 

Keď Ježiš rástol, vyučil sa popri Jozefovi 

tesárskemu remeslu. Viac zmienok o sv. Joze-

fovi v evanjeliu nemáme.

Práca s textami Svätého písma
Teraz sa oboznámime s textami Svätého 

písma, v ktorých sa hovorí o sv. Jozefovi. Pôjde 

o päť textov, ktoré opisujú po sebe nasledujúce 

udalosti.

Žiakov rozdelíme do dvojíc. Každej dvojici 

dáme jeden text, s ktorým pracujú. Ich úlohou je 

doplniť chýbajúce tvrdenia o sv. Jozefovi. Po vypl-

není chýbajúcich tvrdení učiteľ vyzve žiakov, aby 

prečítali celé znenie textu v tabuľke s doplnenými 

chýbajúcimi slovami.

1. Mt 1, 18 – 25
S narodením Ježiša Krista to bolo takto:

Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. 

Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo 

sa, že počala z Ducha Svätého.

Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý 

a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal 

potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil 

sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn 

Katechézy
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Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, 

lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. 

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslo-

bodí svoj ľud z hriechov.“

To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán po-

vedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a poro-

dí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade 

znamená: Boh s nami.

Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu priká-

zal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Ale ne-

poznal ju, kým neporodila syna; a dal mu meno 

Ježiš. 

2. Lk 2, 21 – 24
Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, 

dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, 

ako sa počal v živote matky.

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni 

ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby 

ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Páno-

vom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára 

lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obe-

tovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo 

dva holúbky.

3. Mt 2, 13 – 15
Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pá-

nov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa 

i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým 

ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, 

aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku 

a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodeso-

vej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami 

proroka:

„Z Egypta som povolal svojho syna.“

4. Mt 2, 19 - 23
Po Herodesovej smrti sa Pánov anjel zjavil 

vo sne Jozefovi v Egypte a povedal mu: „Vstaň, 

vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď do 

izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život dieťa-

Katechézy

Jozef bol s Pannou Máriou ................................

............ . Keď zistil, že Mária je tehotná, chcel 

ju prepustiť, lebo dieťa nebolo jeho. Anjel 

mu však  vo sne oznámil, že dieťa je počaté 

z Ducha Svätého, je to Boží Syn, a preto Jozef 

poslušný Bohu, vzal si Máriu za svoju man-

želku a stal sa pestúnom Pána Ježiša. 

Písmo o ňom hovorí ako o človeku .........

........................ . Keď sa mu zjavil Pánov anjel 

nazval ho .................  ..............................., čím 

poukázal na vznešený rod, z ktorého pochá-

dzal. 

Jozef ................... Božiu vôľu, preto urobil 

tak, ako mu .........................................................

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

..... . 

Jozef a Mária ............................... Mojžišov zá-

kon. Prišli  do Jeruzalemského chrámu, aby 

svojho syna Ježiša .............................. Bohu  

a .................................................... pár hrdličiek.

Jozef bol vždy ........................ konať tak, ako 

Boh od neho žiadal. Nenamietal, neváhal, 

bol rozhodný a .............................................  .
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ťa, už pomreli.“ On vstal, vzal dieťa i jeho mat-

ku a vrátil sa do izraelskej krajiny. Ale keď sa 

dopočul, že v Judei kraľuje Archelaus namiesto 

svojho otca Herodesa, bál sa ta ísť. Varovaný vo 

sne, odobral sa do galilejského kraja. Keď ta 

prišiel, usadil sa v meste, ktoré sa volá Nazaret, 

aby sa splnilo, čo predpovedali proroci: „Budú ho 

volať Nazaretský.“

5. Lk 2, 41 – 50
Jeho rodičia chodievali každý rok do Jeru-

zalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť 

rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. 

A keď sa dni slávností skončili a oni sa vraca-

li domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo 

jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v 

sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi 

príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa 

teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch 

dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, 

počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho po-

čuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďa-

mi. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu 

povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, 

tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im 

odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, 

že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni 

nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

Po prečítaní učiteľ doplní ďalšie informácie 

o živote sv. Jozefa, ktoré sa vo Svätom písme ne-

uvádzajú.

Sv. Jozef ako pestún Pána Ježiša a manžel 

Panny Márie je starostlivým ochrancom Svä-

tej rodiny. Nevieme ani to, kde a kedy zomrel. 

