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Úvodník
„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28).

Úryvok z listu Rimanom sa stal hlavnou témou za-

čiatku školského a katechetického roku 2021/22. Pon-

delkové ráno v predposledný deň prázdnin sa usku-

točnilo naše stretnutie pri modlitbe v konkatedrále 

Sedembolestnej Panny Márie v Poprade a na Celodie-

céznom katechetickom dni. Naše spoločenstvo počas sv. 

omše a Veni Sancte bolo obohatené o učiteľov z poprad-

skej a kežmarskej katolíckej školy. Dôležitou súčasťou 

tohto dňa bol náš hosť – kazateľ a lektor o. Michal Zam-

kovský, CSsR. Prijal inšpiráciu na tému a v kázni i pred-

náške poukázal na hĺbku a dôležitosť nášho povolania 

a poslania. Jeho príhovor a prednáška sú zverejnená na 

webe. Pripomenul nám, že v živote dávame takého ducha, akým sme naplnení. Osobne 

ma potešila atmosféra a účasť, vzájomné rozhovory a zdieľania. Ďakujem vám, že ste 

prišli a Bohu vďaka za požehnanie a milosti, ktorými nás v tento deň obdaroval. Myš-

lienky o. Michala nás môžu sprevádzať aj ďalšie dni školského roka. 

Prázdniny a začiatok školského roka bol spojený s očakávaním návštevy Petrovho 

nástupcu. Jeho prítomnosť, slová, zjav a modlitby nás mali povzbudiť vo viere, čo sa 

i stalo. Keď sa stretol so spolubratmi zo svojej jezuitskej rehoľnej rodiny, dostal otázku, 

čo má jezuitom pri ich práci ležať najviac na srdci. Pápež František odpovedal: „Vždy mi 

prichádza na um slovo blízkosť.“ Myslel na blízkosť Bohu, vzájomnú ľudskú blízkosť, 

blízkosť biskupovi a napokon blízkosť Božiemu ľudu. Chcem tieto body ponúknuť aj ako 

inšpiráciu pre nás katechétov. Dajú sa aplikovať do nášho života. Blízkosť Bohu sa týka 

života modlitby. Modlitba nesmie byť formálna, má sa dotýkať srdca. Modlitba, ktorá je 

zápasom s Bohom, ktorá pozná púšť, kde niet nijakých emócií. Blízkosť Bohu – on na nás 

vždy čaká. Sme v pokušení povedať: Nemôžem sa modliť, lebo som zavalený prácou. Aj 

Boh má veľa práce. A predsa je pri tebe, čaká ťa. Vzájomná blízkosť medzi nami, bratská 

láska, prostá láska medzi ľuďmi. Vzájomnú blízkosť bolo cítiť počas rozhovorov na na-

šom stretnutí v Poprade. Zachovajte si túto blízkosť všade, kde sa angažujete a pôsobíte. 
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Túto blízkosť chceme rozvíjať aj my voči vám.  Po tretie: blízkosť biskupovi. Táto blíz-

kosť biskupovi vyplýva z kánonickej misie a zo spolupráce s kňazom, ktorý nesie plnú 

zodpovednosť za katechetickú činnosť vo svojej farnosti. Po štvrté: blízkosť Božiemu 

ľudu. V práci katechétu je to trieda, skupina, stretko. Deti a mládež, ktorí sú zverení do 

našej starostlivosti, tí, ktorých vyučujeme, formujeme, vedieme k Bohu a sprevádzame 

vo viere. Pápež jezuitom hovoril: „Blízkosť Božiemu ľudu nás ochráni pred tým, aby sme 

podľahli hlúpym ideológiám. Umožní nám ísť napred s otvoreným srdcom. Zaiste, niekto 

z vás sa nadchne a potom príde za provinciálom a povie mu: „Nie, toto sa nedá.“ Aj vtedy 

treba ísť napred, byť disponibilní a poslúchať. Blízkosť Božiemu ľudu je dôležitá preto, 

lebo nám poskytuje „rámec“. Nezabúdajte, odkiaľ sme boli vzatí, odkiaľ prichádzame: 

z nášho ľudu. Ale ak sa vyčleňujeme, ak ideme za nejakou chimérou, prichádzame o svoje 

korene. Naše korene sú v Cirkvi, ktorá je Božím ľudom.“ Inšpiratívne slová, ktoré hod-

né zamyslenia pre nás všetkých. Filozof Heidegger uviedol, že moderná doba prekonala 

veľké vzdialenosti, ale nevytvorila žiadnu blízkosť. K tejto blízkosti nás pozýva Svätý 

Otec František: blízkosti s Bohom, vzájomná blízkosť (medzi nami katechétami, kolega-

mi učiteľmi), blízkosť k biskupovi a k svojmu kňazovi, blízkosť nám zvereným.

Prijmime pozvanie Svätého Otca a prispejme svojím dielom a osobnou modlitbou 

k tomu, aby ako sám povedal na generálnej audiencii, „semienka zasiate počas tejto 

cesty priniesli dobré ovocie.“

Viktor Pardeľ

riaditeľ DKÚ 
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Editoriál
M Á R I A  R E R K O V Á

Veríme, že návšteva Svätého Otca Františka 

na Slovensku vás duchovne obohatila, naplnila 

nádejou a povzbudila na ceste s Kristom. Slova-

mi Svätého Otca Františka vás srdečne vítame 

v novom školskom roku 2021/2022 a príspevka-

mi  prvého čísla Katechetických ozvien ponúka-

me inšpirácie, povzbudenie a uistenie, že aj tento 

školský rok kráčame spolu na ceste katechizácie.

Už tradične začiatok Katechetických ozvien 

obsahuje prehľad dôležitých informácií. V sekcii 

Info ponúkame zoznam a plán pripravovaných 

akcií, podujatí, súťaží a aktualít na školský rok 

2021/2022.

Rozhovorom s naším vzácnym hosťom ot-

com Jankom Piatakom sa prenesieme do Južnej 

Ameriky, kde v Amazonskom pralese v Bolívii 

napĺňa svoje misijné poslanie. Ako taká misia vy-

zerá, čo najviac zo všetkého misionár potrebuje 

a či sa misionárom môžete stať aj vy, sa dozviete 

prostredníctvom jeho svedectva.

„Prebudiť celosvetovú túžbu po bratstve“ (FT 

8) je nosná myšlienka sociálnej encykliky pápe-

ža Františka, Fratelli tutti. Ochutnávku súhrnu 

pápežových myšlienok o bratstve, jednote a úcte 

človeka k človeku, bez ohľadu na pôvod, spolo-

čenské postavenie a jeho nevšedné myšlienky do 

všedných dní s poukázaním na unikáty v 8 kapi-

tolách tohto diela ponúkame v časti aktuálne.

Námety na aktívnu činnosť žiakov v prepoje-

ní na myšlienky z encykliky Svätého Otca Fran-

tiška Fratelli tutti, je možné použiť v rôznych té-

mach a častiach hodiny. Nájdete ich pod názvom 

Všetci ľudia sú si bratia.

Sme Cirkev, ktorú utvára Eucharistia. Sme 

bratmi a sestrami, ktorí kráčajú cestou života 

s Kristom a ku Kristovi. Ovocím diecézneho sym-

pózia Rímskej diecézy (2010) na tému: „Nedeľná 

eucharistia a svedectvo lásky“ je kniha „Eucha-

ristia utvára Cirkev“, ktorú ste dostali ako účast-

níci nášho spoločného eucharistického slávenia 

na Veni Sancte začiatkom školského roka. Obsah 

knihy je zameraný na mystérium Eucharistie 

a Cirkvi formou katechéz, ktoré možno použiť 

pri pastorácii, sprevádzaní spoločenstiev, ako i v 

školskom vyučovaní. Veríme, že vás inšpiruje aj 

ponúkaný prehľad tejto vzácnej publikácie.

Ochrana prírody, výchova k jej úcte a sta-

rostlivosti je ďalším posolstvom pápeža Fran-

tiška, ktorého veľkým vzorom v tejto oblasti je 

sv. František Asisský. Desatoro sv. Františka 

o ochrane prírody je spôsob ako sa spolu so žiak-

mi môžeme starať o prírodu a osvojiť si jeho po-

stoje.

V nadväznosti na Božie dary v nás a okolo 

nás sú spracované témy: „Poďakovanie za Božie 

dary“  o charakteristických znakoch zmyslupl-

ného života; „So žalmami pri téme krásy stvo-

renia“ opierajúc sa o encykliku Svätého Otca 

Františka Laudato si a téma „Každý z nás je je-

dinečný“, oceňuje jedinečnosť človeka a vďač-

nosť Božej láske a približuje slová pápeža „Každý 

z vás je výnimočný, každý z vás. Každý je darom 

a môže zo života, zo svojho vlastného života uro-

biť dar.“

Tematickú a obsahovú bohatosť našich 

ozvien zakončíme priblížením sa k sláveniu 

sviatku Všetkých svätých, a to katechézou o túžbe 

po svätosti, ktorej inšpiráciou sú „Usmievaví 

svätí“ našich čias. Ich cesta za Kristom je na-

priek starostiam života radostná, lebo ich radosť 

vyvierala zo vzťahu k Bohu.

Nech  nové číslo Katechetických ozvien je pre 

Vás darom vo vašom poslaní a objatím vo vašej 

práci.

Katechetické ozveny
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Veni Sancte a Celodiecézny katechetický deň

uskutočnený 30. 8. 2021 v Poprade

Odborno-metodický seminár 

pre začínajúcich učiteľov - online

6. a 7. 10. 2021 – DKÚ Sp. Nová Ves

Lektori:  pracovníci DKÚ

Odborný seminár – farská katechéza

Aktuálna téma

január 2022 – Sp. Nová Ves

Metodický deň - online

Téma Cirkvi ako Božieho ľudu na ceste v jednotli-

vých etapách vyučovacej hodiny  

25., 26., 28., 29. 10. 2021

Lektori: pracovníci DKÚ 

Duchovné cvičenia

4. – 6. február 2022 – SAC, sídl. Západ, Sp. N. Ves

Prehĺbenie vlastného duchovného rozmeru.

Odborný seminár

Interpretácia biblických tém – Joz, Tob, Sk 

november 2021 – Poprad

Lektor: prof. ThDr. František Trstenský, PhD.

Katechetické dielne

Pôst a Veľká noc – vyučovanie a farnosť 

marec 2022 – v regiónoch diecézy

Katechetické dielne

Advent a Vianoce – vyučovanie a farnosť 

december 2021 – v regiónoch diecézy

Pôstna duchovná obnova

marec 2022 – v regiónoch diecézy

Adventná duchovná obnova

december 2021 – v regiónoch diecézy

Praktický seminár – školské vyučovanie

Aktuálna téma 

máj 2022 – Poprad, Ružomberok  
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Prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov 
a duchovnej formácie učiteľov náboženstva 
v šk. roku 2021/2022

Ponúkame rámcový prehľad podujatí. Pozvánky 

budeme zasielať priebežne na kontaktné e-mailové 

adresy a budú zverejňované i na našej webovej strán-

ke v dostatočnom predstihu pred ich konaním. 

Info

Misijná nedeľa 2021 – 24. októbra 2021 
Motto tohtoročnej Misijnej nedele „Lebo my 

nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“ 
(Sk 4, 20) pozýva všetkých kresťanov a zvlášť 
nás katechétov a učiteľov náboženstva vzájom-

ne zdieľať bohatstvo viery a učiť tomu tých, ku 
ktorým sme poslaní. Misijný rozmer Cirkvi nás 
tento rok pobáda k modlitbe a skutkom lásky pre 
Keňu. Námety a inšpirácie nájdete na https://
www.misijnediela.sk/misijna-nedela-2021/.

https://www.misijnediela.sk/misijna-nedela-2021/
https://www.misijnediela.sk/misijna-nedela-2021/
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Ponuka časopisu Rebrík
Časopis Rebrík neprestáva byť obľúbeným 

časopisom pre deti mladšieho školského veku. 
Dá sa vhodne využiť na hodinách náboženstva. 
Používa zaujímavé didaktické metódy a tvo-
rivosť. Má výchovný zámer a aktuálny obsah. 
Odporúčame ho používať i v rámci rozšíreného 
alebo prehlbujúceho obsahu učiva. Jeho vyda-
vateľom je Don Bosco v spolupráci s eRko. Viac 
informácií o objednávaní a platbe nájdete na 
https://rebrik.sk/

Predplatné môžete venovať i ako darček 
pre rodiny s deťmi mladšieho školského veku, 
prípadne ho aspoň spropagovať a tak prispieť 
k jeho rozširovaniu. Je dôležité, aby sa i pro-
stredníctvom uvedeného kresťanského časo-
pisu šírilo ohlasovanie evanjeliových právd 
k detským srdciam na Slovensku.  

Recitačná súťaž „Piráti krásy“  
Ôsmy ročník súťaže bude pod názvom „Lás-

ka v rodine“. Zdrojom súťažných textov budú 
slovenskí autori. Téma nadväzuje na súčasne 
prebiehajúci Rok rodiny Amoris Laetitia.    

Propozície, plagát a prihláška do súťaže 
budú zverejnené na https://www.dkuspis.sk/
sutaze.
• oblastné kolá – prvá polovica novembra 

2021, regióny diecézy (Orava, Liptov, Spiš)
• diecézne kolo – druhá polovica novembra 

2021, Spišská Kapitula
V prípade nepriaznivej situácie vzhľadom 

na covid automat budeme realizovať súťaž for-
mou online prednesu. Zmeny uvedieme na na-
šej webovej stránke. 

Biblická olympiáda 2021/2022
V tomto školskom roku sú predmetom sú-

ťaže nasledujúce biblické knihy: Kniha Jozue 
1-11,15; 24; Kniha Tobiáš a Skutky apoštolov. 
Spoločnou témou je Putovanie za cieľom. 
• 1. stupeň – triedne kolá: do 20. 12. 2021 (od-

porúčaný termín)
• 2. stupeň – školské kolá: do 31. 1. 2022 (od-

porúčaný termín) + prihlasovanie do 
31. 1. 2022.

• 3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá 
22. - 23. 3. 2022 (záväzný termín)

• 4. stupeň – diecézne (krajské) kolo 26. 4. 2022 
(ZŠ) a 27. 4. 2022 (SŠ) (záväzný termín)

• 5. stupeň – celoštátne kolo 17. 5. 2022 (ZŠ) 
a 18. 5. 2022 (SŠ) (záväzný termín)
Propozície sú zverejnené na webovej strán-

ke DKÚ. Termín registrácie je do 31. 1. 2022 
prostredníctvom elektronickej registrácie na 
web. stránke DKÚ Spiš. Pri registrácii sa budú 
uvádzať mená trojčlenného družstva, ktoré 
postúpi do dekanátneho kola. V prípade ne-
priaznivej situácie vzhľadom na covid automat 
bude súťaž prebiehať online a budú k tomu vy-
pracované aktuálne pokyny prihlasovania a sú-
ťaženia. 

