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Úvodník

Milí katechéti, na prelome novembra a  decem-

bra opäť začíname nový liturgický rok. Adventné 

obdobie nám ponúka čas prípravy na oslavu prí-

chodu najvzácnejšieho hosťa na tejto zemi – Bo-

žieho syna. Pápež František na začiatku Adventu 

pre niekoľkými rokmi ponúkol tri slová, ktoré 

sú ľahko zapamätateľné a  zároveň sa môžu stať 

programom adventnej prípravy – očista pamäte, 

nádeje a bdelosti. 

Očista pamäte je spojená s  uvedomením si 

rizika zosvetštenie Vianoc a  dôležitosti vnútor-

ného prežitia sviatkov Božieho narodenia. Pápež 

povedal: „Narodil sa Pán, narodil sa Vykupiteľ, ktorý prišiel, aby nás zachránil... 

Advent je tu na očistenie pamäti tejto minulosti.“ V centre Vianoc musí ostať Je-

žiš a naše prežívanie týchto vzácnych sviatkov nech je spojené s kontempláciou 

tajomstva Vtelenia. 

Očista nádeje súvisí s našou prípravou na konečné stretnutie s Pánom. Aj ten-

to rozmer sa nám pripomína počas Adventu. K  tomu pápež hovorí: „Pán, ktorý 

vtedy prišiel, sa vráti. On sa vráti! A vráti sa s otázkou na nás: „Aký bol tvoj ži-

vot?“. Bude to osobné stretnutie.“ Nateraz sa s Pánom stretávame v Eucharistii, 

stretnutie Vianoc nezažijeme ako svedkovia Ježišovho narodenia v Betleheme, ale 

Pán príde, zjaví sa a my budeme stáť pre ním. 

A  nakoniec pápež František pozýva všetkých rásť v každodennom rozmere 

viery, a to napriek starostiam a zhonu, tak, že sa staráme o náš vnútorný domov. 

Náš Boh je v skutočnosti Bohom prekvapení a kresťania by si mali každodenne 

všímať tie znamenia, ktorými k nám nebeský Otec dnes hovorí. Tretí rozmer sa 
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týka každodennosti: očisťovanie bdelosti. „Bdelosť a modlitba sú dve slová pre 

Advent. Pretože Pán prišiel do dejín v  Betleheme a príde na konci sveta, a tiež 

na konci života každého z nás. Ale prichádza každý deň, v každej chvíli, do náš-

ho srdca s vnuknutiami Ducha Svätého.“ Slovami o bdelosti a modlitbe zakončil 

myšlienky o prvom liturgickom období a svoje pozvanie k požehnanému prežitiu 

Adventu.

Druhé číslo Katechetických ozvien je tradične venované liturgickým obdo-

biam Adventu a Vianoc. Ďalšou kľúčovou témou je Synoda o synodalite, do ktorej 

priebehu sa môžete aktívne zapojiť. Zvlášť dávam do pozornosti duchovné cviče-

nia. Kvôli komplikovanej pandemickej situácii v  tomto školskom roku ponúka-

me dva termíny na dvoch rôznych miestach: 4. – 6. februára u palotínov v SNV 

a 5. – 7. marca v Ústí nad Priehradou. Zmienku nájde aj v časti Info.  

Ponúkame vám toto aktuálne číslo na inšpiráciu a povzbudenie 

a celý tím DKÚ vyprosujeme požehnané 

prežitie vstupu do nového liturgického roku.

Viktor Pardeľ

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

Blížiace sa sviatky Vianoc sú bohaté na ich prí-

pravu. Snažíme sa zo všetkých síl, aby sme ich pre 

svojich blízkych pripravili štedré a  krásne. Slovami 

pápeža Františka, ktorými otváral 10. októbra 2021 

Synodu o synodalite nám všetkým prajem:

„Nepremeškajme milostivé príležitosti na stretnu-

tie, na vzájomné počúvanie, na rozlišovanie. S radosťou 

z vedomia toho, že pri našom hľadaní Pána nám on sám 

ako prvý prichádza v ústrety so svojou láskou.“

Aby vám nič dôležité neušlo z  nášho predvia-

nočného a  v  poradí druhého čísla Katechetických 

ozvien v  školskom roku 2021/2022 ponúkame pre-

hľad v skratke:

• Aktuálne info k  Biblickej olympiáde ponúkame 

aj v  tomto čísle v  časti Info. V  tejto súvislosti 

chceme upriamiť pozornosť na video prednášky 

k  biblickým knihám, ktoré budú prezentované 

na našej web stránke od biblistu vdp. Františka 

Trstenského. 