Asi sa to stalo ešte pred verejným vystúpením 

Ježiša. Sv. Jozef mal podľa tradície najkrajšiu 

smrť, keďže zomrel pri Ježišovi a Panne Má-

rii, preto sa stal aj patrónom zomierajúcich. 

Je tiež patrónom tesárov, patrónom otcov, 

robotníkov, ekonómov, prokurátorov. Sv. Jo-

zef je mocný orodovník. 

Jeho sviatok slávime 19. marca a uctie-

vame ho ako pestúna Pána Ježiša a ochrancu 

Svätej rodiny. Slávnosť Svätej rodiny slávi-

me v najbližšiu nedeľu po Narodení Pána na 

Vianoce. Okrem toho máme v cirkevnom ka-

lendári ešte deň ako spomienku na sv. Jozefa 

robotníka a to 1. mája.

Jozef bol ..............................  Božiemu hlasu  

a ochotný riadiť sa podľa Božej vôle, bez 

ohľadu na to, aké to bude mať pre neho dô-

sledky. Božie vedenie mu pomohlo rozhod-

núť sa najlepšie. Aj pre nás chce Pán Boh len 

to najlepšie a očakáva, že vo svojom živote 

budeme počúvať jeho hlas, ochotne ho po-

slúchať a plniť Božiu vôľu.  

Jozef zabezpečil pre Ježiša aj dobrú du-

chovnú výchovu. Spolu s Máriou a dvanásť-

ročným Ježišom putovali do Jeruzalema na 

veľkonočné sviatky. Cestou zo slávnosti sa 

Ježiš stratil, čo zistili až ďaleko za mestom. 

Jozef a Mária sa vrátili a s bolesťou ho tri 

dni hľadali, keďže boli veľmi ..........................

............. a báli sa oňho.  
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 Fixácia
Oboznámili sme sa so životom sv. Joze-

fa tak, ako sa o ňom píše vo Svätom písme. 

Dôležité body zo života a o osobe sv. Jozefa si 

spoločne zopakujeme.  

Žiakom rozdáme rozstrihanú tabuľku. Ich 

úlohou je k jednotlivým otázkam priradiť správ-

ne odpovede. Priradené dvojice si nalepia do zo-

šita. Nalepená tabuľka bude slúžiť žiakom ako 

poznámky k téme. Skôr ako si texty nalepia do 

zošita, spoločne si ich s učiteľom prejdú. 

Vlastnosti sv. Jozefa – práca s obrazom 
v skupinách

O sv. Jozefovi sme sa dozvedeli to málo, 

čo tam je. No je to veľa na to, aby sme cez tieto 

udalosti vedeli vymenovať mnoho vlastností, 

ktorými vynikal. Vrátime sa znova k niekto-

rým udalostiam z jeho života, ktoré iste po-

znáte. 

Do skupín rozdáme obrazy (str. 33, 34). Úlo-

hou žiakov je prerozprávať príbeh podľa obrazu 

a pod obrazom podčiarknuť tie jeho vlastnosti, 

ktoré možno z príbehu vypozorovať.  

Po ukončení práce vybraný žiak z kaž-

dej skupiny predstaví názov udalosti na obra-

ze a vlastnosti sv. Jozefa, ktoré našli v uvedenej 

udalosti.

 

Z akého rodu pochádzal sv. Jo-

zef?
z rodu kráľa Dávida

Aké bolo jeho povolanie? bol tesárom

Akú úlohu mu zveril Pán Boh? starostlivosť o Božieho Syna a o Pannu Máriu

Čo všetko učil Pána Ježiša?
učil ho remeslu, učil ho modliť sa, učil ho poznať Zákon 

a prorokov, vychovával ho v láske a poslušnosti Bohu

Ktoré slová sv. Jozefa sú zazna-

menané vo Svätom písme? 

nemáme žiadne slová, ale máme skutky, ktoré o ňom 

hovoria

Aký je význam mena Jozef? Boh pridal, rozhojnil

Kedy slávime sviatok sv. Jozefa?