Biblické okienko  
Už niekoľko rokov ponúkame Biblické 

okienko ako pomôcku na prípravu úloh tried-
neho a školského kola Biblickej olympiády. 
Nájdete v ňom rôzne typy úloh, spracovaných 
na texty kníh tohtoročnej olympiády. Budeme 
vďační, ak svojimi nápadmi a námetmi prispe-
jete k jeho obohateniu.   

Info

https://rebrik.sk/
https://www.dkuspis.sk/sutaze
https://www.dkuspis.sk/sutaze
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Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“
Námety na výtvarné spracovanie treba hľa-

dať v knihe Skutkov apoštolov. Témou je Puto-
vanie za cieľom.
• školské kolá – do 28. 2. 2022. 

Propozície sú zverejnené na našej webo-
vej stránke. Súčasťou propozícií sú podmienky 
súťaže, ich dodržiavanie je záväzné. Zapojené 
školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mies-
te (na každom mieste môže byť umiestnená iba 
jedna práca!) z každej kategórie s označením 
„Biblia očami detí a mládeže“ 2021/2022 na 
adresu DKÚ svojej diecézy do 31. 3. 2022. Tie-
to práce musia byť označené vizitkou autora na 
zadnej strane v pravom dolnom rohu (viď. prí-
loha č. 1 v propozíciách). Vyplňte ju paličkovým 
písmom. V prípade zaslania vyššieho počtu prác 
za kategóriu, nebudú žiadne práce zaradené do 
hodnotenia. 
• diecézne kolo – vyhodnotenie 26. 4. 2022
• celoslovenské kolo 

– vyhodnotenie 17. 5. 2022

Inovované štátne vzdelávacie programy pre 
základné školy a gymnáziá

V súčasnosti sú platné Inovované ŠVP – pre 
náboženstvo je to Inovovaný Rámcový vzde-
lávací program. Platné obsahové a výkonové 
štandardy nájdete na webovej stránke DKÚ: 

https://www.dkuspis.sk/ramcovy-vzdela-
vaci-program/.

Vzdelávacie programy pre špeciálne školy 
neboli inovované a platí Kurikulum pre špeci-
álne školy.

Rozvrhy hodín
Tlačivo Rozvrh hodín nájdete na: https://

www.dkuspis.sk/tlaciva/. Prosíme, aby ste ho 
po vypísaní zaslali na našu e-mailovú adresu 
dkuspis@dkuspis.sk najneskôr do 31. 10. 2021. 

V prípade, že máte problém s delením žia-
kov jednej tried do skupín, resp. so spájaním 
žiakov z viacerých tried, prípadne ročníkov do 
jednej skupiny, pri zasielaní rozvrhu uveďte 
tieto okolnosti v sprievodnom texte.

IN MEMORIAM
V týchto dňoch si pripomíname dve veľké 

osobnosti našej diecézy, ktorých výročie pre-
chodu do večnosti je spojené s mariánskym 
mesiacom október.  

Dňa 28. októbra 2021 uplynie rok, čo si Pán 
života povolal k sebe nášho diecézneho bis-
kupa Štefana Sečku a 31. októbra 2021 uplynie 
10 rokov od smrti bývalého riaditeľa DKÚ Jozefa 
Škantára.

Vo výročné dni smrti spomínajme na nich 
v modlitbách a ďakujeme za ich blízkosť a du-
chovné sprevádzanie v našej katechetickej 
službe.

Info

https://www.dkuspis.sk/ramcovy-vzdelavaci-program/
https://www.dkuspis.sk/ramcovy-vzdelavaci-program/
https://www.dkuspis.sk/tlaciva/
https://www.dkuspis.sk/tlaciva/
mailto:dkuspis%40dkuspis.sk?subject=
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Rozhovor

Nech som 
dôkazom Tvojej 
dobroty
Rozhovor s misionárom v Bolívii 
o. Jánom Piatakom

S P R A C O V A L :  D A N I E L  L Y S Ý
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1. Už šiesty rok si misionárom v Bolívii na 

miestach amazonského pralesa. Misie zažívaš 

každý deň v plných dúškoch. Čo pre teba toto 

poslanie znamená? Ako by si opísal tvoje vní-

manie misií na tomto mieste?

Prvá misijná úloha je rovnaká na celom sve-

te. Je to povolanie k láske. Nemôžem naozaj slú-

žiť ľuďom, ak by som ich nemal rád. Začína to 

pri prvom kontakte, keď vstupujem do komu-

nity v pralese, do ich obydlí, keď sa ľudia prídu 

niečo opýtať na faru, alebo prosiť o krstný list či 

odslúženie svätej omše. Druhá misijná úloha je 

spoznať misijné územie a úlohy, ku ktorým som 

povolaný. V Bolívii sme zo Slovenska štyria mi-

sionári. Každý z nás je na inom území, má úplne 

iné podmienky, úlohy a prostriedky na splnenie 

úloh. Ja mám na starosti farnosť El Puente s dvo-

ma desiatkami komunít, ktoré ležia na hranici 

Čikitánie a Guarayos. Mojou úlohou je pokračo-

vať v pastorácii, ktorá tu bola rozbehnutá, ale aj 

začínať evanjelizáciu na miestach, kde vznika-

jú nové komunity, alebo kde sa radosť so života 

s Bohom vytratila. 

2. Mohol by si nám opísať ako vyzerá taký tvoj 

bežný deň na misiách?

Pre ucelenejší pohľad uvediem, čo ma čaká 

počas týždňa. V nedele ráno po odslúžení svätej 

omše vo farskom kostole vedú katechéti stretnu-

tia pre prvoprijímajúce deti, mladých a dospe-

lých birmovancov. Ja vyrážam do vzdialených 

komunít v pralese. Navštívim 2 – 4 komunity, 

kde spovedám, pomodlím sa ruženec s veriacimi, 

odslúžim svätú omšu, alebo podľa potreby idem 

navštíviť chorých, požehnať domy, pomodliť 

sa na cintorín, alebo radou pomáham pri rieše-

ní problémov v komunite. Pondelky chodievam 

do škôl pomodliť sa s deťmi a učiteľmi rannú 

modlitbu a predniesť krátke zamyslenie. Potom 

zväčša robím väčšie nákupy pre farnosť, staveb-

ný materiál na realizovanie viacerých projektov 

vo farnosti. Píšem projekty, články, zháňam fi-

nancie na misie, robím vyúčtovanie. Rovnako je 

to i deň na upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu 

auta a na oddych. Zväčša si vypočujem nejaké 

prednášky alebo navštívim kňaza v okolí. Utorky 

a štvrtky bývajú podobné. Som k dispozícii vo far-

skej kancelárii. Vydávam krstné a birmovné listy, 

vediem účtovníctvo, chodím do banky zaplatiť 

vodu a elektrinu za farnosť a zverené kaplnky. 

V utorky mávam stretnutie s miništrantmi a svä-

tú omšu s kázňou pre prvoprijímajúce deti a ich 

rodičov. Vo štvrtky pre birmovancov. Rovnako je 

čas na adoráciu Najsvätejšej Sviatosti a vediem 

biblické vyučovanie. V stredy navštevujem cho-

rých v nemocniciach a potom idem do komunít, 

ktoré sú v blízkosti. To znamená do hodiny cesty. 

Rozhovor

Aj my sme povolaní 
kráčať vo viere. Ak 

Boh volá, vykročme! 
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Rozhovor

Vediem tam katechézy, odslúžim svätú omšu 

a chodím požehnať domy. V piatky navštevujem 

vzdialené komunity. Pre nedostatok katechétov 

vediem aj tam prvoprijímajúce deti a birmovan-

cov. Starám sa o kostoly, navštevujem rodiny, 

alebo vediem predkrstné náuky. Každú sobotu 

ráno prichádza na upratovanie kostola a okolia 

iná skupina vo farnosti. Ja im rozdeľujem úlohy. 

Práce je veľa a tak každý týždeň robíme poriadky 

v inej časti farského dvora. Na dva turnusy sa pe-

čie vo farskej pekárni, ktorú sa nám pred pár me-

siacmi podarilo otvoriť. Zároveň animátori vedú 

skupinky „Detská misia“ a navštevujú domy 

s Božím slovom. Poobede dávam predmanželské 

náuky, alebo robím duchovné obnovy, idem na 

svätú omšu do komunity a po nej je biblická ka-

techéza. Okrem uvedených pravidelných činností 

si hľadám čas na osobnú modlitbu, rozjímanie, 

varenie a posilňovanie svalov vo forme kosenia 

trávy. 

3. Niektorí ľudia by možno chceli ísť niekam na 

misie, ale boja sa, že sa budú musieť zriecť mno-

hých každodenných vecí. Je to pravda? Čo podľa 

teba potrebuje dobrý misionár najviac zo všet-

kého? 

Spomenul som si na udalosť zo Sloven-

ska. S deťmi z farnosti sme šli na chatu Plesni-
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vec v Belianskych Tatrách. Bola to dlhá, náročná 

a vyčerpávajúca cesta, pretože deti si do ruksaka 

okrem odporúčaných vecí, ktoré mali uvedené na 

papieri, zbalili aj veci, ktoré sa im zdali z domá-

ceho pohľadu nevyhnutné. Nosili tak celou cestou 

zbytočne ťažký náklad. Podobne je to na misiách. 

Áno, veľa vecí každodennej potreby nebudeš mať, 

ale nebudú ti ani chýbať. Naopak. Môžu byť ne-

znesiteľnou záťažou, ktorá ti misiu znechutí ale-

bo prekazí. Keď Ježiš posielal učeníkov, dal mi-

sionárom zoznam čo potrebujú. Aby sa náhodou 

nestala vyššie uvedená situácia, dal im aj zoznam 

nepotrebných vecí. Najviac zo všetkého potrebu-

je misionár vytrvalo žiť v napĺňaní toho, čo chce 

Boh.  Nie vo vytváraní svojich predstáv a snov 

o misiách. 

4. Byť misionárom je veľmi netradičné povola-

nie. V podstate si vyžaduje, aby si sa vložil celý, 

a to na 24 hodín denne. Ktoré situácie dňa vní-

maš ako radostné hoci i náročné a ktoré menej 

radostné? Čo je pre teba najväčšou motiváciou, 

aby si v misijnom rozhodnutí vydržal aj v ťaž-

kých dňoch?

Radosťou a pokojom ma napĺňa, keď si večer 

prejdem deň a môžem chváliť Boha za to, ako on 
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dnes konal a ja som mohol byť jeho nástrojom. 

Ako mi ukázal človeka, ku ktorému bolo po-

trebné prihovoriť sa; ako on naplánoval čas, 

aby som stihol viaceré veci; ako ma poslal na 

miesta kde som bol naozaj potrebný. Veľkou 

motiváciou sú pre mňa misionári kňazi, re-

hoľné sestry i laici, ktorí svedčia o Bohu v kaž-

dej chvíli, ktorí sa tešia zo svojho povolania. 

Zanechal som na Slovensku pokrvnú rodinu, 

ale pri misionároch dokážem pookriať a ísť 

ďalej. 

5. K misiám neoddeliteľne patrí aj evanjeli-

zácia, katechéza a svedectvo vlastného života 

o Ježišovej láske. Ako vyzerajú tieto tri časti 

misie na miestach tvojho pôsobenia?

Ako som uviedol vyššie, som presved-

čený, že začať treba od svedectva. Svedectvo 

otvára srdce. Ak dám človeku na ulici almuž-

nu, o ktorú ma prosí chudobný človek a pri-

hovorím sa mu, zasejem do jeho srdca túžbu 

po poznaní dobra. Môžem ho následne pozvať 

k nám do farskej pekárne, aby sa naučil chlieb 

robiť a dal v ňom aj kúsok seba druhým. Pri 

výrobe chleba vstúpi do spoločenstva veria-

cich. Bude to pre neho evanjelizácia. Následne 

môže pokračovať s nami aj účasťou na svätej 

omši, kde sa vysvetľuje Božie slovo a sme pri-

pravovaní na prijatie živého chleba - Eucha-

ristie. Nedávno takto absolvovali kurz pečenia 

chleba štyria mladíci, ktorí v minulosti žili 

roky v drogovej závislosti. 

6. Máš aj vytvorenú stránku www.misievbo-

livii.sk, kde je pravidelne zverejňovaný onli-

ne časopis s aktualitami o tvojom pôsobení. 

Dočítal som sa, že hľadáš pomocníkov na túto 

misiu. Keby som sa rozhodol prísť, čo to pre 

mňa znamená? Čo by som mal na misiách na 

starosti? Aký dlhý čas na tieto misie by som si 

musel vyhradiť?

V prvom rade je dobré o misijnom povolaní 

hovoriť s miestnym pánom farárom. Tak ako 

má katechéta kánonickú misiu, je potrebné 

aby sa našla autorita ktorá podporí myšlienku 

vycestovania na misie do Bolívie. Podľa toho, 

čo misionár dobrovoľník môže ponúknuť, sa 

mu dá priestor na uplatnenie v misii. Do akej 

miery sa vie dohovoriť po španielsky, či hrá 

na hudobný nástroj, ovláda nejaké remeslo, 

v akej oblasti je vzdelaný a hlavne otvorený na 

nové veci. Či pracuje alebo študuje. Najkratšia 

možnosť, na ktorú sa už myslím oplatí prísť, 

je misijná návšteva na jeden mesiac. Najvhod-

nejší je čas Pôstu, Veľkého týždňa a Veľkej 

noci. Dobrovoľník môže za krátky čas spoznať 

pastoráciu, prácu, bývanie ľudí, zvyky. Klima-

tické podmienky sú vtedy tiež pomerne vhod-

né a rýchlejšie sa dá aklimatizovať. Dá sa nájsť 

aj čas na spoznanie prírody. Náročnejšia je 

finančná stránka, konkrétne letenka. Druhou 

možnosťou je ročný pobyt, ktorý by znamenal 

hlbšie spoznanie života a práce vo farnosti a 

komunitách. Dobrovoľník by mohol viac dať 

i načerpať. Ročný pobyt by bol okorenený aj 

Rozhovor
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všetkými obmedzeniami, ktoré tu život pri-

náša. Obdobie vytrvalých dažďov, blata a ko-

márov; obdobie sucha a horúčav, keď teplota 

v noci klesne na 30 stupňov, nedostatku vody, 

požiare, časté blokády ciest a iné nástrahy. Je 

dobré vidieť celok. Veci nezľahčovať ani ne-

nafukovať. Keď Boh povolal Abraháma, on sa 

nepozeral na svoje obmedzenia, ale na Boží 

prísľub. Aj my sme povolaní kráčať vo viere. 