• Aj v  tomto roku ponúkame adventnú prípravu 

pre farnosti a rodiny „Svätý Jozef, strážca pok-

ladov.“ Počas tohtoročného Adventného obdobia 

ukončíme Mimoriadny rok svätého Jozefa. Jeho 

slávenie si môžeme v našich farnostiach a rodi-

nách predĺžiť až do Vianoc. Bližšie info: https://

www.dkuspis.sk/2021/11/15/sv-jozef-straz-

ca-pokladov/ 

• Opäť prosíme o pomoc pri zbieraní štatistických 

údajov o vyučovaní náboženstva v školách. Šta-

tistiky prosím odovzdajte svojim kňazom, ktorú 

posielajú štatistické údaje za celú farnosť.

Toto všetko, ale i viac nájdete v časti Info.

O synodalite počuť z každej strany. Aj v  našej 

diecéze už bola spustená prípravná fáza. No nie kaž-

dý rozumie slovám ako synoda alebo synodalita. Čo 

táto synoda predstavuje, čo je jej cieľom? Odpoveď sa 

dozviete v  rozhovore s kňazom vsdp. Patrikom Ta-

rajom, koordinátorom synodálneho procesu za Spiš-

skú diecézu.

V  nadväznosti na tému Synoda o synodalite sa 

bližšie pozrieme na Vademecum – príručku, ktorá je 

sprievodným dokumentom k synode pohľadom náš-

ho kolegu Daniela Lysého. 

Ako a  na čom pracovali účastníci Metodického 

dňa online? Krátke obsahové zhrnutie z 5 spoločných 

stretnutí v  príspevku ponúkame v Téma Cirkvi ako 

Božieho ľudu na ceste. 

Vedeli ste, že štyri adventné týždne odhaľujú 

štyri príchody Krista? Ktoré to sú? Dočítate sa v časti 

Aktuálne.

Ako spojiť duchovnú prípravu počas Adventu 

s  fyzickou aktivitou? Napríklad spoločným puto-

vaním z  Nazaretu do Betlehema so Svätou rodinou. 

A  pritom nemusíte nikam cestovať. Ako na to vám 

ponúkame v časti Aktivity. 

Určite na vašom stole doma alebo aj v triede ne-

bude chýbať adventný veniec. Pozrite sa spoločne 

na naňho so svojimi žiakmi novým pohľadom, kto-

rý nám ponúka ďalší príspevok od metodičky Kláry 

Soľanovej. Pripraviť si ho môžete aj recyklovaný, ale 

o  tom je už príspevok eko-adventný veniec a  eko 

-betlehem. Čas a priestor pre Boha môžete vytvoriť 

aj cez použitie obyčajnej abecedy počas 24 dní s  24 

písmenami alebo 25? Ako teda? Abeceda adventné-

ho času vám ponúka odpoveď i inšpiráciu pre vlastnú 

tvorbu.

Jednoduchá príprava na Advent s Božím slovom 

cez obrázok puzzle umožní zapojiť všetkých členov 

rodiny do adventnej prípravy a  zaujať aj tých naj-

menších. Bez vzájomnej pomoci to určite nepôjde. 

Do hlbšieho pochopenia kristocentrického ob-

sahu sviatkov Vianoc nás vovedú modlitby a aktivity 

inšpirované Ó antifónami.

Takmer v závere tohto čísla KO sa vrátime pro-

stredníctvom meditácie na jeho úplný začiatok k ob-

razu Br. Mickey McGrath, OSFS : Jozefov sen.
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Biblická olympiáda – prihlasovanie online cez 
Edupage do 31. 1. 2022

Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu 

budú dekanátne a  diecézne kolá Biblickej olympiá-

dy prebiehať online. Prihlasovanie do súťaže bude 

prostredníctvom portálu Edupage už od polovice de-

cembra 2021. 

Biblická olympiáda – triedne a školské kolá  
V týchto týždňoch sa na školách majú realizovať 

triedne a  neskôr i  školské kolá Biblickej olympiády. 

Odporúčané termíny sú uvedené v propozíciách, kto-

ré nájdete na webovej stránke DKÚ. Veľmi povzbu-

dzujeme, aby ste týmto kolám venovali čas a zapojili 

čo najviac žiakov.  

 Biblické okienko 
Poslúži na prípravu úloh triedneho a  školského 

kola Biblickej olympiády. Sú v  ňom rôzne typy úloh 

spracované podľa jednotlivých kníh tohtoročnej 

olympiády. Prosíme, aby ste i v tomto roku obohatili 

Biblické okienko svojimi nápadmi a námetmi. Teší-

me sa na ponuky od vás. 

Videoprednášky – biblické knihy k  Biblickej 
olympiáde 2021/2022 

V tomto šk. roku sú predmetom Biblickej olym-

piády: Kniha Jozue 1 – 11,15 a 24; Kniha Tobiáš; Skut-

ky apoštolov.  Nakoľko nie je možné organizovať se-

minár prezenčnou formou, ponúkame prezentácie 

a  videoprednášky k  aktuálnym knihám tohtoročnej 

Biblickej olympiády z archívu minulých rokov. 