19. marca – slávnosť sv. Jozefa, pestúna Pána Ježiša 

a ochrancu Svätej rodiny 

1. mája – spomienka sv. Jozefa robotníka

Prečo je sv. Jozef patrónom 

otcov, robotníkov, 

zomierajúcich, tesárov?

lebo bol tesárom, bol otcom Pána Ježiša, zomrel 

v prítomnosti Pána Ježiša a Panny Márie

Katechézy
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1. Sv. Jozef a Panna Mária na ceste do Betlehema

Podčiarkni vlastnosti, ktorými sa vyznačuje konanie sv. Jozefa v uvedenej udalosti:

skromnosť, pracovitosť, poslušnosť, tichosť, rozvážnosť, starostlivosť, vernosť, láska, vytrvalosť

2. Sv. Jozef a narodenie Pána Ježiša v betlehemskej maštali

Podčiarkni vlastnosti, ktorými sa vyznačuje konanie sv. Jozefa v uvedenej udalosti:

skromnosť, pracovitosť, poslušnosť, tichosť, rozvážnosť, starostlivosť, vernosť, láska, vytrvalosť

3. Sv. Jozef a Panna Mária počas obetovanie Ježiša v chráme

Podčiarkni vlastnosti, ktorými sa vyznačuje konanie sv. Jozefa v uvedenej udalosti:

skromnosť, pracovitosť, poslušnosť, tichosť, rozvážnosť, starostlivosť, vernosť, láska, vytrvalosť
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ZÁVER

Formácia
Dozvedeli sme sa, v čom sv. Jozef vyni-

kal. Všetky jeho vlastnosti majú spoločný 

pôvod. Dozvedeli sme sa o ňom pri vypra-

covávaní úloh pomocou textov Svätého pís-

ma. Dopĺňali sme, že Jozef plnil Božiu vôľu; 

Jozef bol vždy ochotný konať tak, ako Boh 

od neho žiadal; Jozef bol poslušný Božiemu 

hlasu. 

Všetky vymenované vlastnosti majú pô-

vod v čnosti: 

POSLUŠNOSŤ BOŽIEMU HLASU.

Katechézy

4. Sv. Jozef a Panna Mária po nájdení Ježiša v chráme

Podčiarkni vlastnosti, ktorými sa vyznačuje konanie sv. Jozefa v uvedenej udalosti:

skromnosť, pracovitosť, poslušnosť, tichosť, rozvážnosť, starostlivosť, vernosť, láska, vytrvalosť

5. Život sv. Jozefa v Nazarete

Podčiarkni vlastnosti, ktorými sa vyznačuje konanie sv. Jozefa v uvedenej udalosti:

skromnosť, pracovitosť, poslušnosť, tichosť, rozvážnosť, starostlivosť, vernosť, láska, vytrvalosť
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Sv. Jozef počul Boží hlas, ktorý k nemu 

prichádzal prostredníctvom anjela. Byť po-

slušným Božiemu hlasu iste nebolo vždy ľah-

ké a jednoduché, ale Jozef vedel, že je to vždy 

správne.     

Aj my sme k tomu povolaní. 

BYŤ POSLUŠNÍ BOŽIEMU HLA-

SU NIE JE VŽDY ĽAHKÉ, 

ALE URČITE JE TO SPRÁVNE.

Najviac nám v tom prekáža naše sebectvo. 

Chceme robiť iba tak, ako nám to práve vyho-

vuje, ale nie tak, ako je to potrebné a užitočné 

nielen nám. 

Prostredníctvom koho počúvaš Boží hlas 

a plníš to, čo Pán Boh od teba chce? 

• prostredníctvom ...........................................

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

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

.........

• prostredníctvom ...........................................

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

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

.........

• prostredníctvom ...........................................

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

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

.........

Záverečná modlitba
Vyzveme žiakov, aby v krátkej modlitbe pro-

sili o príhovor sv. Jozefa, ktorý by im pomáhal 

počúvať Boží hlas a plniť Božiu vôľu prostredníc-

tvom konkrétnych ľudí. 

Každý žiak prednesie svoju modlitbu.  
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Blahoslavení 
čistého srdce, lebo 

oni uvidia Boha
 

- v živote sv. Jozefa

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Katechézy

C I E L E : 
• charakterizovať pojmy „čisté srdce“ a 

„videnie Boha“ 

• na príklade sv. Jozefa zdôvodniť a oceniť 

hodnotu blahoslavených čistého srdca   

• vnímať Božie účinkovanie v každoden-

nom živote

M E T Ó D Y :  brainstorming, nedokončené vety, 

práca s biblickým textom, porozumenie tex-

tu.

P O M Ô C K Y :  sklo, zrkadlo, špinavé okuliare, 

biblický text.

ÚVOD

Motivácia
Z dôvodu prirodzeného vnímania pohľadu 

na iných a na seba katechéta uvedie tému na-

sledovne: 

Dnes tu máme pred sebou tri sklenené 

predmety. Prosím troch dobrovoľníkov, aby 

ste sa dohodli a vybrali jeden predmet. Ob-

zriete si ho. 