Ak Boh volá, vykročme! Najlepšie riešenie by 

bolo, keby prišiel na misie kňaz a spolu s ním 

aj dobrovoľníci. 

7. Čo ak mi moje možnosti neumožňujú ísť na 

misie, ale rád by som mal na nich aspoň ne-

jakú účasť. Čo pre to môžem urobiť?

Misionárom je každý, kto pomôže pripra-

viť cestu Pánovi. Je dobré podporiť ľudí, ktorí 

to už robia a následne hľadať nové možnosti. 

Vaša práca vám umožňuje, aby ste do pomo-

ci zapojili aj študentov. Napríklad môžete dať 

deťom zistiť, na ktorých miestach na svete sú 

misionári zo Slovenska. Na mape sveta fareb-

ne vyznačiť miesta podľa toho či ide o kňazov, 

rehoľníkov, rehoľné sestry alebo laikov. Každý 

študent môže pripraviť prezentáciu o jednom 

misijnom mieste. Prípadne sa dohodnite via-

cerí katechéti a rozdeľte si spracovanie misio-

nárov podľa kontinentov. Po triednej prezen-

tácii môže nasledovať celoškolská. Na základe 

toho, čo študentov osloví, dajú svoj hlas pre 

misijné miesto, ktoré chcú podporiť. Môžu 

vyrábať suveníry s misijným logom, trič-

ká, ružence, maľovať obrazy, napiecť koláče 

a predať ich na školskom misijnom jarmoku 

alebo po dohode s pánom farárom aj na vhod-

nom mieste vo farnosti. Takto sa osveta posu-

nie ďalej. Študenti môžu zorganizovať modli-

tebnú reťaz za misijnú činnosť na vybranom 

mieste. Napísať email misionárom, povzbudiť 

ich, že sa za nich modlia, tiež poslať im na účet 

vyzbierané peniaze. Využite tiež aktivity Pá-

pežských misijných diel, Trojkráľova hviezda, 

kúpa čokolády či adopcia na diaľku. Môžete 

nacvičiť divadlo o pôsobení misionárov a zve-

rejniť ho na internete. Prípadne zložiť a na-

spievať pieseň v rôznych jazykoch. Takto sa 

študenti otvoria pôsobeniu Ducha Svätého, 

ktorý v nich roznieti misijný zápal. Následne 

misijný oheň udržujte pozvaním misionárov 

na besedu, návštevou misijného múzea v Nit-

re na Kalvárii, či nástenkami v triedach s no-

vými informáciami o misiách. 

8. Chcel by som ťa na záver poprosiť o krátke 

povzbudivé slovo pre nás, katechétov, ktorí sa 

snažíme prinášať evanjelium do našich škôl a 

farností na Slovensku.

Ďakujem vám, že každý deň pracujete vo 

vinici Pánovej v presvedčení, že jeden sadí, 

druhý polieva a Boh dáva vzrast. Nenechaj-

te sa ničím znechutiť. Ako prorok Eliáš, aj vy 

hľadajte svoj potok Karit. Miesto, kde dovolí-

te Bohu, aby vás sýtil. Možno to bude formou 

jeho stvorenia, prírody, možno cez iné osoby, 

prednášky. Ďakujte Bohu za dar, ktorý sa vám 

dostal. S radosťou pripravujte zverený ľud  na 

večný život s Bohom. Modlím sa za vás a žeh-

nám vám.
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Aktuálne

Fratelli tutti
- nevšedné myšlienky 

do všedných dní
Sociálna encyklika pápeža Františka

S P R A C O V A L :  D A N I E L  L Y S Ý

„...existencia každého z nás je spojená s existenciou druhých: 
život nie je čas, ktorý plynie, ale čas stretnutia.“ 

(Fratelli tutti, b. 66).
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Slová, ktoré nás chcú vytrhnúť z  každoden-

ného stereotypného prežívania, patria medzi 

nosné myšlienky v poradí druhej sociálnej en-

cykliky pápeža Františka Fratelli tutti – Všetci 

bratia. Názov i prvé slová tohto dokumentu si 

Svätý Otec požičal od sv. Františka Assiské-

ho, pre ktorého bola idea bratstva základným 

predpokladom pri autentickom nasledovaní 

Krista. Práve Františkovým príkladom pápež 

ilustruje základnú myšlienku jeho života, že 

hoci sa radikálnym spôsobom rozhodol nasle-

dovať Krista, neznamenalo to, že sa pre svet 

stal cudzincom. „Nepovedal svetu – nie a zbo-

hom –, skôr zistil, že v skutočnosti mu hovorí – 

ahoj.“ (Peter Turkson: https://www.human-

development.va/en/fratelli-tutti/riflessioni.

html).

Práve preto je hlavnou témou encykliky 

bratstvo a sociálne priateľstvo ako hlavný ná-

stroj pre odstraňovanie individualizmu a vzá-

jomného odcudzovania. Zároveň, ako pápež 

píše, je jeho veľkým želaním „prebudiť celosve-

tovú túžbu po bratstve“ (FT 8). 

Encyklika vyniká viacerými unikátmi. 

Prvý z nich sa nachádza hneď na obálke v pod-

nadpise encykliky – o bratstve a sociálnom 

priateľstve. Svätý Otec v tomto dokumente po-

užíva novotvar „sociálne priateľstvo“, ktorý 

uprednostňuje pred dobre známou a zaužíva-

nou „sociálnou spravodlivosťou“. Práve to je 

podľa niektorých významným krokom vo vý-

voji tradície sociálneho myslenia, pretože so-

ciálna spravodlivosť nemá vždy zodpovedanú 

otázku motivácií a pri nedostatočnom dialógu 

môže v istých okolnostiach vzbudzovať k hne-

vu (https://svetkrestanstva.postoj.sk/63475/

ciel-encykliky-fratelli-tutti). 

Ďalšou jedinečnosťou encykliky je, že prvý 

ruský preklad vyšiel v moslimskom vydavateľ-

stve Medina, čo bolo veľké gesto úcty k pápe-

žovi a jeho myšlienkam, v ktorých sa päťkrát 

vracia k stretnutiu s veľkým imámom Ahma-

dom Al-Tayyebom vo februári 2019 v Spoje-

ných arabských emirátoch. 

Tretím unikátom je, že ju pápež podpísal 

pri hrobe sv. Františka v Assisi – František pri 

Františkovi – 3. októbra počas vigílie sviatku 

tohto mimoriadneho svätca.

Po formálnej stránke je encyklika rozčle-

nená na úvod a osem kapitol s 287 bodmi. V zá-

vere sa nachádza modlitba k Stvoriteľovi spolu 

s Kresťanskou ekumenickou modlitbou. 

Pápež svoje kapitoly otvára myšlienkami 

o bariérach moderného globalizovaného sveta, 

ktoré bránia rozvíjaniu univerzálneho brat-

stva. Sú to hlavne niektoré ideológie, ktorých 

piedestál zaujíma konzum, vyvolávanie kon-

fliktov, kultúrna kolonizácia a ktoré sa usilujú 

rozpúšťať v ľuďoch historické vedomie či kri-

tické myslenie, aby mohli ľahšie manipulovať a 

ospravedlňovať akékoľvek konanie (porov. FT 

14). Svätý Otec potom poukazuje aj na iné ne-

gatívne javy ako pandémia, ktorá nám na roz-

diel od ostatných slúžia aj na niečo dobré. Náš 

pohľad totiž upriamuje na ľudskú zraniteľnosť 

a pripomína, že sa nesmieme vzdať vzájomnej 

spolupatričnosti, pretože všetci patríme k sebe 

ako bratia (FT 32). 

V prvej kapitole sa tiež venuje témam 

migrácie, komunikácie a plodného dialógu, 

šíreniu informácií a médiám. Napriek všet-

kým moderným výdobytkom sa často zdá, že 

tento „svet je zväčša hluchým svetom“, pretože 

si nedokážeme sadnúť, aby sme počúvali toho 

druhého, pretože sme zamestnaní rýchlosťou 

a horúčkovitosťou. „Keď je v polovici svojho pre-

javu, už ho prerušujeme a chceme odpovedať, hoci 

ešte nedohovoril“ (FT 48).

Aktuálne

https://www.humandevelopment.va/en/fratelli-tutti/riflessioni.html
https://www.humandevelopment.va/en/fratelli-tutti/riflessioni.html
https://www.humandevelopment.va/en/fratelli-tutti/riflessioni.html
https://svetkrestanstva.postoj.sk/63475/ciel-encykliky-fratelli-tutti
https://svetkrestanstva.postoj.sk/63475/ciel-encykliky-fratelli-tutti
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Druhú kapitolu pápež nazval „Cudzinec na 

ceste“ a uvádza ju podobenstvom o milosrd-

nom Samaritánovi. Tento príbeh sa tiahne ce-

lou kapitolou a prináša nové hlboké pohľady na 

dobre známe podobenstvo. Je to príbeh, ktorý 

sa stále nanovo opakuje, akoby chcel tomu-

to svetu jasne povedať, že „existencia každého 

z nás je spojená s existenciou druhých. Život nie je 

čas, ktorý plynie, ale čas stretnutia“ (FT 63). Sme 

povolaní začínať každý deň odznova s novými 

príležitosťami, hľadať „druhých a bez strachu 

z bolesti alebo bezmocnosti zoberme do rúk sku-

točnosť takú, aká je, pretože je v nej skryté všetko 

dobro, ktoré Boh zasial do srdca človeka“ (FT 78).

V tretej kapitole ponúka pápež svoju víziu 

vytvárania otvoreného sveta. Jeho predpokla-

dom je univerzálna láska človeka k človeku. 

Zamýšľa sa nad neodňateľnou dôstojnosťou 

každej ľudskej bytosti za každých okolností. 

Nad solidaritou, ktorá búra neobmedzenosť 

práv súkromného vlastníctva v absolútnom 

zmysle, citujúc pritom sv. Jána Zlatoústeho 

a sv. Gregora: „Nedať chudobným časť vlastných 

majetkov je kradnúť od chudobných, je oberať ich 

o ich vlastný život; a čo vlastníme, nie je naše, ale 

ich“ (FT 119). Každé právo na súkromné vlast-

níctvo predchádza právo podriadenosti práva 

na súkromné vlastníctvo v prospech univer-

zálneho dobra pre všetkých (porov. FT 123). 

Štvrtá kapitola je venovaná otázke imig-

rantov, ktorí sú „ak sa im pomôže integrovať, 

požehnaním, bohatstvom a novým darom, ktorý 

pozýva spoločnosť rásť“ (FT 135).

Do piatej kapitoly Svätý Otec vkladá myš-

lienky, ako by mala vyzerať správna a spra-

vodlivá politika, ktorá je sama osebe „vzne-

šeným povolaním, jednou z najcennejších podôb 

dobročinnej lásky, pretože sa snaží o spoločné 

dobro“ (FT 180). Pápež si však nerobí ilúzie. 

Je si vedomý, že pre mnohých je slovo politika 

dnes skôr nadávkou kvôli korupcii a neschop-

nosti niektorých politikov (porov. FT 176). 

Správna politika je podľa neho tá, „ktorá bude 

uvažovať so širokým rozhľadom, prinesie novú 

integrálnu koncepciu, zahrnie interdisciplinárny 

dialóg rozličných aspektov krízy“ (FT 177). Pri-

tom kritizuje populistické alebo liberálne for-

my, v ktorých majú miesto len bohatí a mocní: 

„V oboch prípadoch si iba ťažko dokážeme pred-

staviť otvorený svet, v ktorom je miesto pre všet-

kých“ (FT 155).

Zaujímavé sú jeho úvahy o „politickej lás-

ke“. Tieto dve slová akoby ani nešli dokopy. 

A predsa láska je silou, ktorá premieňa všet-

ko, ktorá je jedinou pravou cestou k aktívnej 

a spravodlivej politike.

Šiesta kapitola začína myšlienkami 

o otvorenom dialógu a sociálnom priateľstve. 

Mnoho zla dnes vzniká práve z toho, že chýba 

dialóg, keďže sme načúvanie nahradili paralel-

ne prebiehajúcimi monológmi (porov. FT 200). 

Dialóg si naproti vyžaduje tri veci: načúvanie, 

schopnosť rešpektovať iný uhol človeka (tole-

rancia) a spoločné hľadanie pravdy. Najväčším 

nepriateľom tretej z nich je relativizmus, ktorý 

spochybňuje všetko, aj pravdu samotnú. Bez 

pravdy nič nie je isté a na zabezpečenie živo-

ta nebudú stačiť ani žiadne politické progra-

my ani sila zákona (porov. FT 206). Pápež na 

konci kapitoly opäť vyzdvihuje potrebu brat-

stva na úkor konzumného individualizmu, pre 

ktorý druhí znamenajú „iba prekážku vlast-

ného príjemného pokoja“ (FT 222). Láskavosť 

je východiskom, láskavosť je oporou bratstva, 

pretože „uľahčuje hľadanie konsenzov a otvá-
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ra cesty tam, kde zatrpknutosť ničí všetky 

mosty“(FT 224).

Siedma kapitola prináša východiská, teda 

cesty k novému stretnutiu. Pápež znova zdô-

razňuje pravdu, ktorá musí byť spoločníčkou 

spravodlivosti a milosrdenstva, aby obe ne-

boli sfalšované (porov. FT 227). Poukazuje na 

odpustenie a zmierenie a na význam toho, čo 

znamená vo svete mier. Pretože „mier nie je 

len neprítomnosť vojny, ale neúnavné úsilie“ (FT 

233). K odpusteniu dodáva, že „neznamená za-

budnutie“ (FT 250), ako si to my, bežní ľudia, 

niekedy myslíme, a preto máme pocit, že ne-

dokážeme odpustiť alebo že si s trpkou spo-

mienkou v sebe stále nesieme neodpustenie. 

Riešenie tejto dilemy ponúka pápež v týchto 

slovách: „Tí, čo odpúšťajú, totiž nezabúdajú, ale 

bránia sa tomu, aby ich ovládala tá istá deštrukč-

ná sila, ktorá im spôsobila zlo“… „prerušujú za-

čarovaný kruh“, lebo „pomsta nikdy neutíši bo-

lesť obetí“ (FT 251). Poukazuje na deštrukčné 

účinky vojny voči celej spoločnosti. Vyhranene 

sa stavia k trestu smrti a apeluje, aby bol zru-

šený na celom svete (porov. FT 263). 