Plnenie modelu katechetickej formácie
Model katechetickej formácie na tento šk. rok 

nie je možné plniť bežným spôsobom, ako sme boli 

zvyknutí. Účasť na podujatiach je podľa aktuálnych 

možností prezenčnou alebo online formou, ktorú re-

gistrujeme. Povzbudzujeme vás k individuálnej for-

mácii pomocou vhodnej duchovnej a odbornej litera-

túry. Modlime sa spoločne za ukončenie pandémie, 

povzbudzujme sa navzájom a  predovšetkým chráň-

me svoje zdravie tak duše ako i tela. 

Online metodické dni v  školskom roku 
2021/2022

Je našou snahou využiť možnosti a metódy, kto-

ré sa ponúkajú prostredníctvom online platformy. 

Metodického dňa pre začínajúcich a  dlhodobo ne-

učiacich učiteľov sa v  dvoch termínoch na začiat-

ku mesiaca októbra 2021 zúčastnilo 18 katechétov. 

V poslednom októbrovom týždni sme realizovali on-

line metodické dni pre učiteľov s viacročnou praxou 

v  piatich termínoch. Zúčastnilo sa ho 121 kateché-

tov. Bližšie o obsahu metodického seminára nájdete 

v sekcii Aktuálne.   

Adventná príprava 2021 
Na začiatok nového liturgického roka a k  prí-

prave na sviatky Božieho narodenia 2021 ponúkame 

prípravu pre farnosti a triedy v prepojení na domáce 

prežívanie Adventnej doby. V  časti aktivity nájdete 

podnety na to, ako zapojiť deti do aktívnej prípravy 

na Vianoce. Zároveň v archíve Katechetických ozvien 

nájdete v  2. čísle každého ročníka rôzne námety, 

ktoré sme v minulosti ponúkali.

Info
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Svätý Jozef, strážca pokladov - adventná prí-
prava vo farnostiach a rodinách

Počas tohtoročného Adventného obdobia ukon-

číme Mimoriadny rok svätého Jozefa. Jeho slávenie si 

môžeme v našich farnostiach a rodinách predĺžiť až 

do Vianoc. Ponúkame upravenú podobu adventnej 

prípravy Svätý Jozef strážca pokladov. V osobe Pan-

ny Márie a jej syna Ježiša boli sv. Jozefovi zverené tie 

najvzácnejšie poklady. V tohtoročnej adventnej po-

nuke sa nachádza plagát s nálepkami na každý pra-

covný deň – vyňatý je iba 8. december, kedy je sláv-

nosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Soboty 

sú vhodné na zopakovanie a doplnenie si chýbajúcich 

nálepiek z týždňa. Informácie objednávky nájdete na 

tomto odkaze: https://www.dkuspis.sk/2021/11/15/

sv-jozef-strazca-pokladov/

Duchovné cvičenia pre katechétov a  učiteľov 
náboženstva

Dávame do pozornosti dva termíny duchovných 

cvičení. V dňoch 4.-6. februára 2022 plánujeme du-

chovné cvičenia v  RFC pri kostole Božieho milosr-

denstva v Sp. Novej Vsi, Sídlisko Západ. Exercitáto-

rom bude ThDr. Marián Bublinec, PhD., biskupský 

vikár pre katechézu a  novú evanjelizáciu a  riaditeľ 

DKÚ v Banskej Bystrici. 

V  dňoch 5.-7 marca 2022 plánujeme duchovné 

cvičenia v Centre pre mládež v Ústi nad Priehradou. 

Exercitátorom  bude ThLic. Ing. Jozef Luscoň, PhD, 

SDB. O možnosti prihlasovania a bližších informáci-

ách vás budeme priebežne informovať.  

Zhromažďovanie štatistických údajov  
Prosíme všetkých učiteľov náboženstva, aby za 

jednotlivé školy zosumarizovali údaje o  vyučovaní 

náboženstva za každú školu na samostatnom tlačive 

a odovzdali ich na príslušnom farskom úrade.  V prí-

pade, že na jednej škole vyučujú viacerí učitelia, uro-

bia jeden sumár za príslušnú školu. Uvedené údaje je 

potrebné odovzdať farskému úradu do 22. decembra 

2021. Farské úrady zašlú sumár za celú farnosť na 

DKÚ do 15. januára 2022. Možnosť zaslania sumára 

bude od tohto roka i elektronická, cez formulár, kto-

rého link dostanú na adresy farností, alebo zašlú su-

már na tlačive, ktoré je spoločné pre školy ako i celú 

farnosť. Tlačivo nájdete na: https://www.dkuspis.sk/

tlaciva/. 