Katechéta po chvíli pokračuje: Pozrite sa cez 

neho. Čo vidíte?  

Vybraní žiaci hovoria, čo vidia cez sklo, cez 

špinavé okuliare a „cez“ zrkadlo.
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Zhrnutie: Keďže všetky predmety sú vyro-

bené zo skla, malo by platiť, že cez tieto pred-

mety by sme mali vidieť to isté a rovnako jasne. 

To však nie je pravda. Prečo? – hovoria žiaci. 

Katechéta doplní: Samozrejme, aj preto, že 

to spôsobila špina. Keď zažijeme niečo pek-

né alebo i niečo ťažké, snažíme sa o to podeliť 

s inými. Skúsme si spomenúť na niektoré for-

mulácie, ktoré používajú ľudia v týchto situá-

ciách. 

Žiakom rozdáme formuláre, na ktorých sú 

napísané začiatky viet:

Žiaci čítajú svoje odpovede. Katechéta na zá-

klade ich výpovedí zhrnie predchádzajúcu činnosť.

Veľmi často sa stáva, že dobro, ktoré sme 

zažili, pripisujeme sebe, šťastiu, náhode a za 

zlo obviňujeme iných, prípadne Pána Boha. 

Čo je smutné, že my ľudia nedokážeme vní-

mať a vidieť Boha v každej chvíli svojho života, 

teda tak v radostnej ako i v ťažkej. Podľa náš-

ho úvodného zamyslenia môžeme povedať, že 

nevidíme cez „sklo“ našej duše veci tak ako 

sú, lebo je špinavé alebo celkom nepriehľadné 

a ukazuje iba na nás. Vtedy nevidíme iných, iba 

sa ľutujeme.   

Úlohou dnešného stretnutia bude uvažovať 

nad tým, čo je pre nás dôležité, aby sme mohli 

chápať udalosti a situácie života tak, ako sú. 

Úzko to súvisí s našim vnútrom – dušou, ktorá 

má byť čistou – ako je čisté sklo.   

HLAVNÁ ČASŤ

Práca s biblickým textom – čítanie, po-
rozumenie textu pomocou otázok 

Veľkou pomocou nám v tom môžu byť svät-

ci. Dnes si priblížime opäť aspoň jednu udalosť 

zo života sv. Jozefa. Najprv si ju prečítame zo 

Svätého písma.

„S narodením Ježiša Krista to bolo takto: 

Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. 

Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo 

sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej man-

žel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť 

potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepus-

tiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pá-

nov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj 

sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa 

v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a 

dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud 

z hriechov.“ To všetko sa stalo, aby sa splni-

lo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna 

počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ 

čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď sa 

Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov 

anjel, a prijal svoju manželku.“  (Mt 1, 18-25)

Toľko nám o udalosti hovorí text Svätého pís-

ma. 

Skúsme odpovedať na nasledujúce otázky: 

• Vieme si predstaviť a potom vymenovať 

ťažkosti, s ktorými zápasil sv. Jozef? 

• Akými slovami mohli ľudia napádať Jozefa 

vzhľadom na to, že Panna Mária bola v po-

žehnanom stave?

• Akými slovami mohli ľudia útočiť na sa-

motnú Pannu Máriu? (pričom si uvedomu-

jeme, že keď Panna Mária počala, bolo to 

tajomstvo, o ktorom nevedel ani Jozef). 

Niečo pekné som zažil, keď...............................

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

Zažil som niečo nepríjemné a ťažké, keď........

...............................................................................
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• Aký bol zvyk u Židov ohľadom spoločné-

ho spolunažívania od zásnub po sobáš? – 

spolu nebývali ani nežili, pretože až po so-

báši si muž odviedol ženu do svojho domu.

• Aký zákon platil u Židov v prípade, že v čase 

zásnub žena čakala dieťa? – podľa vtedaj-

ších zvyklostí ju mal dať ukameňovať. 

• Ako sa rozhodol Jozef? – že ju radšej pota-

jomky prepustí, aby jej neublížil. 

• Ako môžeme nazvať tento pohľad Jozefa na 

Máriu? – ako čistý pohľad, bez domýšľa-

vosti, posudzovania, odsudzovania a po-

hŕdania (pričom od iných sa mu to pravde-

podobne dostávalo). 

Jeho vnútorné rozhodnutie potvrdil Boh. 