V ôsmej kapitole načrtáva veľmi pozoru-

hodnú tému svetových náboženstiev, kto-

ré napomáhajú budovaniu bratstva vo svete. 

Človek od svojej prirodzenosti potrebuje veriť 

v transcendentno, pretože bez neho človek ne-

dokáže poznať ani svoju vlastnú transcendent-

nú dôstojnosť a „potom nejestvuje ani žiaden 

stály princíp, ktorý by zaručoval správne vzťahy 

medzi ľuďmi“ (FT 273). Za najväčšie krízy mo-

derného sveta pápež považuje „znecitlivenie 

ľudského svedomia vzdialeného od náboženských 

hodnôt, ako aj prevládajúci individualizmus spre-

vádzaný materialistickou filozofiou, ktorá zbožš-

ťuje človeka“ (FT 275). 

O náboženstvách hovorí, že jediná možná 

cesta pokoja je tá, kde východiskovým bodom 

musí byť Boží pohľad, ktorý nehľadí očami, ale 

srdcom. Veď „Božia láska je rovnaká pre každú 

osobu, nech je už akéhokoľvek náboženstva“ (FT 

281). 

Nám veriacim pripomína, že „Cirkev je dom 

s otvorenými dverami, pretože je matka… chceme 

byť Cirkvou, ktorá slúži, ktorá sa vydáva na cestu, 

ktorá vychádza zo svojich chrámov, zo svojich sa-

kristií, aby sprevádzala život, podporovala nádej, 

bola znamením jednoty, aby stavala mosty, rúca-

la múry, rozsievala zmierenie“ (FT 276).

Záver encykliky je venovaný trom výni-

močným textom – výzve na mier, ktorú Svä-

tý Otec vyhlásil spoločne s veľkým imámom 

Ahmadom Al-Tayeebiom, modlitbe k Stvori-

teľovi a ekumenickej kresťanskej modlitbe. 

Encyklika Fratelli tutti je vzácnym súhr-

nom pápežových myšlienok o bratstve, jednote 

a úcte človeka k človeku. Bez ohľadu na pôvod, 

spoločenské postavenie, výzor či náboženstvo, 

všetci sme bratia. 

Aktuálne
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Počas nášho stretnutia na začiatku školského roka 

v Poprade sme vám venovali knižný titul Eucharis-

tia utvára Cirkev. Venujeme vám ho zo získaných 

prostriedkov z 2% dane. Je naším poďakovaním 

za vašu prácu a zároveň vnímame, že zatváranie 

kostolov zanechalo stopy i v praktizovaní pravi-

delnej účasti na sv. omšiach u detí a mládeže aj 

u ich rodín. Po čase obmedzení a upozorňovaní 

na obmedzenú účasť na sv. omši a udeľovaní diš-

penzov od účasti, príde čas, kedy budeme úpenlivo 

pozývať k účasti na sv. omši.

Dielo Eucharistia utvára Cirkev je ovocím die-

cézneho sympózia Rímskej diecézy (v r.2010) na 

tému Nedeľná eucharistia a svedectvo lásky. Ob-

sah knihy je zameraný na mystérium Eucharistie 

a Cirkvi a to nie formou skrípt. Nie je to liturgika, 

s ktorou sme sa ako katechéti stretli počas štúdií. 

Sú to katechézy, ktoré možno použiť pri pastorá-

cii, sprevádzaní spoločenstiev a v školskom vyu-

čovaní. 

Kniha pozostáva z dvoch častí. V prvej sú 

predstavené niektoré doktrinálne pohľady na slá-

venie Eucharistie so snahou odpovedať na otázky: 

čo sa slávi, kto slávi, prečo sa slávi a ako sa slávi. 

V druhej časti je vysvetlený obrad svätej omše na 

základe inštrukcií Všeobecných smerníc Rímske-

ho misála. 

Ak chceme v tomto čase, ešte stále plnom pan-

demických opatrení, vyzdvihnúť krásu a hĺbku li-

turgických slávení, pomôžme si uvedenou knihou. 

Nech je naše ohlasovanie zároveň i svedectvom 

našej viery, nádeje a lásky. Dávajme do popredia, 

že Eucharistia spája, utvára Cirkev, zjednocuje, 

odpúšťa; Eucharistia dáva život, pozýva na ces-

tu, posilňuje v službe a lámaní sa druhým a pre 

druhých.    

Obsah jednotlivých tém možno využiť v rám-

ci príhovorov alebo katechéz. Cieľom je však viac, 

ako iba podať obsah. Ak má vyniknúť tajomstvo 

Božieho zjavenia, je dôležité z neho vychádzať 

a prepojiť na „istý poriadok“, ktorý je naznače-

ný i v súvislosti s omšovým poriadkom. Je vzácne 

a potrebné prijať Boží plán spásy a zároveň pri-

jať a vo viere prežívať obsah a tajomstvo, ktoré sa 

uskutočňuje v liturgii.  

Spôsob realizácie vyučovania náboženstva 

v škole má rôzne formy. Prostredie triedy to 

umožňuje. Nemal by to byť výklad alebo séria prí-

hovorov, ktoré by mali podobu akejsi  „techniky 

používania spotrebiča“. Eucharistia je živý Kris-

tus, a preto je vhodné jeho prítomnosť potvrdzo-

vať, pripomínať, vysvetľovať, svedčiť a poukázať 

nie iba na zdroj a účinky Eucharistie, ale aj na živý 

vzťah s Ježišom, ktorý je Kristus.  

Buďme Cirkvou, ktorá čerpá z Eucharistie. 

Buďme navzájom bratmi a sestrami, ktorí kráčajú 

cestou života s Kristom a ku Kristovi.   

Eucharistia utvára Cirkev
S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á
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Počas druhého dňa návštevy Svätého Otca Františka v našej 

krajine sa uskutočnilo stretnutie s biskupmi, kňazmi, zasvätenými 

osobami a katechétmi v bratislavskej katedrále svätého Martina. 

Pápež František načrtol niekoľko kľúčových tém, ktoré zahrnul do 

svojho príhovoru. Rozvíjal najmä tému slobody, tvorivosti a dialógu. 

Je to názvoslovie, ktoré je známe z jeho dokumentov i príhovorov. 

Témy, ktoré otváral počas stretnutie nám pripomenuli obsah 

apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium. Svojou prítomnosťou 

a presvedčivým vystupovaním chcel pápež podnietiť a podporiť našu 

radosť a zápal pre ohlasovanie radostnej zvesti. Na nasledujúcich 

riadkoch sa nachádzajú kľúčové časti z jeho oslovujúceho príhovoru.

S P R A C O V A L :  V I K T O R  P A R D E L

Peter našich čias 
medzi nami

- myšlienky pápeža Františka 
počas príhovoru v katedrále 

sv. Martina v Bratislave

Aktuálne
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O Cirkvi
Prichádzam k vám ako váš brat, a preto sa 

cítim ako jeden z vás. Som tu, aby som s vami 

zdieľal vašu cestu, toto je úlohou biskupa, čiže 

pápeža, vaše otázky, očakávania a nádeje tej-

to cirkvi a tejto krajiny. To je prvá vec, ktorú 

potrebujeme: Cirkev, ktorá kráča spolu a pre-

chádza po cestách života s horiacou fakľou 

Evanjelia. Cirkev nie je pevnosťou, nie je mo-

censkou štruktúrou, či hradom, ktorý je po-

stavený na návrší, hľadiaci zhora na svet s od-

stupom a vystačí si sám. Aká krásna je pokorná 

cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá 

na život s odstupom, ale žije v jeho vnútri. Žiť 

vo vnútri – nezabudnime na to: zdieľať, kráčať 

spolu, prijímať otázky a očakávania ľudí. Toto 

nám pomáha oslobodiť sa od zameranosti na 

seba samých.

O slobode
Bez slobody niet pravej ľudskosti, pretože 

ľudská bytosť bola stvorená slobodná a na to, 

aby zostala slobodná. Sloboda je vždy cestou, 

niekedy ťažkou, ktorú treba neustále obno-

vovať, bojovať za ňu každý deň.  Sloboda nás 

priamo volá k zodpovednosti za svoje rozhod-

nutia, k rozlišovaniu, k tomu, aby sme rozvíjali 

životné procesy. Niekedy je jednoduchšie ne-

nechať sa vyprovokovať konkrétnymi situácia-

mi a kráčať ďalej tak, že opakujeme minulosť, 

bez srdca, bez rizika voľby: radšej sa vliecť ži-

votom a robiť to, o čom druhí rozhodujú za nás 

– možno dav alebo verejná mienka, alebo veci 

ktoré nám médiá predávajú. 

Niekedy nás táto predstava ohrozuje aj 

v Cirkvi: radšej mať všetko vopred stanovené, 

zákony, ktoré treba dodržať, bezpečnosť a uni-

formnosť, než byť zodpovední a dospelí kres-

ťania, ktorí myslia, pýtajú sa vlastného svedo-

mia a vedia aj spochybniť svoje predstavy. Mať 

všetko regulované je začiatkom kazuistickej 

morálky. V duchovnom a cirkevnom živote 

máme pokušenie hľadať falošný pokoj, ktorý 

nám zaručuje bezproblémový stav, namiesto 

evanjeliového ohňa, ktorý nás znepokojuje, 

ktorý nás premieňa. 

Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, 

aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôle-

žitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, 

že nemáme všetko pod kontrolou a že stráca-
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me silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce 

ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce byť 

„fontánou“ nádeje v živote ľudí. Je to riziko. Je 

to výzva. 

Vykonávate službu v krajine, kde sa mno-

hé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili mno-

hé demokratické procesy – ale sloboda je ešte 

stále krehká. Je krehkou predovšetkým v srdci 

a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste 

ich formovali k slobode od rigidnej religiozi-

ty. Vyjsť z tohoto a nechajte ich rásť v slobode! 

Nech sa nik necíti utláčaný, ale každý nech má 

možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne 

vstúpiť do vzťahu s Bohom; a to s dôverou člo-

veka, ktorý vie, že pred Ním si môže niesť svoj 

príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvá-

rok, bez starostí.

O tvorivosti
Evanjelizácia nie je nikdy jednoduchým 

opakovaním minulosti. Radosťou Evanjelia 

je vždy Kristus, ale cesty, ktorými sa táto ra-

dostná zvesť má šíriť časom a dejinami sú roz-

dielne. Cesty sú všetky rozdielne. Cyril a Metod 

kráčali spolu po týchto končinách európskeho 

kontinentu a zapálení túžbou po ohlasovaní 

evanjelia vymysleli novú abecedu, aby mohli 

preložiť Bibliu, liturgické texty a kresťanskú 

náuku. Tak sa stali apoštolmi inkulturácie vie-

ry tu u vás. Vymysleli nové jazyky na šírenie 

Evanjelia; boli tvoriví v pretlmočení kresťan-

ského posolstva; boli tak blízko ľudu s ktorým 

sa stretali, že sa naučili rozprávať ich jazykom 

a prijali ich kultúru. Nepotrebuje toto isté aj 

dnešné Slovensko? Nie je snáď toto najurgent-

Aktuálne
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nejšou úlohou Cirkvi pri dnešných európskych 

národoch: vymyslieť nové „abecedy“, aby 

zvestovala vieru? 

Potrebujeme tvorivosť Evanjelia. Daj-

me pozor! Evanjelium ešte nie je uzavreté, je 

otvorené! Spomeňme si na tých mužov, ktorí 

chceli priniesť ochrnutého človeka až k Ježišo-

vi, ale nebolo miesta ani predo dvermi. Odkryli 

strechu a otvorom spustili lôžko, na ktorom 

ležal ochrnutý (porov. Mk 2, 1-5). Boli tvoriví! 

Tvárou v tvár ťažkostiam – „Ale ako to urobí-

me?“… Ach, urobme to!“ – tvárou v tvár gene-

rácii, ktorá možno neverí, ktorá stratila zmy-

sel pre vieru, alebo ktorá zredukovala vieru na 

zvyk či viac menej prijateľnú kultúru, skúsme 

otvoriť dieru a byť kreatívni! Aké krásne, keď 

vieme nájsť nové cesty, spôsoby a jazyky na 

zvestovanie Evanjelia! Môžeme si pomôcť ľud-

skou tvorivosťou, každý z nás má túto mož-

nosť, ale veľkým kreatívcom je Duch Svätý! On 

je ten, kto nás nabáda k tvorivosti!

O evanjelizácii
Evanjelizácia je však procesom inkulturá-

cie: je úrodným semenom novosti; je novosťou 

Ducha, ktorý všetko obnovuje. „Roľník seje,“ 

povie Ježiš, potom ide domov a spí. Nevstá-

va, aby videl, či rastie, či klíči. Boh dáva rast. 

V tomto zmysle život príliš nekontrolujte: ne-

chajte život rásť, ako to robili Cyril a Metod. 

Je na nás, aby sme dobre zasiali a starali sa oň 

ako otcovia. Roľník sa stará, ale nechodí kaž-

dý deň na kontrolu, aby videl, ako rastie. Ak to 

robí, zabije rastlinu.

O dialógu
Cirkev, ktorá formuje ľudí v zmysle vnú-

tornej a zodpovednej slobody a ktorá vie byť 

tvorivá ponoriac sa do dejín a kultúry, je tiež 

Cirkvou, ktorá vie viesť dialóg so svetom – 

s tými, ktorí vyznávajú Krista, hoci nie sú „naši 

ľudia“; s tými, ktorí kráčajú namáhavou cestou 

duchovného hľadania; a tiež s tými, ktorí ne-

veria. Nie je selektívny, nie je to dialóg s malou 

skupinou, ale so všetkými: s veriacimi, s tými, 

ktorí sa usilujú o svätosť, s vlažnými a s ne-

veriacimi. Hovorí s každým. Je to spoločenstvo 

(Cirkev), ktoré zvestovaním Evanjelia lásky 

vytvára spoločenstvo, priateľstvo a dialóg me-

dzi veriacimi, medzi rôznymi vierovyznaniami 

a medzi národmi.

O milosrdenstve
Spomienky na zranenia môžu nechať skĺ-

znuť k zatrpknutosti, nedôvere, ba aj opovrh-

nutiu; a podnecujú nás, aby sme sa oddeľovali 

ohradami od tých, ktorí sú iní ako my. Rany 

však môžu byť aj priechodmi či otvormi, cez 

ktoré napodobňujúc rany nášho Pána umož-

ňujú priechodu Božieho milosrdenstva. Jeho 

milosti, ktorá mení životy a robí z nás šíriteľov 

pokoja a zmierenia. Viem, že máte príslovie: 

„Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom“. 