Recitačná súťaž PIRÁTI KRÁSY – téma „Láska 
v rodine“ – 8. ročník diecézneho kola

Súťaž sa uskutočnila formou zaslaných nahrá-

vok, nakoľko živé stretnutie recitátorov sa nedalo 

realizovať. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž ne-

bolo možné vyhodnotiť do uzávierky aktuálneho čís-

la Katechetických ozvien. Vyhodnotenie uverejníme 

na našej webovej stránke. 

Ďakujeme vám, že ste i  napriek sťaženým pod-

mienkam venovali dostatok úsilia na to, aby sa žiaci 

mohli prezentovať a nezvyčajnou formou zapojiť do 

súťaže. Ďakujeme vám, že objavujete v  žiakoch ta-

lenty, pomáhate im ich rozvíjať, aby mohli obohaco-

vať svet a svoje okolie tým, čo dostali ako veľký Boží 

dar. 

Info
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Synoda o synodalite – možnosti zapojenia
Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, kto-

rým záleží na tom, ako Cirkev žije dnes a ako bude žiť 

zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúceho spo-

ločenstva alebo celkom nového spoločenstva vytvo-

reného za týmto účelom alebo prípadne aj jednotlivci 

prihlásili cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete 

na webovej stránke diecézy www.kapitula.sk. K za-

pojeniu sa oslovujeme zvlášť kňazské spoločenstvá, 

rehoľné spoločenstvá, farské pastoračné rady, hnutia, 

modlitbové spoločenstvá, spoločenstvá mladých, spo-

ločenstvá manželov, ekumenické spoločenstvá a rôzne 

ďalšie spoločenstvá už fungujúce v Cirkvi. Každému 

prihlásenému spoločenstvu/jednotlivcovi budú ná-

sledné zasielané podrobné informácie, ktoré majú 

napomôcť pri hľadaní toho, čo Duch Svätý hovo-

rí Cirkvi dnes. Chceme spoločne hľadať spôsob, ako 

máme v dnešnej dobe kráčať pri ohlasovaní Evanje-

lia. Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do tohto spoloč-

ného kráčania, pozývame k spoločným stretnutiam 

(môžu sa diať aj online), počas ktorých sa v modlitbe 

a rozjímaní budú zamýšľať nad 10 stanovenými té-

mami o spoločnom kráčaní v Cirkvi.

Po úvodnom zoznámení sa so synodou budú 

zhruba každé dva týždne zverejňované videá a ma-

nuály ktoré budú bližšie prezentovať jednotlivých 

desať tém. Na záver každé spoločenstvo/jednotli-

vec zašlú do 15. júna 2022 na adresu spis@synoda.

sk zhrnutie svojich postrehov na jednotlivých desať 

tém, na základe ktorých diecézny synodálny tím vy-

pracuje v spoločnej modlitbe a rozjímaní záverečné 

zhrnutie za celú Spišskú diecézu. Bližšie podrobnos-

ti sú priebežne zverejňované a aktualizované na die-

céznej webstránke www.kapitula.sk a na sociálnych 

sieťach Spišskej diecézy.

Info

Týmto číslom sa končí naša spolupráca pri grafickej príprave Katechetických 

ozvien s RNDr. Margarétou Marcinčinovou. Ďakujeme za ochotu, ústretovosť 

a tvorivý vklad do tvorby nášho časopisu pre katechétov. Pán Boh zaplať!



Katechetické ozveny

-10

Rozhovor

Spoločné kráčanie 
Božieho ľudu
Rozhovor s vsdp. Patrikom Tarajom, koordinátorom 
synodálneho procesu za Spišskú diecézu

S P R A C O V A L :  D A N I E L  L Y S Ý
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1. V  posledných mesiacoch sa Cirkev intenzívne 

venuje prípravám Synody o synodalite. O syno-

dalite počuť z každej strany. Aj v našej diecéze už 

bola spustená prípravná fáza. No nie každý ro-

zumie slovám ako synoda alebo synodalita. Čo 

táto synoda predstavuje, čo je jej cieľom?

Myslím si, že vďaka Druhej diecéznej synode, 

ktorá pred pár rokmi prebiehala v našej diecéze, 

majú mnohí aspoň akú takú predstavu o tom, čo 

je synoda. Uvedomujem si však, že spojenie „sy-

noda o  synodalite“ už môže spôsobovať väčší 

problém, preto som rád, že to môžem lepšie vy-

svetliť aj na tomto fóre. Synoda je termín, ktorý 

je v Cirkvi používaný od jej raných čias. Označuje 

cestu, ktorou spoločne kráča Boží ľud. Môžeme 

hovoriť o  synode biskupov, keď sa zídu biskupi 

a  v  modlitbe a  rozjímaní spoločne hľadajú ces-

tu ako ďalej. Môže však byť, ako bolo spomenu-

té, aj diecézna synoda, ktorá je zas príležitosťou 

miestnych cirkví hľadať spoločne odpovede na 

výzvy čias. Synoda je teda nejaký nástroj, zatiaľ 

čo synodalita je spôsob života, ktorý možno lep-

šie predstaviť práve slovami „spoločné kráča-

nie“. Svätý Otec František zvolal biskupskú sy-

nodu o  synodalite, ktorá vyvrcholí v  roku 2023. 