Čítali sme, že vtedy sa mu zjavil Pánov anjel 

a povzbudil ho, aby sa nebál zobrať si Máriu 

za manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je od 

Boha. Jozef poslúchol.

• Ako by bol Jozef vnímal danú situáciu, keby 

na ňu pozeral „cez špinavé okuliare“? – 

bol by v Márii videl človeka, nad ktorým je 

treba vykonať ortieľ spravodlivosti – uka-

meňovanie.

• Ako by bol Jozef vnímal danú situáciu, 

keby sa na ňu pozeral „cez zrkadlo“? – bol 

by videl iba seba, svoje sklamanie, roztr-

pčenie, bol by sa pravdepodobne ľutoval 

a vnímal veľkú krivdu, ktorú musí prijať.

Sv. Jozef sa však pozeral na situáciu „cez 

čisté sklo“, teda cez svoje čisté a milujúce srd-

ce. 

Aký vzácny príklad  pre nás. Čistý pohľad 

nás učí odbúravať predsudky, domýšľavosť, 

posudzovanie a mnoho ďalších hriechov. 

Výklad - kerygma
Radostne môžeme povedať, napísať, ba 

dalo by sa povedať, že až vyspievať blahosla-

venstvo, ktoré predniesol Ježiš svojim poslu-

cháčom: 

„Blahoslavení čistého 

srdca, lebo oni uvidia Boha.“ 

(Mt 5, 8)

Skúsime si na túto radostnú vetu vymyslieť 

melódiu. – zvážime túto možnosť podľa okol-

ností. 

Vrátime sa opäť k Jozefovmu príbehu. Po-

chopili sme, že v Jozefovom živote sa toto 

blahoslavenstvo naplnilo už za pozemského 

života, lebo videl v Ježišovi Božieho Syna. On 

ho dokonca vychovával, staral sa o neho ako 

o vlastného syna a od nebeského Otca dostal 

veľké privilégium, že bol pre neho  pozemským 

pestúnom.

Posunieme sa ďalej. Toto blahoslavenstvo 

predsa ohlasoval Ježiš počas svojho verejného 

účinkovania. Počúvalo ho veľa ľudí. 

Čo myslíte, akým ľuďom predniesol Ježiš toto 

blahoslavenstvo? 

• ľuďom, ktorí boli i neboli domýšľaví, ktorí 

pohŕdali i nepohŕdali inými, 

• ľuďom, ktorí posudzovali i neposudzovali, 

odsudzovali i neodsudzovali druhých, 

• ľuďom, ktorí boli i neboli falošní alebo 

pomstychtiví,

• ľuďom, ktorí boli i neboli sebeckí a žili ale-

bo nežili dvojtvárny život.

Katechézy
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Katechézy

Formácia
Ježiša počúvali ľudia „priehľadní – čistí“, 

ale i „nepriehľadní – nečistého srdca“. Možno 

jedni ho počúvali preto, že chceli byť lepší, iní 

zo zvedavosti. Ježiš ich nezavrhol. Hovoril ku 

všetkým a hovoril im tak, aby sa všetci doká-

zali zamyslieť, aký je ich vzťah k Bohu a k blíž-

nemu. Všetkých vyzýval, aby zanechali hriech. 

Toto hovorí i nám a to veľmi konkrétne:

Zanechaj hriechy domýšľavosti, 

pohŕdania, falošnosti, sebeckosti,

lebo to je základ 

pre život s čistým srdcom.

Ak by sme chceli nájsť vo Svätom písme 

vzory ľudí, ktorých môžeme prosiť o ich prí-

hovor za nás, aby sme to dokázali, tak to bude 

určite okrem sv. Jozefa i Panna Mária a mnoho 

ďalších svätcov v dejinách spásy. 

Majme snahu mať čisté srdce a povzbuď-

me sa i na ľuďom okolo nás, ktorí sú príkladom 

snahy žiť život s čistým srdcom.       

V Prvom liste Timotejovi (1 Tim 1, 5) sa 

„čisté srdce“ spája i s „čistým svedomím“.  

ZÁVER

Zápis do zošitov
Žiaci píšu názov témy a text: Čisté srdce 

znamená poctivosť k sebe, druhým a k Bohu. 

Čisté srdce znamená i úprimné hľadanie prav-

dy a rozhodovanie sa v životných situáciách. 

Ježiš Kristus v Reči na hore sľúbil šťastie a bla-

ženosť tým, ktorí sú čistého srdca.   