Toto nás inšpiruje. Je to veľmi evanjeliové! Je 

to Ježišova výzva, aby sme prerušili začaro-

vaný a ničivý kruh násilia, aby sme nastavili 

druhé líce tomu kto udiera, aby sme dobrom 

premáhali zlo (porov. Rim 12,21).

Prajem vám, aby ste naďalej kráčali ces-

tou evanjeliovej slobody, v tvorivosti viery 

a v dialógu, ktorý vyviera z Božieho milosr-

denstva. Boh nás stvoril ako bratov a sestry 

a volá nás k tomu, aby sme boli tvorcami po-

koja a svornosti. Zo srdca vás žehnám. A, pro-

sím vás, modlite sa za mňa. Ďakujem!

Zdroj: DKÚ Spiš
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V rôznych témach a častiach hodiny je možné použiť 

námety na aktívnu činnosť žiakov v prepojení na myšlienky 

z encykliky Svätého Otca Františka Fratelli tutti. 

Úloha č. 1
Nepochopené rozdiely medzi ľuďmi spôsobujú rozdelenie, ktoré narúša vzájomné ľudské spo-

lunažívanie.  Vyplň tabuľku vlastnými príkladmi zo života, histórie a literatúry.

Rozdiely medzi ľuďmi Príklady zo života, histórie, literatúry

· rasové

·  národné

·  politické

·  sociálne

·  náboženské

Aktivity
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Všetci ľudia sú 
bratia
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Úloha č. 2
Nasledujúce pojmy zoraď do dvoch skupín. Do prvej skupiny priraď pojmy, ktoré posilňujú 

vzájomné ľudské spolunažívanie a bratstvo a do druhej skupiny priraď pojmy, ktoré znemožňujú 

bratstvo.

solidarita, priateľstvo, spravodlivosť, láska, egoizmus, 

nespravodlivosť, nenávisť, krivda, rovnosť

Úloha č. 3
Kde nájdeš pôvod vety: Všetci ľudia sú bratia“ i „Jeden je váš Otec“? 

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

Úloha č. 4
Doplň text nasledujúcimi výrazmi: krst, bratská, rodina, deťmi, Otca, bratmi, zeme.

Ľudia celej .................. sú ................., preto sú ................... jedného ...................., skrze .......................... 

spojení s Kristom tvoria ........................... spoločenstvo a tvoria jednu ľudskú ............................ . 

Úloha č. 5
Ako sa podieľaš na budovaní bratstva ľudí vo svojom okolí?

Moje spoločenstvo je: Moja účasť na budovaní bratstva:

· rodina

· trieda

· obec – mesto 

· farnosť

· spoločenstvo kamarátov 

· iné ..................................

Aktivity
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Katechéta dá priestor žiakom, aby sa vyjadrili, čo 

si pamätajú z jeho života. Ak mali zadanú domácu 

úlohu, tak ju skontroluje, napr. ako vyfarbili pred-

tlačený obrázok sv. Františka. 

• Poznáme životný príbeh sv. Františka 

z Assisi a vieme, ako mal prírodu v úcte.

• Pripomeňme si jeho život.  

• Na základe životného príbehu vieme po-

menovať vlastnosti sv. Františka.

Katechéta opäť dá priestor žiakom, aby ich 

povedali, prípadne napísali na kartičky a dali na 

viditeľné miesto. 

Aktivita – Desať viet sv. Františka
Jednou z jeho vlastností bolo, že mal dobré 

srdce. Svet vnímal ako dar, ktorý nám daroval 

dobrý Boh.  Bol zaň vďačný, mal rád ľudí a všet-

ky stvorené veci, ktoré ako ľudia potrebujeme. 

V súčasnosti je naše správanie k dobrám 

zeme také, ako by sme si nielen nevážili príro-

du, ale ani seba, pretože my ľudia potrebujeme 

dobrá prírody. V konečnom dôsledku nemáme 

v úcte ani Pána Boha, ktorý je darcom všetkých 

dobier.  

Katechéta dá každej dvojici kartičku, na kto-

rej je napísaný jeden odkaz, čo máme urobiť, aby 

bol život na zemi lepší a aby sme neničili príro-

du, pretože ona nám nepatrí, iba slúži a má slúžiť 

i ľuďom, ktorí budú žiť po nás. 

Úlohou žiakov je písať návrhy, ako môžu od-

kaz dodržiavať v rôznych prostrediach: doma, 

v škole, cestou do školy, na dvore, na ulici, námes-

tí, výlete. 

podľa vzoru sv . Františka

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

Ako sa môžem 
starať o prírodu?
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Desatoro sv. Františka o ochrane prírody 
(pre 1.-4. roč.)
1. Chráň rastliny a zvieratá vo svojom okolí.

2. Buď citlivým človekom k prírode a buď 

bratom pre každého človeka. 

3. Staraj sa o zem ako o nádhernú záhradu, 

urob všetko preto, aby bola krajšia. 

4. Staraj sa o prírodu, nenič ju, lebo tým jej 

uberáš na kráse a úžitku.  

5. Prírodne zdroje používaj podľa potreby 

tak, aby si zbytočne neplytval Božími dar-

mi.

6. Všímaj si tých, ktorí potrebujú tvoju po-

moc, podeľ sa o jedlo s ostatnými. 

7. Bráň slabších a nedovoľ, aby im niekto 

ublížil.

8. Pri každom pokušení byť necitlivý k príro-

de si uvedom, že svet bol stvorený Bohom 

a bol ti daný k užívaniu.

9. Zveľaďuj zeleň, pretože ju potrebuješ na 

dýchanie ty i všetci ostatní. 

10. Chráň všetko okolo seba.

Desatoro sv. Františka o ochrane prírody 
(pre 5.-6. roč.)
1. Zaobchádzaj so všetkými stvorenými by-

tosťami s úctou.  

2. Buď človekom uprostred tvorov, bratom 

medzi bratmi. 

3. Zem ti bola zverená ako bohatá záhrada, 

zaobchádzaj s ňou múdro. 

4. Postaraj sa o človeka, zviera, rastlinu, 

vodu a vzduch, aby o nich zem nebola úpl-

ne pripravená. 

5. Používaj veci s mierou, pretože márno-

tratnosť nemá budúcnosť. 

6. Tvojou úlohou je objaviť tajomstvo jedla, 

neplytvaj ním a dbaj o to, aby vedľa teba 

nebol niekto hladný.  

7. Odstraňuj tvrdosť a násilie a snaž sa, aby 

svet okolo teba pochopil zákony svojej 

existencie.

8. Pamätaj, že svet nie je odrazom len tvojho 

obrazu, ale nesie v sebe i obraz všemohú-

ceho Boha. 

9. Keď odlomíš vetvičky stromu alebo kvetu, 

rob to s citom, aby si nezničil jeho ďalší ži-

vot.  

10. Šľapaj s rešpektom po tejto zemi, pretože 

každá vec má svoj význam a hodnotu.
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Tri charakteristické znaky 
zmysluplného života 

Ľudia vychádzali so zvieratami do chvíle, 

kým sa ich zvieratá neopýtali, čo ich robí ľuď-

mi. Ľudia popremýšľali a začali dávať veľmi 

odlišné odpovede: 

„Môžeme kráčať vzpriamene, môžeme 

hovoriť, myslieť. A vy to nemôžete.“ 

„Môžeme plánovať, vyrábať, predávať, ku-

povať. A vy to nemôžete.“

„My môžeme pretvárať prírodu, premýš-

ľať, ako viac vypestovať, dokonca môžeme ma-

nipulovať s prírodou. Vy to určite nemôžete.“ 

Každý z nich hovoril to, čím sa v danej 

chvíli najviac zaoberal. Nevedeli sa dohodnúť 

na jednej odpovedi. Každý presadzoval tú svo-

ju.

Zrazu tam prišli tri deti, ktoré držali v ru-

kách čerstvé ovocie a radostne spievali. 

Zvieratá ich zastavili a opýtali sa ich:  

„Prečo spievate také radostné piesne? - 

Pretože sme šťastní.“

„Prečo držíte ovocie v rukách ako vzácny 

poklad? - Pretože sme vďační za tento dar.“

„A prečo ste všetci traja tak pekne spolu? 

Pretože sa máme radi.“

Zvieratá pochopili, čo môže ľudí urobiť na-

ozaj ľuďmi.  

Boli to tri skutočnosti: byť šťastný, byť 

vďačný a milovať sa navzájom. 

Na dnešnom stretnutí sa o to pokúsime aj 

my. Všetky tri skutočnosti sú prepojené ako tri 

pramienky vlasov, ktoré sú vpletené do jedné-

ho vrkoča. Veľmi ťažko sa niečo dá oddeliť. 

Tieto tri skutočnosti si spolu prepletieme. 

Prvú – byť šťastný – sme si doniesli so sebou. 

Šťastie sa prejavuje spevom. Deti v príbehu 

spievali radostné piesne, lebo boli šťastné. Za-

spievame si teda spoločne.

Aktivity

aktivita pre žiakov 1. stupňa

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

Poďakovanie 
za Božie dary



R: /:Prichádzame k tebe, Pane, so srdcom plným 

radosti

a spoločne ti chceme poďakovať.:/

1. Za dni, ktoré nám dávaš ti ďakujeme.

Za všetky plody zeme ti ďakujeme.

A tiež za prácu, za radosti života ti ďakujeme. 

R:  

2. Za všetky tvoje slová ti ďakujeme.

Lebo si nám dal život, ti ďakujeme.

A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, ti ďakujeme. 

R: 

Je ročné obdobie jesene. Čas zberu úrody. 

Sme šťastní a máme radosť z plodov zeme, 

ktoré sa v tomto roku urodili. Spomeňme si na 

úrodu čerešní, teraz na jeseň sledujeme bohatú 

úrodu hrozna, slivák i jabĺk.  

Druhú skutočnosť – byť vďačný – zahr-

nieme do ďalšej časti stretnutia. Vďačnosť pre-

ukážeme v prvom rade Pánu Bohu. On je Pá-

nom všetkého čo stvoril a stará sa o nás tým, že 

polia a záhrady priniesli svoju úrodu. 

Vďačnosť bude obsahom našej modlitby. 

Podobne si môžeme vyhradiť takýto čas vďa-

ky doma, v rodine, možno bude vďakyvzdanie 

v obci alebo vo farnosti. Pri každej sv. omši sa 

však vzdáva vďaka Pánu Bohu za dary nasle-

dovnými slovami: 

Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme 

z tvojej štedrosti prijali tento chlieb.

Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce 

našich rúk, aby sa nám stal chlebom života.

Tretia skutočnosť – milovať sa navzá-

jom – súvisí s tým, či sa máme naozaj radi, či 

spolu vychádzame a či sa vieme podeliť o to, 

čo máme. 

Vzájomnú lásku si prejavíme i tým, že sa 

budeme snažiť s láskou medzi sebou podeliť 

a dokonca môžeme sa podeliť aj s tými, ktorí 

tú teraz nie sú. 

Láska je spravodlivá. Ale to neznamená, 

že každý dostane úplne rovnako. Pretože tí, 

čo nemajú nič, potrebujú viac ako tí, čo niečo 

majú. 

Zážitková situácia
Pred nami je kôš, v ktorom sú rôzne dary 

stvorenia. Nazveme ho Boží košík s ovocím. 

V ňom je veľa ovocia. Ovocie má rôzne farby, 

tvary a chuť. Aj my ľudia sme rôzni. Môžeme 

sa teraz zamyslieť nad slovami o tom, akému 

ovociu sa môžu ľudia podobať. 

Katechéta rozdelí jednotlivé vety nasledujú-

ceho zamyslenia žiakom a oni ich postupne čítajú 

a môžu ich vyhľadať v košíku. To neznamená, že 

musíme mať v košíku všetky druhy, ktoré sa spo-

mínajú v zamyslení. Zážitok má byť spontánny, 

žiaci majú mať možnosť hovoriť o tom a zaujať 

postoj, nie kritizovať a „dávať nálepky“ svojim 

spolužiakom. 
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 Možno jedným z nich som ja. 
• Niektorí sme ako egreše: kyslí a trpkí, iní 

medovo-sladkí ako grécke hrozienka. 

• Niektorí sme ako fazule, ktoré podopierajú 

palice, iní sme ako pod listami ukryté le-

žiace tekvičky.  

• Niektorí sme ako pražené, hnedé kávové 

zrná, iní sme bledí ako karfiol. 

• Niektorí sme štipľaví ako paprika alebo 

čierne korenie, iní zase ako voňavé kore-

nie škorice alebo dokonca i ako korenie bez 

vône.  

Aké môžu mať vlastnosti? 
• Niektoré z nich sú šťavnaté ako broskyňa, 

iné suché ako sušené ovocie. 

• Niektoré z nich majú chrumkavú dužinu 

ako orechy, iné treba ošúpať so slzami ako 

cibuľu. 

• Pri niektorých nám už ich prenikavá vôňa 

dráždi nos, pri iných cítime trpkú chuť až 

keď ich ochutnáme.   

• Niektoré z nich sú jedovaté i napriek krás-

nym farbám, iné môžu poslúžiť ako liek 

(cesnak) a sú pre nás veľmi potrebné.  

• Niektoré plody visia vysoko a sú ťažko 

dostupné, kvôli iným sa musíme hlboko 

skloniť, aby sme ich našli.  

• Niektoré ovocie dozrieva skoro, inému to 

môže trvať veľmi dlho, alebo niektoré ani 

nedozrejú. 

• Niektoré plody nás niekedy nemilo prekva-

pia, lebo ich vnútro je prázdne (oriešky).  

• Niektoré nájdeme vo výpredajových letá-

koch: sú veľmi lacné, a niektoré naopak 

veľmi vzácne a ich cena je veľmi vysoká. 

• Niektoré majú tvrdú a drsnú škrupinu, ale 

pod ňou je jemné a sladké jadro. 

• Niektoré z nich sú nejedlé, bez chuti, za-

tuchnuté alebo hnilé. 

• Niektoré z nich sú súčasťou nášho každo-

denného pokrmu (zemiaky), iné máme iba 

výnimočne. 

Veľa plodov je v Božom ovocnom koši. A 

jedno z tých plodov, to som ja. Ktoré? Viem sa 

pomenovať? 

Záver
Delenie sa darmi zeme, ktoré je sprevá-

dzané uvedenými skutočnosťami: byť šťastný, 

byť vďačný a milovať sa navzájom. Spolu mož-

no zaspievať vhodnú pieseň vďaky.  

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

So žalmami pri téme 
krásy stvorenia

Encyklika Svätého Otca Františka LAUDATO SI' 
o starostlivosti o náš spoločný domov

Prírodu a jej stvorenia môžeme obdivovať v každom ročnom období. 