Cieľom tejto synody je nájsť spoločne odpoveď na 

základnú otázku, ktorá chce odhaliť, aké kroky 

nás Duch vyzýva dnes urobiť, aby sme ako Cirkev 

rástli v spoločnom kráčaní pri ohlasovaní evan-

jelia.

2. Je podľa vás táto synoda iná ako predošlé sy-

nody?

Áno, táto synoda je iná ako predošlé syno-

dy, pretože každá doterajšia biskupská synoda 

mala nejakú špecifickú tému, ktorou sa zaobera-

la (napr. mladí, rodiny, Amazónia, a pod.). Táto 

synoda sa má zaoberať synodalitou, teda spôso-

bom života celej cirkvi, ktorý má byť synodál-

ny. Špecifikom je aj to, že táto synoda nezačína 

v Ríme, ale prvá fáza synody sa deje na úrovniach 

miestnych cirkví, teda v diecézach, farnostiach, 

či spoločenstvách. Druhá fáza, ktorá sa nazýva 

kontinentálna, bude zasa zahrňovať konzultácie 

podľa kontinentov a až záverečná tretia fáza bude 

zhromaždením biskupov v Ríme, ktorí budú roz-

lišovať, čo chce Duch Svätý povedať Cirkvi dnes 

cez výstupy, ktoré vzišli z  predchádzajúcich 

konzultačných fáz. 

3. Svätý Otec vyjadril túžbu, aby sa do tejto syno-

dy zapojil každý člen Cirkvi. Nie je účasť na sy-

nodách určená iba kňazom?

Zvlášť pri posledných synodách, ktoré pre-

biehali v nedávnych rokoch sme si mohli všim-

núť, že bolo do nich zapojených veľmi veľa lai-

Rozhovor

Synoda je termín, ktorý 

je v Cirkvi používaný od 

jej raných čias. Označuje 

cestu, ktorou spoločne 

kráča Boží ľud.
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Rozhovor

kov. A táto synoda má byť priestorom úplne pre 

všetkých, aby vyjadrili svoj pohľad na spoločné 

kráčanie v Cirkvi. Boží ľud má istý zvláštny zmy-

sel na vanutie Ducha, ktorý je dôležité zachytiť 

a spracovať. Záverečné rozhodovanie budú robiť 

biskupi so Svätým Otcom, bude sa to diať však na 

podklade toho, čo budú vnímať, že Duch povedal 

Cirkvi cez všetok Boží ľud.

4. Ako sa môže zapojiť napr. taký jednoduchý 

farník a  čo to pre neho bude znamenať? Máte 

pripravené pre ľudí aj nejaké motivácie, aby sa 

do toho pustili?

Z  dôvodu lepšej efektivity boli menovaní za 

každú diecézu koordinátori, ktorí mali za úlo-

hu vytvoriť diecézny synodálny tím a  vymys-

lieť čo najlepšiu stratégiu pre miestnu Cirkev. 

My sme s našim diecéznym synodálnym tímom 

(spolu nás je 17 členov) mali už niekoľko spoloč-

ných stretnutí, pri ktorých sme spoločne hľadali 

možnosti, ako osloviť čo najviac ľudí. Cez farské 

oznamy a sociálne siete diecézy sme pozvali ľudí, 

aby sa zapojili do tohto spoločného kráčania. Na 

webe diecézy www.kapitula.sk, v  časti, ktorá sa 

venuje synode, možno nájsť prihlasovací formu-

lár, ktorý môže záujemca vyplniť a my mu ďalej 
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Rozhovor

pošleme materiály s  usmerneniami, ako postu-

povať. Ideálne je, ak by sa prihlasovali spolo-

čenstvá, ktoré by mohli diskutovať na jednotlivé 

témy. Ak niekto nemôže nájsť žiadne spoločen-

stvo, môže sa prihlásiť aj individuálne. Budeme 

hľadať možnosti, ako ho zapojiť do spoločného 

kráčania. 

Všetkých, ktorí sa prihlásia, pozývame pre-

dovšetkým k  modlitbe, aby v  nej nachádzali to, 

čo Duch cez nich hovorí. Pri spoločných stretnu-

tiach sa v  modlitbe a  rozjímaní treba zamyslieť 

nad desiatimi témami (alebo len nad niektorými 

z  týchto desiatich), ktorými sa synoda zaoberá. 