Modlitba
Prosme sv. Jozefa o čistotu srdca: 

Svätý Jozef, 

najčistejší snúbenec Panny Márie,

pestún nášho Pána Ježiša Krista 

a náš láskavý patrón,

s dôverou dieťaťa prichádzame 

k tebe a vzdávame ti úctu.

Žehnaj nášmu úprimnému úmyslu, 

ktorým chceme tebe slúžiť,

nasledovať tvoje čnosti 

a žiť čistým životom. Amen.
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Blahoslavení tí, 
čo šíria pokoj, 

lebo ich budú volať 
Božími synmi

 
- v živote sv. Jozefa

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Katechézy

C I E L E : 
• charakterizovať biblický význam slova 

„pokoj“ 

• charakterizovať situácie, v ktorých sv. Jo-

zef zachoval blahoslavenstvo šírenia po-

koja  

• vymenovať spôsoby, ako možno šíriť po-

koj

• vnímať vlastnú zodpovednosť za šírenie 

pokoja podľa daných možností

M E T Ó D Y :  koláž, nedokončené vety.

P O M Ô C K Y :  šedý papier (list pre skupinu), ob-

rázky z novín, lepidlo, nožnice, písacie po-

treby.

ÚVOD

Motivácia
Vypočujeme si zaujímavú pieseň. Jej ná-

zov je Hevenu shalom Alechem, čo znamená 

Prinášame vám pokoj. https://www.youtube.

com/watch?v=JB4RMIWroMY.

Táto pieseň nás uviedla do dnešnej témy. 

• Čo neznamená pokoj? Neznamená frázu, 

daj mi pokoj. 

• Čo znamená pokoj? 

• Aký je biblický význam slova pokoj? Nech 

nastanú pokojné časy, aby sa v nich každý 

cítil dobre. 

https://www.youtube.com/watch?v=JB4RMIWroMY
https://www.youtube.com/watch?v=JB4RMIWroMY
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HLAVNÁ ČASŤ

Čítanie Svätého písma 
Pozrime sa na udalosť v živote sv. Joze-

fa, pri ktorej môžeme vybadať, že je súčas-

ťou veľkého pokoja a je šíriteľom pokoja. 

„V tom istom kraji boli pastieri, ktorí 

v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal 

pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova 

sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale an-

jel im povedal: „Nebojte sa! Zvestujem vám 

veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým 

ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste 

narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám 

bude znamením: Nájdete dieťatko zavinu-

té do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď 

sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských 

zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: 

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi 

pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Keď anjeli odišli od nich do neba, pastie-

ri si povedali: „Poďme teda do Betlehema a 

pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil 

Pán.“ Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i 

dieťa uložené v jasliach.“ (Lk 2, 8-16)

Pozrime sa na Jozefa, aký je šťastný pri 

jasliach, v ktorých ležalo Božie dieťa. Ono sa 

usmieva a pozerá na neho. Sv. Jozef zabudol 

na všetky minulé a nedávne útrapy. Vidí iba 

prítomnosť a svoju radosť i vďaku vyjadruje 

mlčky. Mohli by sme povedať, že v očiach sa 

mu zračí vzácny pokoj srdca, ktorým je na-

plnené celé jeho vnútro. Je to pokoj, ktorý 

nemožno „vyrobiť“ ani kúpiť. Je to pokoj, 

ktorý preniká celú jeho dušu. Sv. Jozef pri-

jíma úlohu tichého ochrancu a sprievodcu 

Božieho dieťaťa v jeho detstve a mladosti. 

Keď príde čas, Ježiš ako dospelý vyjadrí svo-

ju múdrosť a božskosť slovami a skutkami. 

Vyzýva ľudí, aby boli šíriteľmi pokoja.  

Práca s textom Svätého písma
Slovo pokoj má v biblickom ponímaní 

viac významov. 

• Pokoj nie je iba to, ak sa ľudia nehádajú, 

ak nie je vojna. 

• Pokoj nie je iba to, ak ľudia majú zdra-

vie, peniaze.

• Pokoj je súčasťou vnútornej radosti, 

ktorá nás obohacuje.

• Pokoj je na človeku viditeľný a je po-

trebné šíriť ho ďalej. 

Žiakov rozdelíme do 4 skupín. Každá sku-

pina dostane jeden biblický text, šedý papier 

a vytvorí koláž, ktorá bude predstavovať jeden 

z významov slova pokoj.  

Biblické texty sú nasledujúce: Ef 1, 1-2; 

Mi 5, 4-5; Iz 9, 5-6; Zach 9, 9-10.