Zvláštnu scenériu však ponúka jeseň, keď mení svoju zeleň na paletu rôznych 

odtieňov od žltej, cez oranžovú, červenú a hnedú farbu. Náš pohľad by mal 

spolu s vonkajším obdivom vnímať i tajomstvo, že túto krásu sme dostali od 

Boha ako veľký dar. V tomto duchu sa vyjadril i Svätý Otec František počas 

svojej návštevy na Slovensku, keď povedal, že prostredníctvom krásy našich 

slovenských vrchov, ktoré sa týčia k nebu, sa nám Boh zdá bližší a stvorenie sa 

javí ako nedotknutý dom, ktorý bol počas stáročí domovom mnohých generácií. 

Nech nás meditácia žalmu 8 v prepojení na obraz a v duchu 

encykliky Laudato si povzbudí, aby sme prejavili väčšiu starostlivosť 

o náš spoločný domov. Nech je smerovaním ku Kristovi, ktorý kraľuje 

a vládne nad svetom vládou pokoja a lásky (porov. 2 Pt 3, 13).
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Motivácia
Leto v roku 1969 znamenalo pre ľudstvo 

zlomové obdobie. Na Mesiaci pristála kozmic-

ká loď Apollo 11 a na jeho povrch vstúpil prvý 

pozemšťan, americký astronaut Armstrong 

ako aj ďalší jeho dvaja spoločníci. Človek sa na 

našu zem pozrel z vesmíru. 

„Človek, v strede tohto diela, sa nám javí 

gigantický. Javí sa nám božský, nie v sebe sa-

mom, ale vo svojom počiatku a v svojom ur-

čení. Teda česť človeku, česť jeho dôstojnosti, 

jeho duchu, jeho životu.“ Týmito slovami zve-

ril Pavol VI. v júli 1969 americkým astronau-

tom pred odchodom na Mesiac text žalmu 8, 

aby vstúpili do kozmického priestoru. Tento 

hymnus je totiž oslavou človeka, najmenšieho 

stvorenia, ktorý je — ak ho porovnáme s nes-

miernou veľkosťou vesmíru — krehkou „trsti-

nou“, aby sme použili povestný obraz veľkého 

filozofa Blaise Pascala. Je však predsa „mys-

liacou trstinou“ a môže pochopiť stvorenstvo, 

pretože je jeho pánom, za ktorého ho „koru-

noval“ sám Boh (porov. Ž 8, 6). 

Čítanie žalmu

Velebnosť Boha a dôstojnosť človeka
Pane, náš Vládca,

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia.

Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si 

chválu

naprotiveň svojim nepriateľom,

aby si umlčal pomstivého nepriateľa.

Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk,

na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril:

čože je človek, že naň pamätáš,

a syn človeka, že sa ho ujímaš?

Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,

slávou a cťou si ho ovenčil

a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich 

rúk.

Všetko si mu položil pod nohy:

ovce a všetok domáci statok

aj všetku poľnú zver,

vtáctvo pod oblohou a ryby v mori

i všetko, čo sa hýbe po dne morskom.

Pane, náš Vládca,

aké vznešené je tvoje meno na celej zemi!

 

Rozbor žalmu
Podobne, ako v iných hymnoch, ktoré vy-

zdvihujú Stvoriteľa, aj žalm 8 sa začína a kon-

čí slávnostnou antifónou obracajúcou sa na 
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Pána, ktorého veľkoleposť sa šíri vo vesmíre: 

„Pane, náš Vládca, aké vznešené je tvoje meno na 

celej zemi!“.

V kontexte zvolania: keď hľadím na nebesia, 

dielo tvojich rúk, sú nebesia a svetlá na oblohe 

dôkazom Božej nekonečnej moci a múdrosti. 

Žalmista dáva do kontrastu vesmír s ľudskou 

bytosťou. V kontexte vesmíru sa zdá až ne-

pochopiteľné, že Stvoriteľ považuje niečo tak 

malé ako je človek, za niečo veľmi dôležité, 

o čo sa neustále stará. 

Žalmista si asi nikdy nedokázal predsta-

viť vtelenie Božieho syna, teda skutočnosť, 

že nekonečný Stvoriteľ hviezd, ktorý sa stará 

o ľudské bytosti, prejavuje svoju starostlivosť 

o nás až tak, že sa stane jedným z nás a položí 

svoj život, aby sme sa stali jeho adoptovanými 

deťmi. 

To vidíme na obrázku, na ktorom nám au-

tor sprostredkúva ponižujúcu slávu nebies. 

Chce nám ale  ukázať niečo viac. Stvoriteľ, 

ktorý na nás „myslí“ a „stará sa o nás“, stal 

sa jedným z nás a umiera za nás. Ruky, kto-

ré dávajú miesto hviezdam vo vesmíre, budú 

naveky niesť na sebe „rany lásky“. Sú to rany, 

ktoré Boží syn prijal, keď sa stal jedným z nás 

a prišiel na naše vesmírne teleso, ktorým je 

táto zem.  

Na dôležitosť uvedeného žalmu poukázal 

aj sv. Ján Pavol II., keď sa nad jeho obsahom 

zamýšľal v jednom zo svojich príhovorov na 

audiencii pre veriacich. Využijeme tieto po-

strehy a pozrime sa na jednotlivé verše.

• Prvý verš opisuje vzťah Boha, človeka 

a vesmíru. Na scéne sa zjavuje predovšet-

kým Pán - Vládca, ktorého slávu ospevujú 

nebesia, ale aj pery ľudstva. 

• Chvála, ktorá spontánne vychádza z úst 

detí, umlčí a privádza do rozpakov na-

myslené reči tých, čo popierajú Boha. Tí 

sú označení ako „protivníci, nepriatelia, 

odbojníci“, pretože sa nazdávajú, že môžu 

vzdorovať a protirečiť Stvoriteľovi svojím 

rozumom a konaním. (porov. Ž 14, 1) 

• V ďalšom verši možno skutočne pred-

pokladať atmosféru noci s mesiacom 

a hviezdami zapaľujúcimi sa na nebi. Je 

to sugestívny scenár hviezdnej noci. Pred 

týmto nekonečným horizontom sa vynára 

večná otázka: „Čože je človek?“ 

• Prvá a bezprostredná odpoveď hovorí o ni-

čote či už vo vzťahu k nesmiernosti nebies, 

či a predovšetkým vo vzťahu k velebe Stvo-

riteľa. Žalmista hovorí, že nebo je „tvoje“, 

mesiac a hviezdy „si ty stvoril“ a sú „die-

lom tvojich rúk“.

• Krásny je tento posledný výraz, keď ru-

kami rozumieme „dielo tvojich prstov“. 

Boh tieto kolosálne skutočnosti stvoril 

s ľahkosťou a vycibrenosťou výšivkára ale-

bo rytca, ladným dotykom harfistu, ktorý 

svojimi prstami prebehuje po strunách.

• Prvá reakcia človeka je preto úžas: Ako 

môže Boh „pamätať“ a „ujímať sa“ toh-

to krehkého a nepatrného stvorenia? Ale 

hneď za tým nasleduje veľké prekvapenie: 

Človeku, tomuto slabému stvoreniu, Boh 

dal ohromujúcu dôstojnosť: Stvoril ho len 

o niečo menšieho od anjelov alebo ako to 

možno preložiť z hebrejského originálu 

„o niečo menšieho od Boha“. 
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• Tým však zvolanie nekončí a pokraču-

je ďalej. Človek sa tu vidí ako kráľovský 

miestodržiteľ samého Stvoriteľa. Veď Boh 

ho „ustanovil“, a teda korunoval ako zá-

stupcu a určil ho za vládcu nad všetkým: 

„Všetko si mu položil pod nohy.“ 

• Zatiaľ, čo defilujú rozličné stvorenia, za-

znieva slovo „všetko“. Človek však túto 

vládu nezískal svojimi schopnosťami, kto-

ré sú naozaj krehké a ohraničené, ani svo-

jím víťazstvom nad Bohom, ako by sme to 

našli v gréckych mýtoch napr. o Promete-

ovi. 

• Človekovi túto vládu daroval Boh. Do kreh-

kých a často egoistických rúk človeka bol 

zverený celý horizont stvorenstva, aby 

v ňom zachoval harmóniu a krásu, aby to 

užíval, ale nezneužíval, aby objavoval ta-

jomstvá, rozvíjal jeho možnosti, „aby ním 

vládol a užíval ho na Božiu slávu“ (GS, 12).

• Žiaľ, vládu človeka, ktorú potvrdzuje žalm 

8, môže sebecký človek chápať zle a defor-

movať ju, takže sa človek často prejavuje 

nie ako múdry a rozumný vládca, ale skôr 

ako násilný tyran. 

• Kniha múdrosti varuje pred deformá-

ciami takého druhu a môžeme povedať, 

že spresňuje slová žalmu, keď tam číta-

me, že Boh „stvoril človeka, aby vládol nad 

stvorenstvom… a spravoval svet v svätosti 

a spravodlivosti“ (9, 2-3). 

• Na rozdiel od ľudských bytostí, ktoré po-

korujú vlastných blížnych a stvorenstvo, 

Kristus je ten, ktorý kraľuje nad vesmírom 

vládou pokoja a lásky, ktorou pripravuje 

nový svet, nové nebo a novú zem (porov. 

2 Pt 3, 13).

• Kristova kráľovská moc sa uskutočňuje 

zvrchovaným sebadarovaním v smrti „na 

prospech všetkých“. 

• Kristus nie je vládca, ktorý si dáva poslu-

hovať, ale slúži a obetuje sa za druhých: 

„Syn človeka neprišiel, aby sa dal obslu-

hovať, ale aby slúžil a položil svoj život 

ako výkupné za mnohých“ (Mk 10, 45). On 

takto zjednotil v sebe ako v hlave „všetko, 

čo je na nebi aj čo je na zemi“ (Ef 1, 10). 

• Ak tento žalm pochopíme vo svetle Krista, 

znamená to, že žalm zjavuje celé posolstvo 

stvoriteľského diela, úlohu človeka ako 

Božieho stvorenia, výzvu, aby sme uplat-

ňovali svoju moc nad stvorenstvom nie 

nadvládou, ale láskou. 

Aktivity
• Vyber si jeden verš žalmu, ktorý ťa najviac 

oslovil a ozdobným písmom si ho napíš na 

viditeľné miesto, prípadne si vytvor zálož-

ku do knihy.  

• Napíš svoj vlastný žalm ako chválu na Bo-

žie stvorenie.

• Nájdi si počas dňa čas na modlitbu chvály 

za Božie stvorenie. 

• Prepoj svoju chválu a vďaku za stvoriteľské 

dielo i svojim vzťahom k ľuďom a prírod-

nému prostrediu.

• Nakresli obraz, ktorý bude vyjadrovať tvo-

ju chválu na Božie stvorenie, ktorým je 

človek. 

• Čo môžeš zmeniť vzhľadom na to, aby žalm 

8 bol viditeľný nie tvojimi slovami, ale 

skutkami?  
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C I E Ľ O V Á  S K U P I N A :  žiaci 1. stupňa

C I E L E : 
kognitívny:

• vysvetliť, čo znamená byť chrámom Ducha 

Svätého 

• zdôvodniť na základe biblického textu je-

dinečnosť človeka

afektívny:

• oceniť hodnotu človeka – byť chrámom 

Ducha Svätého

• oceniť jedinečnosť človeka a vďačnosť Bo-

žej láske

psychomotorický:

• šíriť hodnotu jedinečnosti prejavom ra-

dosti   

M E T Ó D Y :  dialóg, výklad, diskusia, rozprávanie, 

hra

P O M Ô C K Y :  pracovný list, biblický text, pieseň

ÚVOD

1. Motivácia - príbeh
Žiaci v škole skoro dva mesiace pripra-

vovali divadelné predstavenie. Niektorí mali 

náročnejšie roly, iní toho mali menej. Najná-

ročnejší bol posledný týždeň, kedy mali gene-

rálku. Počas nej sa snažili dopracovať detaily, 

aby predstavenie dobre dopadlo. Prišiel deň D 

a na predstavenie sa prišli pozrieť aj rodičia. 

Hoci hlavnú rolu hrala Zuzka, celkový úspech 

záležal od všetkých účinkujúcich. Zuzkin vý-

kon bol výborný. Podarilo sa jej to. Po predsta-

vení prišla k rodičom a pýtala sa ich, ako sa im 

to páčilo. Mama bez zaváhania odpovedala, že 

bolo to krásne a objala svoju dcéru. Otec ne-

tajil, že bol na svoju dcéru hrdý a zareagoval: 

„Bola si výnimočná“. Pekne si hrala svoju rolu 

a vôbec som na tebe nevidel ani malé zaváha-

nie. Bola z teba skutočná herečka. Zuzka žiarila 

šťastím. 

Katechézy

Každý z nás je 
jedinečný

S P R A C O V A L A :  K L Á R A  S O Ľ A N O V Á
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Podobne prišli za svojimi rodičmi i ďalší 

účinkujúci. Tiež dostali pochvalu od svojich 

rodičov. Aj oni si uvedomili. že boli potrební 

a dôležití a že bez ich pričinenia by toto di-

vadelné predstavenie nemohlo mať takýto 

úspech. 

Všetci žiarili šťastím, všetci sa cítili uži-

toční a každý z nich to prežíval ako vzácnu 

chvíľu, na ktorú budú ešte dlho spomínať. 

2. Dialóg a oznámenie témy 
Otec povedal Zuzke, že bola výnimočná. 

Iný otec povedal svojmu synovi podobne, že je 

výnimočný. 

• Čo poviete na tento príbeh? Keď sa poze-

rám na vás, tiež môžem bez váhania pove-

dať, že každý z vás je výnimočný.

• Povedal vám to už niekto aj pred našim 

stretnutím? Verím, že určite. 

• Okrem toho nám to pri svojej návšteve na 

Slovensku povedal i Svätý Otec František. 

Povedal to mladým ľuďom, ktorí boli na 

stretnutí s ním v Košiciach a povedal to 

i nám všetkým. Jeho slová zazneli nasle-

dovne: „Každý z vás je výnimočný, každý 

z vás. Každý je darom a môže zo života, zo 

svojho vlastného života urobiť dar.“ 

• Výnimočnosť môže byť i v tom že niekto 

pekne spieva, recituje, má talent na neja-

ký šport. Alebo niekto môže byť výnimoč-

ne šikovný v tom, že dokáže sa skoro nau-

čiť báseň, násobilku, alebo si veľmi dobre 

všíma niektoré práce mamky alebo ocka, 

a potom to vie aj on urobiť.

• Možno vám rodičia hovoria, že ste to zde-

dili po niekom z rodiny. Áno, aj to je pravda. 