Na záver je potrebné urobiť syntézu (nie viac ako 

jedna strana na jednu tému) a poslať ju do 15. júna 

2022 na adresu spis@synoda.sk. Záverečné syn-

tézy budú potom podkladom na predsynodálne 

stretnutie, ktorého cieľom bude v rozlišovaní vy-

tvoriť jednu syntézu za celú diecézu a posunúť ju 

na národnú úroveň.

Motivovať k  účasti sa snažíme osobne cez 

členov synodálneho tímu a potom rôznymi for-

mami cez sociálne siete, médiá a v neposlednom 

rade cez farské oznamy. Každopádne nechceme, 

aby synoda bola udalosťou, ktorú si odčiarkne-

me v  zozname s  povzdychom, že toto máme za 
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sebou. Preto kladieme veľký dôraz na mod-

litbu, v  ktorej prosíme Pána o  nájdenie ciest 

a správnych motivácií k novým krokom.

5. Máte nejaké očakávania od priebehu sy-

nody v našej diecéze a potom aj od výsledkov 

celej synody? Čo by táto synoda mohla pri-

niesť konkrétne pre našu diecézu?

Verím, že synoda prispeje v  našej diecé-

ze k lepšej komunikácii medzi kňazmi, laikmi 

a rehoľníkmi. Verím, že prinesie nové vzťahy, 

nové nápady a  novú iskru, ktorá nám uľah-

čí cestu k lepšiemu ohlasovaniu evanjelia. Čo 

sa týka výsledkov celej synody, tak by som si 

veľmi prial takú novú jar pre Cirkev. Niečo, čo 

sa očakávalo od Druhého vatikánskeho kon-

cilu, no z viacerých dôvodov sa táto nová jar 

nemohla úplne prejaviť. Zvlášť by som si však 

prial zlepšenie komunikácie medzi laikmi 

a  klérom, aby sme pochopili, že sme všetci 

na jednej lodi. Bol by som veľmi rád, keby po-

mohla kňazom pochopiť, že majú byť takými 

pastiermi, ktorí pri vykonávaní svojho pos-

lania počúvajú, čo hovoria laici, spolu o  tom 

diskutujú, v  modlitbe rozlišujú a  tak robia 

rozhodnutia. Veľkým ovocím by bolo aj nové 

povedomie laikov o  ich spoluzodpovednosti 

za kráčanie v Cirkvi, ktorá sa nemá prejavovať 

demokratickým hlasovaním, ale načúvaním 

Duchu a  interpretovaním jeho hlasu spolo-

čenstvu.

6. Vieme o  tom, že máme v  diecéze aj syno-

dálny tím, ľudí z radov kňazov i laikov, ktorí 

túto synodu v našej diecéze koordinujú. Mô-

žete nám priblížiť konkrétnejšie, ako vyzerá 

práca tohto tímu?

Keď som na úvodnom stretnutí predsta-

voval členom tímu, čo ich asi čaká, rozdelil 

som to na dve časti. V prvej chceme spoločne 

prísť na to, ako osloviť čo najväčší počet ľudí 

a  motivovať ich, aby sa do synody zapojili. 

Zároveň bolo treba vymyslieť, ako bude celý 

proces fungovať. Druhá časť, azda náročnej-

šia na čas, bude nasledovať po 15. júni 2022, 

keď budeme mať k dispozícii výstupy od tých, 

ktorí sa zapojili. Tieto bude treba následne 

spracovať a na predsynodálnom stretnutí pri-

praviť záverečnú syntézu za diecézu. Nie je to 

jednoduchá práca, ale vďaka šikovným ľuďom, 

ktorí sa nechali nahovoriť na túto službu, ve-

rím, že to dobre zvládneme. Zatiaľ nám trochu 

prekáža pandemická situácia, no vďaka onli-

ne službám pracujeme relatívne efektívne aj 

spôsobom „home office“.

7. Ako a kedy sa dozvieme výsledky z tejto sy-

nody?  

Výsledky synody sa dozvieme zrejme až 

na jeseň v roku 2023. Ak bude všetko prebiehať 

štandardne, mal by vyjsť dokument (apoš-

tolská exhortácia), ktorý bude zhŕňať závery 

synody. Nemyslím si však, že to bude to, o čo 

nám ide. Svätý Otec prízvukuje, že v tejto sy-

node nejde o  tvorenie nových dokumentov. 

Ide o  isté naučenie sa spoločnému kráčaniu, 

ktoré by v Cirkvi malo byť stále. Dúfam, že sa 

efekt synody dostaví ešte skôr ako oficiálne 

výsledky a že sa bude stále umocňovať.

Rozhovor
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Synoda 
so zvláštnym 
názvom a so 

silnými ambíciami

Začiatok októbra roku 2021 bude navždy 

pamätný tým, že sa v  Cirkvi začala Synoda 

o synodalite. Obsah každej synody, ktorá sa až 

do tohto času konala, bol vždy zrejmý hneď od 

začiatku a vyplýval zo samotného názvu (napr. 