Na záver každá skupina ukáže svoju prácu. 

Ostatní sa pokúsia okomentovať symbolic-

ké, prípadne iné výtvarné znázornenie prezen-

tujúcej skupiny. Potom skupina predstaví svoju 

prácu.   

Zhrnutie: V starozákonných spisoch má 

pojem pokoj trojaký význam:

• pozdrav alebo požehnanie (Ef 1,1-2); 

• opak vojny (Mich 5,4-5); 

• eschatologická vláda Boha (Iz 9,5-6, 

Zach 9,9-10)

Katechézy
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Kerygma
Teraz môžeme popremýšľať nad blahosla-

venstvom, ktorého obsahom je pokoj. 

Znie: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo 

ich budú volať Božími synmi.“ (Mt 5, 9)

Na základe vysvetlenia pojmu pokoj pred-

pokladám, že každý z vás bude vedieť dopísať 

do znenia blahoslavenstva namiesto slova po-

koj iné výstižné slovo, slová alebo vetu. 

Navrhujem, aby ste vyjadrili svoje mož-

nosti šírenia pokoja napr. i na pozadí života sv. 

Jozefa.

Po ukončení práce prezentujú svoje námety. 

Formácia
V živote sú chvíle a situácie, ktoré nás pre-

kvapia, znepokoja. Sú situácie, ktoré sa dajú 

slovami len ťažko vyjadriť. V takomto polože-

ní bol i sv. Jozef pred svojím povolaním stať sa 

manželom Panny Márie, potom neskôr pred 

Ježišovým narodením, ale i počas jeho detstva 

a mladého života. Jeho pokoj bol pokojom bib-

lickým. 

Aký pokoj šírime my? Nech je to Kristov 

pokoj. Veď on povedal, že pokoj nám zanechá-

va a svoj pokoj nám dáva. Ale nedáva pokoj, 

ako ho dáva svet. (porov. Jn 14, 27). 

Dajme si záležať na tom, aby sme šíri-

li „vôňu“ Kristovho pokoja, ktorú je cítiť na 

našom správaní tam, kde sme. Nemôžeme sa 

spoliehať iba na to, čo bolo alebo čo bude. Ho-

vorí sa, že minulosť už nechytíme a budúcnosť 

ešte nie je v našich rukách. 

TERAZ môžeme otvoriť svoje srdce a prijať 

Kristov pokoj, ktorý nám dáva a šíriť ho. Keď 

sme niečoho plní, dokážeme to dávať i ďalej. 

Môžeme šíriť pokoj tam, kde nie je alebo je ho 

málo. Pán – Knieža pokoja bude s nami a nás 

budú môcť volať Božími synmi.

 

ZÁVER

Zápis do zošitov
Žiaci vyberú jeden námet šírenia pokoja, kto-

rý považujú za najvýstižnejší a všetci ho zapíšu do 

zošitov.  

Zhrnutie
Už vieme, čo všetko máme robiť, aby sme 

boli šťastní a ako máme šíriť pokoj, aby sme si 

„zaslúžili“ nazývať sa Božími synmi. 

Na záver si môžeme opäť vypočuť a tiež 

i zaspievať pieseň Hevenu shalom alechem. 

Blahoslavení tí, čo šíria .............................

............................................., lebo ich budú 

volať Božími synmi.

Katechézy
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YOUCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

Katechizmus pre mladých približuje jazykom mladých súhrn katolíckej viery, 

tak ako ju predkladá KKC, pričom nemá v úmysle bezpodmienečne vyčerpať 

celý jeho obsah. Je rozdelený na štyri časti ako KKC – verím, desatoro, sviatos-

ti a modlitba. Kniha je zostavená formou otázok a odpovedí. Komentár, ktorý 

nasleduje, má čitateľovi poskytnúť dodatočnú pomoc, aby dokázal lepšie po-

chopiť danú otázku a jej význam pre vlastný život.   

Cena: 6,50 €

YOUCAT - Príprava na birmovku

Kniha je sprievodcom počas prípravy na birmovku. Sú v nej zaujímavé pod-

nety na prežívanie viery. Nechýbajú zaujímavé príklady zo súčasného života 

a podnetné odkazy na dve dôležité knihy – Bibliu a Youcat. 