Ale rodičov sme si nevybrali. A niekedy je 

to opačne, že deti nemajú talent po svojich 

rodičoch. 

• Alebo niekedy sa stane, že by ste niečo 

chceli urobiť, tušíte, že by ste to dokáza-

li, že máte na to talent, ale nemáte zatiaľ 

k tomu možnosť. Uvedený talent je vo vás 

skrytý a zatiaľ sa chce rozvíjať iba vo va-

šom vnútri.  

• Nestalo sa vám náhodou, že hoci máte ta-

lenty, nepovažujete sa za výnimočných? 

• Ako to teda chápať? 

Prezradím vám, že v očiach Božích sme 

jedineční, i keď navzájom nevidíme na sebe 

nejakú výnimočnú vonkajšiu vlastnosť a zruč-

nosť. 

Dnes budeme hľadať dôvod, prečo každý 

z nás môže o sebe povedať: „Som jedinečný.“  

HLAVNÁ ČASŤ

1. Výklad 
Vo Svätom písme je jedna vzácna veta:

Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás 

prebýva Boží Duch? (1 Kor 3, 16).

Katechéta sa pýta?

• Čo znamená slovo „chrám“? (je to miesto, 

kde je prítomný Pán Boh – Boží dom, kos-

tol) 

Potom katechéta hovorí nasledujúce pravdy 

a môže to zaznamenávať i na tabuľu. 

• Boh nám dnes hovorí, že od okamihu svia-

tosti krstu je prítomný v našich srdciach – 

ako v chráme. To je naša jedinečnosť.    

• Boh je v nás a jeho prítomnosť v nás robí 

Katechézy
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nás jedinečnými. Nikto taký istý na tomto 

svete už nebude. Každý z nás sme originál. 

Každý z nás je iný. 

• On nám pomáha objaviť práve tie naše dary 

a dáva nám do srdca túžbu, aby sme ich 

rozvíjali.

• Všetci sme Bohom milovaní. Sme jeho mi-

lované deti.

• V každom z nás je Boží chrám a to je naše 

svedomie.  

2. Hra – jedinečnosť  
Triedu upravíme tak, aby žiaci mohli vytvoriť 

kruh. Pre každého žiaka máme pripravenú kartič-

ku s ponukou pohybových aktivít a zvolania. Kaž-

dý žiak si vyberie činnosť a zvolanie podľa toho, 

ktorý je jeho mesiac narodenia. 

Katechéta uvedie hru nasledovne: 

Máme radosť z toho, že sme Božím chrá-

mom, že každý z nás je iný. Preto svoju radosť 

vyjadríme rôzne. Zistíme, že každý z nás bude 

ináč prežívať to, čo bude teraz nasledovať. 

Najprv si vyskúšame našu hru, bude to taká 

generálka, ako sme hovorili i v našom úvod-

nom príbehu. 

Aj keď si nepamätáte dátum krstu, dátum 

narodenia vieme všetci. Vytvoríme skupinky 

podľa toho, kto sa v ktorom mesiaci narodil. Pri 

generálke zistíme, že niektoré mesiace možno 

nebudú vôbec obsadené, alebo že v niektorom 

mesiaci sa narodil iba jeden z nás. Každá sku-

pinka si nacvičíme svoj vstup. Až potom bude 

nasledovať hra ako predstavenie v divadle. Vy-

zvem vás tak, že zvolám názov mesiaca a všet-

ci, ktorých sa to týka, preukážete svoju radosť. 

Ukážeme, že sme jedineční a že v nás prebýva 

Boží Duch. 

Nasleduje nácvik. Katechéta môže upraviť 

jednotlivé činnosti podľa toho, či má v skupinkách 

viac alebo menej detí.  

Katechézy

Mesiac Činnosť Zvolanie

Január Vytvoriť vnútorný kruh a skákať na mieste. Som chrámom Ducha Svätého!

Február Tlieskať a po slovách hovoriť. Som Božím obrazom!

Marec Behať okolo tých, čo stoja v kruhu. Mám slobodnú vôľu!

Apríl Podskakujú a dvíhajú ruky. Boh sa o mňa stará!

Máj Spievajú pieseň a tancujú na mieste. Dieťaťom som Božím!

Jún Točia sa okolo vlastnej osi. Pre Boha som výnimočným. 

Júl Držia sa za ruky a točia sa v kruhu. Boží Duch žije vo mne.

August Robia drepy a potom vyskakujú hore. Boh mi sľubuje večný život.

September Z rúk vytvoria srdce a ukážu ho všetkým. Boh ma miluje.

Október Zložia ruky ako pri modlitbe. V mojom srdci prebýva Duch Svätý.

November Spievajú pieseň a ukazujú.
Ježiš je tu, zdvihnime ruky, chváľme jeho 

meno, Ježiš je tu.

December Spievajú pieseň a ukazujú.
Ježiš je v nás, zdvihnime ruky, chváľme jeho 

meno, Ježiš je v nás.  
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Po ukončení hry katechéta vyzve žiakov na-

sledovne:

Keď prídete domov, povedzte svojim blíz-

kym, že sú tiež jedineční, pretože v ich srd-

ciach žije Boží Duch. 

3. Prehĺbenie – Práca s pracovným lis-
tom 

Každému žiakovi dáme pracovný list vo for-

máte A4. Môžeme spolu s nimi popísať jednotlivé 

symboly, ktoré sú tam uvedené: Božie ruky, ve-

smír, zem, voda, obloha, Duch Svätý. 

Ich úlohou je do prázdneho priestoru v stre-

de dopísať svoje meno alebo vyjadriť seba jed-

noduchou kresbou tváre a pod. Počas činnosti ich 

vyzveme, aby sa zamysleli nad sebou a uviedli 

jednu vetu, ktorá je pre nich z dnešnej hodiny 

dôležitá, prípadne vetu, ktorá ich sprevádzala 

počas hry o jedinečnosti.     

Pozn. Žiaci môžu uviesť rôzne vety, kto-

ré môžu byť podnetom k záverečnej modlitbe. 

Napr. som jedinečný, Boh ma miluje nekonečnou 

láskou, som stvorený na Boží obraz, Boh mi dal 

rodičov, Boh ma nazýva svojim dieťaťom, Duch 

Boží žije vo mne a pod. 

Po ukončení práce plynule prejdeme do ďalej 

časti. 

ZÁVER

1. Modlitba   
Katechéta hovorí: 

V tejto chvíli sa chceme poďakovať ne-

beskému Otcovi. Ďakujeme ti, že sme chrámy 

tvojho Ducha, že nám dávaš radosť, pokoj, 

pomáhaš nám a si s nami. 

Potom môžu žiaci vyjadriť svoje osobné 

modlitby vďaky, ktoré uviedli v pracovnom liste 

alebo ich sprevádzali počas didaktickej hry o je-

dinečnosti.  
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Usmievajúci sa 
svätí

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

C I E Ľ O V Á  S K U P I N A :  žiaci 2. stupňa

C I E Ľ :
kognitívny:

• zdôvodniť svätosť ako cestu za Kristom

• porozumieť myšlienke, že svätí sú šťastní 

ľudia, plní túžob a radosti 

afektívny:

• oceniť hodnotu svätosti a prejaviť snahu 

po svätosti

M E T Ó D Y :  rozhovor, výklad, práca s pracovným 

listom, tvorba plagátu, skupinová práca

P O M Ô C K Y :  pieseň https://www.youtube.com/

watch?v=901Vi7IOWt, pracovný list, krátke 

životopisy a obrázky postáv (svätcov, blaho-

slavených či vzorov pre Cirkev) 

ÚVOD 

1. Motivácia a rozhovor
Vypočujeme si pieseň Simy Martausovej: 

Smej sa duša moja. 

Keď sa Simy Martausovej pýtali, aký je jej 

najväčší sen , bez váhania odpovedala: „Túžim 

žiť najlepšie ako viem, tešiť ostatných a pri-

nášať aspoň kúsok dobra tam, kde mám na to 

možnosť. Túžim chodiť do hôr najčastejšie ako 

budem môcť, tvoriť, mať raz svoju vlastnú ro-

dinu a detičky...“

Katechéta sa pýta žiakov:

• Koho ste videli v poslednom čase usmie-

vavého?  

• Čo dáva človek najavo svojim úsmevom? 

• Aký je odkaz vypočutej piesne?

Šťastných ľudí by sme mohli nazvať i svä-

tými ľuďmi. Sú to tí, ktorí vedia naplniť okami-

https://www.youtube.com/watch?v=901Vi7IOWt
https://www.youtube.com/watch?v=901Vi7IOWt
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hy každodenného života tak, že vnímajú ľudí, 

potešia ich, pomôžu im – sú pre nich darom 

a sú šťastní, že mohli niečo dobre urobiť. Tak 

sa pre nich práve tí iní stávajú tiež darom. Ich 

duša sa smeje a to vidieť aj na ich tvárach. Ve-

dia byť vďační tak ľuďom ako i Pánu Bohu.  

Ak sa nám zdá, že svätí sú nadľudskí hrdi-

novia, smutní a vážni, ktorí sa iba postia, kto-

rí nikdy neprestúpia Boží príkaz, tak nie je to 

pravda. Svätosť je pre všetkých. Svätí sú úplne 

normálni ľudia, ktorí napriek starostiam živo-

ta, dokážu byť primerane radostní, dokážu sa 

usmievať, lebo ich radosť  vychádza z pekného 

vzťahu, ktorý majú s Bohom, a ktorý neustále 

prehlbujú.   

HLAVNÁ ČASŤ

1. Výklad
Za pár dní budeme sláviť sviatok Všetkých 

svätých. Bude to 1. novembra. 

Zvláštny deň. Možno po dnešnej hodine sa 

rozhodneme aj v tento deň roka oslavovať svo-

je druhé meniny, lebo v tento deň majú sviatok 

všetci svätí a ich príklady nás priťahujú. 

V tento deň:

• Ďakujeme Bohu za život a Cirkvi za jej sta-

rostlivosť, že nám ponúka toľkých svätých 

a blahoslavených.

• Chválime Stvoriteľa za ich krásne duše. 

• Radujeme sa z ich spásy. 

• Na ich príhovor prosíme o priazeň, ktorú 

potrebujeme. 

• Svätí priatelia neodmietnu pomoc v našich 

duchovných potrebách a životných okol-

nostiach.

• Slúžia nám svojimi modlitbami a životným 

príkladom. 

• Sú ako „smerovníky“ na ceste do Božieho 

kráľovstva. 

• Sú pre nás vzorom, ako milovať Boha a ľudí 

v Kristovi. 

• Svoj vzor v nich nachádzajú deti i dospelí, 

ženy i muži, laici i zasvätené osoby, každý 

v čase svojho života a vo svojich životných 

podmienkach. 

• Životný príbeh niektorého svätca môže pre 

nás znamenať, že si ho obľúbime, ako by 

bol naším blízkym priateľom, ako by nás 

poznal a mohol by byť vzorom svätosti pre 

nás.

2. Aktivita – práca vo dvojiciach  
Žiaci dostanú pracovný list o svätosti  (príloha 

č. 1). Ich úlohou je:  

a. Rozvíjať rozhovor o tom, kto je a kto ne-

musí byť svätý. Pritom použijú a zdôvod-

nia vhodnosť alebo nevhodnosť uvedených 

podstatných mien, prídavných mien a slo-

vies vzťahujúcich sa k svätosti. 

b. Vybrať si z ponuky prirovnaní: Svätý je 

ako… a vysvetliť ho. Prípadne naformulo-

vať iné vhodné prirovnanie svätosti.

3. Skupinová práca – tvorba plagátu 
Katechéta rozdelí žiakov do väčších skupín 

(po 4-5). Každá skupina dostane krátky životný 

príbeh jednej postavy (svätca, blahoslaveného, či 

vzoru pre Cirkev), jeho fotografiu, pastelky, fixy 

a plagát.    

Úlohou žiakov v skupinách je: 

• Prečítať si krátke charakteristiky zo života 

svätých a blahoslavených. 

• Priradiť mu jeho povolanie na zemi, vlast-

nosti, zdôvodniť jeho hodnoty (stĺpec 3 z prac. 

listu), priradiť mu prirovnanie alebo nafor-

mulovať iné.

Katechézy
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• Na základe podnetných nápadov vytvoriť pla-

gát, ktorý bude symbolicky ilustrovať vybra-

ného svätca.  

• Po ukončení práce vytvoríme galériu a autori 

zdôvodňujú a popíšu jednotlivé časti plagátu. 

• Ostatné skupiny vyhodnotia a ocenia prí-

nos práce svojich spolužiakov. Môžu im klásť 

otázky, ktoré nemali zodpovedané pri popise 

plagátu.  

Katechéta ocení snahu všetkých skupín.

4. Formácia 
Nasledujúci dialóg nemá byť moralizovaním, 

ale výzvou, ktorá je výzvou samotných žiakov, nie 

iba katechétu. Katechéta je ten, ktorý posúva for-

mačný rozmer tak, aby žiakov nadchol k svätosti.    

• Čím sa odlišovali svätí zobrazovaní na na-

šich plagátoch? 

Myšlienky je vhodné rozvíjať podľa toho, ako re-

agujú žiaci. 

• Niektorí svätí, o ktorých sme hovorili, žili 

v inej dobe ako je naša, ale i tak sú nám 

veľmi blízki. 

• Svätí žili v rôznych prostrediach (kláštor, 

fara, rodina, pustovňa, škola), ale i tak sú 

nám dnes veľmi blízki. 

• Mali podobné problémy ako máme my, 

podobné túžby i záujmy, a preto sú nám 

dnes veľmi blízki. 

• Túžby po radostnom, teda svätom živote 

dokázali naplniť tým, že sa zriekali ne-

potrebných vecí a činností. I nás dnes za-

plavujú nepotrebné veci a činnosti, ktoré 

nás môžu oberať o pravú radosť, a preto sú 

nám svätci veľmi blízki. 

• Mali radi to, čo obohacuje dušu a telo. Mali 

radi vtipy, hrali futbal, liezli po horách, 

pracovali s počítačom. A preto sú nám dnes 

veľmi blízki.  

• Svätí boli veľmi šťastní, vášniví a radost-

ní, milovali Boha nadovšetko. Svätí boli 

usmievaví ľudia. Sú nám veľkým príkladom 

a sú nám darom.

• Svätcov máme i medzi sebou a každý z nás 

je povolaný k svätosti.

ZÁVER

1. Povzbudenie
Katechéta povzbudí žiakov:

Svätý Otec František počas návštevy na Slo-

vensku v tejto súvislosti povedal mladým na-

sledovné slová: 

„Nie sme tu na to, aby sme žili zo dňa na 

deň, ale aby náš život bol dobrodružnou vý-

pravou. Prosím vás, nenechajme dni nášho 

života plynúť ako epizódy v telenovele.