Synoda o rodine, Synoda o mládeži,...). Synoda 

o synodalite je však iná. Väčšine ľudí pri počutí 

tohto názvu určite nie je zrejmé, o čo tu pôjde. 

Už len slovo synoda v nás často vyvoláva pocit, 

že „mňa sa to netýka“. Pozrime sa však bližšie. 

Vademecum – príručka, ktorá je sprievodným 

dokumentom k synode, približuje:   

Synoda je staré, v Tradícii Cirkvi veľmi cti-

hodné slovo, ktorého význam odkazuje na tie 

najhlbšie témy Zjavenia. Označuje cestu, kto-

rou spoločne kráča Boží ľud. 

Synodalita značí predovšetkým osobitný 

štýl, ktorý charakterizuje celkový život a mi-

siu Cirkvi, jej povahu ako Božieho ľudu, kto-

rý spoločne putuje a zhromažďuje sa (porov. 

Vademecum 1.2). Inými slovami môžeme po-

vedať, že synodalita znamená „kráčanie spo-

lu“. Jej cieľ a úspech závisí od toho, ako sa nám 

všetkým podarí zapojiť do jej diania a nakoľko 

sa otvoríme Duchu Svätému. 

Reflexia Cirkvi
Počas Druhého vatikánskeho koncilu bola 

Cirkev zadefinovaná ako Boží ľud kráčajúci 

spolu, ktorý vedie jeho Pán počas dejín (po-

rov. GS 40). Táto synoda je akýmsi obzretím 

sa späť a reflexiou, či je táto definícia skutoč-

ne platnou realitou. Svätý Otec nás v  tejto jej 

prvej fáze vrelo pozýva k spoločnému stretnu-

tiu, načúvaniu Božiemu hlasu a  rozlišovaniu. 

Je to synoda, ktorá vytvára priestor a zároveň 

poslanie pre každého člena, aby sa do nej za-

pojil. 

S P R A C O V A L :  D A N I E L  L Y S Ý
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Príležitosť pre každého
Prvým a  základným spôsobom ako sa za-

pojiť je rozlišovanie a modlitba. Možno to znie 

trochu ako klišé. No aj z  vlastnej skúsenosti 

vieme, že väčšinu zlých rozhodnutí v  našom 

živote sme urobili bez modlitby a  rozlišova-

nia. Dnes, v dobe mediálnej globalizácie a ne-

ustálemu bombardovaniu informáciami, sa 

rozlišovanie stáva najdôležitejšou činnosťou 

pre zachovanie duševného zdravia. Selekcia, 

rozlišovanie a  výber si vyžaduje aktívny prí-

stup a precvičovanie. Bez toho naše správanie 

a  rozhodnutia môžu ľahko skĺznuť k  stereo-

typnému prežívaniu na báze pudovosti a  pa-

sívnemu prijímaniu všetkého, čo sa nám núka. 

Ako kresťania by sme mali veľmi dobre ve-

dieť, aké je rozlišovanie dôležité. Rozlišovanie, 

ktoré sa však nepýta iba vlastného rozumu, 

iba na základe toho, či sa veci zdajú byť navo-

nok dobré alebo zlé, ale rozlišovanie, ktoré sa 

necháva viesť Božím slovom a  jeho popudmi 

v nás. Ako pri slávnostnom otvorení synody 

pápež František povedal, „Božie slovo nás otvá-

ra rozlišovaniu a osvetľuje ho. Ono usmerňuje 

synodu tak, aby nebola akýmsi cirkevným „zjaz-

dom“, študijnou konferenciou alebo politickým 

kongresom, aby nebola parlamentom, ale uda-

losťou milosti, uzdravujúcim procesom vedeným 

Duchom.“

Modlitbou za synodálne dielo prispieva-

me, aby celý tento proces nevyšiel naprázdno, 

aby výsledkom neboli len nejaké čísla či kon-

štatovania. Ale aby toto dielo prinieslo Cirkvi 

dobré ovocie. Ak milujeme Cirkev, milujeme aj 

modliť sa za ňu.  

Ďalšou príležitosťou je priama účasť na 

farskej úrovni. Každá diecéza má totiž zria-

dený diecézny synodálny tím, ktorého úlohou 

je koordinovať a motivovať veriacich, aby sa 

zapojili. V rozhovore o synode v tomto vydaní 

Katechetických ozvien nám možnosti priame-

ho zapojenia viac predstavil diecézny koordi-

nátor synody ThDr. Patrik Taraj, PhD. 