Cena: 5,50 €

Y-BIBLIA (YOUCAT) 
- Biblia Katolíckej cirkvi pre mladých

Y-Biblia nie je súvislý text Svätého písma, ale výber dôležitých častí Starého i 

Nového zákona, doplnený o úvody a vysvetlivky reálií. Krásne fotografie, cel-

ková grafika knihy a svedectvo tých, ktorí sa naučili vnímať Božie slovo ako 

svetlo pre svoj život, pomáhajú lepšie sprístupniť klasické texty. Y-Biblia síce 

nenahradí kompletnú bibliu a jej štúdium, ale stáva sa pomôckou pre tých, 

ktorí sa ešte len učia spoznávať a načúvať Božiemu slovu: pre dospievajúcich 

a mladých kresťanov, pre katolíkov, ktorí síce roky chodia do kostola, ale nie 

sú zvyknutí sami si čítať Božie slovo, pre konvertitov a odrodilcov, ktorí sa po 

rokoch vracajú k životu s Bohom a s Cirkvou. 

Cena: 21,00 €

Ponuka DKÚ
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DOCAT – Sociálna náuka Cirkvi pre mladých  

Jedná sa o zrozumiteľné podanú náuku o spoločnosti a sociálnu náuku, ako ju 

rozvíja Katolícka cirkev vo svojich najdôležitejších dokumentoch od pápeža Leva 

XIII. ďalej. Publikácia by mohla podnietiť zvlášť mladých ľudí k tomu, aby si tieto 

významné dokumenty prečítali celé a orientovali sa vo svojom živote podľa prin-

cípov pravdy, spravodlivosti a lásky. K tomu stále znova vyzýva kresťanov i pápež 

František a v úvode publikácie sa prihovára mladým, ktorých zároveň pozýva ak-

tívne sa angažovať za iný, spravodlivejší svet.  

Cena: 13,00 €

YOUCAT – Čas na spoveď

Príručka je sprievodcom na ceste sviatostného zmierenia pre mladých. Prihová-

ra sa rečou mladých a poukazuje na účinok sviatosti zmierenia. Z obsahu vybe-

ráme: choď na spoveď, in & out – trochu nezvyčajné spovedné zrkadlo, sviatosť 

zmierenia, tipy na modlitby k sv. spovedi, svätá spoveď alebo „spovedný roz-

hovor“?

Cena: 3,00 €

YOUCAT – Modlitby pre mladých

Kniha je súborom zozbieraných starých i nových modlitieb, modlitieb zo Sväté-

ho písma, modlitieb veľkých učiteľov duchovného života z dávnej milosti i na-

šich súčasníkov. Má dve časti: Prvá časť zachytáva dvojtýždňový cyklus ranných 

a večerných modlitieb. V druhej časti sú modlitby na najrozličnejšie témy a prí-

ležitosti. Sú námetom i na to, ako formulovať svoje vlastné modlitby a ako počas 

modlitby mlčať a počúvať.

Cena: 4,50 €

Ponuka DKÚ
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Youcat pre deti – Katolícky 
katechizmus pre deti a rodičov

Kniha zvaná „katechizmus“ jestvuje v Cirkvi už vyše tisíc rokov. Je to istý druh 

príručky, pomocou ktorej môžu deti i rodičia krok za krokom hlbšie spoznávať 

kresťanskú vieru a vytvárať si živý vzťah s Ježišom. Katechizmus je vždy autorizo-

vaný Cirkvou, ktorá garantuje obsah. Youcat katechizmus pre deti je spracovaný 

inovovanou formou, aby oslovil deti vo veku od osem do dvanásť rokov. Má svoju 

vlastnú metodológiu. Zámerom autorov bolo pomôcť deťom spolu s rodičmi od-

krývať v ich živote Ježišovo posolstvo. 

Cena: 21,00 €

Gianna Gobbi: POČÚVANIE BOHA SPOLU S DEŤMI

Dielo približuje princípy montessoriovskej metódy pri práci s deťmi v átriu – 

mieste, na ktorom prebiehajú Katechézy Dobrého pastiera. Autorka v knihe zhr-

nula výsledky svojich takmer päťdesiatročných praktických skúseností z práce 

s deťmi v oblasti náboženskej formácie. Všetky jej rady preniká hlboký vzťah, 

ktorý má Gobbi s Montessoriovej myslením a s dieťaťom.

Kniha je nevyhnutnou pomôckou pre tých, ktorí sa rozhodli pracovať s progra-

mom Katechéz Dobrého pastiera, ale aj obohatením pre každého, komu záleží 

na rozvíjaní duchovného zmyslu dieťaťa.

Cena: 12,20 €

Ponuka DKÚ