Každý je darom a môže zo života, zo svoj-

ho vlastného života urobiť dar.“

A ja k tomu dodávam, že ak urobíme zo 

svojho života dar, budeme cítiť svoju jedineč-

nosť a Božiu lásku. Dar nášho života je väčší 

dar ako všetky darčeky, ktoré sme doteraz dali 

alebo dostali. Oni sú iba odbleskom toho, že 

sme pre niekoho jedineční a že pre nás existujú 

ľudia, ktorí sú jedineční a nenahraditeľní. 

2. Modlitba
Katechéta vyzve žiakov nasledovne:

Aj my sme si tu navzájom darom. Darujme 

si v tejto chvíli vďačnosť za seba navzájom. Ďa-

kujem Bohu za všetko vzácne, čo sme tu mohli 

zažiť. Skúsme to naformulovať do krátkych 

osobných modlitieb. 



Kto je svätý Aký je svätý Čo robí svätý Svätý je ako

• Trojjediný Boh

• Boh Otec, Syn a Duch 

Svätý

• Ježiš Kristus

• Jozef a Mária

• Prorok

• Mučeník

• Apoštol

• Evanjelista

• Anjel

• Cirkev

• Pápež

• Kňaz

• Misionár

• Rehoľník

• Katechéta

• Učiteľ

• Božie dieťa

• Mladý človek

• Kristov priateľ

• Svedok Krista

• Ježišov učeník

• Chrám Ducha Svätého

• Obyvateľ neba

• Dedič Božieho kráľovstva

• Boží služobník

• Predkovia

• Príbuzní

• Mama a otec

• Ja

• Pokorný

• Čistý

• Poslušný

• Radostný

• Verný

• Silný

• Sebavedomý

• Vzpriamený

• Spoľahlivý

• Pokrstený

• Požehnaný

• Šťastný

• Chudobný v 

duchu

• Odvážny

• Ťažko pracujúci

• Spoľahlivý

• Veľkorysý

• Milostivý

• Milosrdný

• Múdry

• Tichý

• Chorý

• Náboženský

• Milý

• Mierumilovný

• Pokojný

• Ušľachtilý

• Pravdovravný

• Vykúpený

• Nesmrteľný

• Počúva Krista

• Myslí ako Kristus

• Dôveruje Kristovi

• Vníma Božie vnuknutia

• Žije podľa evanjelia

• Hlása evanjelium

• Živí sa Eucharistiou

• Žije podľa Božích zákonov

• Žije blahoslavenstvá

• Prijíma Eucharistiu

• Hľadá pravdu

• Zastáva sa slabých

• Miluje Boha a blážneho 

ako seba samého

• Rešpektuje Cirkev

• Raduje sa s radujúcimi

• Smúti s plačucimi

• Pomáha niesť bremená 

ostatných

• Statočne znáša protiven-

stvá

• Činí pokánie, odpúšťa

• Spytuje si svedomie

• Snaží sa byť lepší

• Je príkladom pre iných 

• Svoje talenty využíva na 

Božiu chválu

• Na prvé miesto stavia 

Boha

• Zrno v úrodnej 

pôde

• Hlinená nádoba pre 

milosti

• Čistá ľalia

• Maják

• Pochodeň na ceste

Katechetické ozveny
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 Príloha č. 1: Pracovný list o svätosti



Svätý František z Assisi – Boží ekológ 

Mal zvláštnu lásku k prírode, ktorú Boh stvoril a neustále existuje. Všetky živé tvory nazval 

Božími bratmi. Podľa legendy boli Františkove kázne zamerané aj na vtáky a kvety. Iná legenda 

hovorí o divokom vlkovi, ktorý sa stal poslušným ako baránok, keď stretol svätého z Assisi.

Svätý Ján Bosco – šport ako cesta k Bohu

Svoj život zasvätil ťažko zvládnuteľnej mládeži. Hľadal rôzne spôsoby, ako viesť mladých  

k skutočnému šťastiu. Jednou z jeho obľúbených metód bolo používanie športu, najmä futbalu. 

„Mŕtve pole – živý čert, živé pole – mŕtvy čert,“ tieto slová sa stali heslom Dona Bosca. 

Blahoslavený Peter Frassati – milovník hôr 

Keď sa niekde objavil, život začal pulzovať, naberať farby. Sálala z neho energia, nakazená ve-

selosťou a optimizmom. Rozosmial dav, rozprával vtipy, zabával. Často opakoval vetu sv. Fran-

tiška Saleského, že smutný svätý nie je žiadny svätý. Miloval hory. Patril dokonca do Talian-

skeho horolezeckého klubu. V jednom lieste napísal: „Ďakujem ti, Bože, že si mi dal spoznávať 

hory, vopred ďakujem za to, že si mi dal poznať seba.“ Vo všetkom, čo robil, miloval Boha  

a svojho blížneho. Zomrel vo veku 24 rokov na infekčnú chorobu, niekoľko dní pred promóciou.  

Svätý Ján Pavol II. – priateľ mladých ľudí 

Priniesol radosť a nádej do celého sveta. Zvláštnym spôsobom miloval mladých ľudí, s ktorý-

mi sa rád stretával nielen počas modlitby, ale aj na turistike, horských chodníkoch a vodných 

športoch. Snažil sa osloviť každého mladého človeka, pretože veril, že budúcnosť Cirkvi a sveta 

závisí od mládeže. Bol iniciátorom svetových dní mládeže, ktoré zhromaždili milióny ľudí  

z celého sveta na spoločnú modlitbu a spev. 

Svätá Faustína Kowalska – všetko začalo tancom 

Tí, ktorí ju poznali, hovorili o jej sympatickom úsmeve, krásnych vlasoch hnedej farby splete-

ných do hrubého vrkoča. Nikdy neopustila svoju tvár a láskavosť, ústretovosť a veselá povaha  

z nej urobila veľmi milého človeka. Rada tancovala a zabávala sa. Mala na to veľa príležitosti. 

Pri jednom z týchto tancov videla Ježiša, ktorý ju nazval apoštolom Božieho milosrdenstva.
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Príloha č. 2: Krátke charakteristiky zo života svätých a blahoslavených  



Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša – jednoducho milovala 

Nie šperkami, nie leskom na pery, nie vôňou parfému, ale srdcom. Každý, aj ten najmenší 

kúsok lásky bol pre ňu dôležitý. Sv. Terezka raz povedala: „Ak niekto s láskou zdvihne z podla-

hy ihlu, toto gesto zachráni dušu.“ Vedela, že i najmenší prejav lásky je v Božích očiach vzácny. 

Preto milovala jednoduché činnosti a tešila sa z maličkostí. Ako 15-ročná vstúpila do kláštora, 

aby bola čo najbližšie k Bohu. Na obrazoch je často zobrazená s kyticou ruží. 

Blahoslavená sestra Zdenka – za mrakmi je moje milované slnko

Od svojho zatknutia až do posledných chvíľ svojho pozemského života znášala všetky utrpenia 

s hrdinskou trpezlivosťou a s nádejou, že za mrakmi je jej milované slnko – a to je Kristus. To 

jej dávalo silu a nádej, aby svoje utrpenie obetovala za Cirkev a za tých, ktorí jej najviac ubli-

žovali. Tak mohla zažiariť ako vzor vernosti a odpustenia. Jej príklad nám žiari na ceste živo-

tom. Výraz pokojnej tváre a jemný úsmev z jej fotografií dotvára odkaz pre nás, keď povedala: 

„Odpustenie je najväčšia vec v živote.“

Blahoslavený Carlo Acutis – vždy myslel na druhých

Chlapec, ktorého vo veľmi mladom veku fascinoval Kristus, živý Kristus, Kristus v Eucharistii. 

Z neho čerpal svoju lásku k všetkým ľuďom. Hovoril: „Eucharistia je diaľnicou do neba, preto ju 

treba prijímať často. Svätosť je reálny cieľ, ku ktorému smerujeme. Nehľadajme seba, ale Boha. 

Sme originálni a Boh má pre nás neopakovateľný príbeh.“ Nevyhýbal sa technológiám, inter-

netu, športu, hudbe a mal radosť zo života. Bol to šťastný chlapec, s úsmevom, ktorým vedel 

nakaziť, mal chuť žiť a bol schopný snívať. Je veľkým príkladom pre dnešných mladých ľudí.  

  

Chiara Corbella Petrillo – štastná mama

Bola obyčajné dievča, veselé, otvorené, duchovne založené. Hrala na husle a klavír. Chváliť 

Boha za všetko sa naučila od svojej mamy. V tínedžerskom veku objavila hodnoty ako jednodu-

chosť, bezhraničná dôvera v Boha. Láska k všetkým a k všetkému postupne napĺňali jej život. 

Ako 18-ročná stretla v Medžugorí Enrika. Vydala sa za neho ako 24-ročná. Chiare umreli dva 

deti kvôli vývojovým chybám. Keď čakala tretie, vážne ochorela. Vtedy povedala: „Nemôžeme 

síce premeniť vodu na víno, ale môžeme pripraviť poháre.“ Dieťa priviedla na svet, ale odlo-

žená liečba jej choroby predčasne ukončila jej život. Tí, čo boli pri jej zomieraní svedčili: Videli 

sme zomierať ženu nielen pokojnú a vyrovnanú, ale dokonca šťastnú.“ Jej dôvera v Božiu lásku 

je odkazom pre nás: „Narodili sme sa a už nikdy nezomrieme.“ 

Katechetické ozveny
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Príloha č. 2: Krátke charakteristiky zo života svätých a blahoslavených (pokračovanie)
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Príloha č. 2: Obrázky zo života postáv  
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Michel Remery : ONLINE SO SVÄTÝMI

Svätci porozprávajú svoje príbehy pomocou aplikácie. Možno tak stretnúť 

viac ako stovku svätých z celého sveta. Ženy a muži, tesári a vzdelanci, matky  

a pápeži, princovia a bedári – ich inšpiratívne životné príbehy sú prepojené  

s praktickými otázkami z moderného života, na ktoré spolu s nimi hľadáme 

odpoveď. Kniha je inšpiratívnou ponukou  ako objaviť priateľov a spolupútni-

kov na svojej ceste k Bohu. Ich rozdelenie do dvoch častí pomôže sa zoriento-

vať na pohľad svätých, ktorí hovoria o každodennom prežívaní svätosti a na 

pohľad svätých v ich vzťahu k Bohu a druhým.   

Cena: 13,00 €

Marián Sivoň : MODERNÝ SVÄTÝ

Ďalšia publikácia autora je ponukou 50 rozjímaní nad kresťanskými čnos-

ťami pre mladých, ale určite nie iba pre nich. Namiesto úvodu autor ponúka 

čitateľovi návod na rozjímanie. Z názvov rozjímaní vyberáme: Po ceste múd-

rosti, Brzda miernosti ťa chráni, Prepych „mať čas“, Bohatý chudák, Hovoríš 

aj „ďakujem“?  V závere je 40 charakteristík moderného svätého, ktoré môžu 

poslúžiť na „moderné“ spytovanie svedomia.   

Cena: 3,50 €

Umberto de Vanna : CARLO ACUTIS – 
15 rokov priateľstva s Bohom

V každej dobe žil niekto, koho neskôr história označila za div storočia. Nový 

blahoslavený Carlo Acutis, ktorý zomrel na leukémiu v povesti svätosti, je ta-

kýmto divom súčasnosti. Usmievavý mladík a počítačový nadšenec, ktorý sa 

stal známy cez svoj projekt dokumentácie eucharistických zázrakov ešte za 

svojho života. Jeho život, choroba, smrť i to, ako oslovuje ľudí po celom sve-

te, je eucharistickým zázrakom v pravom zmysle slova: to sa totiž môže stať  

s každým, kto sa cez Eucharistiu otvorí pôsobeniu živého Boha.  

Cena: 7,50 €

Ponuka DKÚ
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TWEETUJ S BOHOM  

Kniha o základoch viery, o Bohu, stvorení, Biblii a o našom vzťahu s Bohom. Uni-

kátna kniha, ktorá odpovedá na 200 pálčivých otázok o Bohu, o Cirkvi a o viere 

formou krátkych a jasných odpovedí. Kniha je interaktívne prepojená s mobilnou 

aplikáciou, ktorá jej obsah ešte obohacuje. Autor v nej príťažlivou formou rozobe-

rá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s čím sa človek 

stretáva v praktickom živote a konfrontuje to so svojou vierou. 

  

Cena: 12,00 €

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: 13,00 €

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, začne-

me 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 €

Ponuka DKÚ
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Marián Sivoň, DKÚ : RÓMSKY KATECHIZMUS 
– KAJ DŽAS, ROMA? – 1. ČASŤ

Prvá časť katechizmu chce priblížiť náuku Katolíckej cirkvi v podobe, ako ju prijí-

majú a veria katolíci na celom svete. Kňaz Marián Sivoň, ktorý má viacročnú pas-

toračnú skúsenosť s prácou s Rómami, pripravil publikáciu, ktorá môže pomôcť 

pri vysvetľovaní Kréda deťom a mládeži v rómskom prostredí. Pomôcť spoznať, 

upevniť sa vo viere a zamilovať si Boha.

Cena: 4,00 €

Martin Majda : ŠPECIFIKÁ RELIGIOZITY RÓMOV

Jedná sa o vedeckú monografiu, ktorej cieľom je jednak zosumarizovať poznat-

ky v oblasti religiozity Rómov, počnúc historickými koreňmi národa cez vývoj z 

pohľadu religiozity, špecifiká ich viery až po ich vzťah k samotnej viere, viero-

učným pravdám, sviatostiam. Z toho vyplýva pastoračná a katechetická starost-

livosť o Rómov. Výskum v danej oblasti pomáha zistiť, do akej miery sa vplyvom 

pastoračnej služby modifikuje náboženský život Rómov v konkrétnych farnos-

tiach Spišskej diecézy a v závere ponúka odporúčania pre prax.   

Cena: 2,50 €

Martin Majda : ŠPECIFIKÁ MORÁLKY RÓMOV

Špecifiká morálky Rómov možno zistiť prostredníctvom výskumu priamo v te-

réne. Vplyv pastoračnej služby odhaľuje, do akej miery sa morálny život Rómov 

modifikuje. Možno to porovnať podľa konkrétnych farností Spišskej diecézy. 

Postoj Rómov k hodnotám Desatora možno vyčítať z vyhodnotenia odpovedí na 

jednotlivé morálne otázky.   

Cena: 2,00 €

Ponuka DKÚ