Cieľom synody zrejme nie je nahromadenie 

nejakých nových dokumentov a usmernení. Už 

len samotný synodálny proces a snaha zapojiť 

sa do nej zo strany každého z  nás môže pri-

niesť to, čím táto synoda chce byť. Možno to, 

že vyjdeme zo seba, že neostaneme pasívni, že 

nad tým len tak nekývneme rukou, ale ochotne 

vstúpime do tohto diania, práve to môže na-

plniť cieľ synody viac ako čokoľvek iné. Treba 

zdôrazniť, že každý z  nás môže byť prínosom 

pre zdarný priebeh synody.  

Účasť na synode každého z  nás je v  pr-

vom rade veľkou túžbou samého Svätého Otca 

Františka. Bol to on, kto túto synodu inicio-

val s veľkým nadšením a očakávaniami. Máme 

veľkú príležitosť na to, aby sme sa ako súčasť 

Cirkvi spolu s ňou postupne premieňali na Cir-

kev blízkosti a Cirkev počúvania. Pápež Fran-

tišek nám v závere otváracieho príhovoru ad-

resoval tieto slová „Nepremeškajme milostivé 

príležitosti na stretnutie, na vzájomné počúvanie, 

na rozlišovanie. S radosťou z vedomia toho, že pri 

našom hľadaní Pána nám on sám ako prvý pri-

chádza v ústrety so svojou láskou.“

Aktuálne
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Slávnosťou výročia posviacky katedrály sv. 

Martina v  Spišskom Podhradí sme začali týždeň 

metodických dní pre katechétov a učiteľov nábo-

ženstva, ktoré pripravil a realizoval náš Diecézny 

katechetický úrad.    

V  duchovnom príhovore pán riaditeľ pripo-

menul význam katedrály ako symbolu Cirkvi na 

diecéznej úrovni. Zároveň je i miestom, kde viera 

v Krista dozrieva v povolanie kňazstva. Viera pri-

jatá od predkov, otcov, ale i kňazov, rehoľníkov, či 

katechétov je základom našej kresťanskej identity. 

Ako hovorí pápež František, sme kresťanmi, pre-

tože patríme do Cirkvi. Naša kresťanská identitu 

vychádza z našej príslušnosti. Sme prijatí do veľ-

kej rodiny, v ktorej sa  učíme žiť ako veriaci a ako 

učeníci Pána Ježiša. Toto znamená byť kresťanom. 

Patriť do Cirkvi. Nemožno milovať Boha bez toho, 

aby sme milovali bratov, nemožno milovať Boha 

mimo Cirkev. Nedá sa byť v spoločenstve s Bohom 

bez toho, aby sme boli v spoločenstve s Cirkvou.

Ako svedkovia synovského vzťahu voči Svä-

tému Otcovi a biskupom pôsobíme i ako katechéti 

a  učitelia náboženstva na poli evanjelizácie  

a v tomto duchu sa angažujeme v ľudskej spoloč-

nosti. Máme zodpovednosť za vyznávanie katolíc-

kej viery a našou úlohou je sprostredkovať pravdy 

viery zrozumiteľne, jasne a nákazlivo. Úcta, prija-

tie a pozorné načúvanie sú priority spoločenstva 

a  ich uplatňovanie na hodine náboženstva nie je 

iba úlohou ale i prirodzenou  súčasťou nášho po-

volania: byť Cirkvou, byť s  Kristom a  v  Kristovi 

a posväcovať sa. 

Dva týždne pred našim metodickým poduja-

tím Svätý Otec František oficiálne otvoril Syno-

du o  synodalite. Vyzval celú Cirkev, aby si kládla 

otázku o  spoločenstve. Aj vyučovaciu hodinu 

náboženstva v  škole majú charakterizovať zna-

ky spoločenstva. Vychádzajúc z  tejto skutočnos-

Téma Cirkvi 
ako Božieho ľudu 

na ceste

metodické dni v októbri 2021

S P R A C O V A L A :  M Á R I A  R E R K O V Á
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ti v ďalšej časti metodického stretnutia odznel 

príspevok metodika DKÚ o  znakoch spoločen-

stva a  kritériách cirkevnosti, ktorého textovú 

podobu nájdete na https://www.dkuspis.sk/od-

borne-clanky-pre-potreby-katechezy/.

Na túto časť nadväzovala praktická časť me-

todického podujatia. Jej obsahom bolo predsta-

venie  námetov, ako začleniť jednotlivé znaky 

spoločenstva a  kritériá cirkevnosti i do proce-

su vyučovacej hodiny. Vyučovacie štandardy sú 

dané a sú záväzné. Proces vyučovacej hodiny je 

obohatený metódami a formami, ktorých výber 

je v  kompetencii učiteľa. Súčasne platné Kuri-

kulum predmetu náboženstva, ktoré vychádza-

lo zo Všeobecného katechetického direktória, 

rešpektovalo rozvíjanie trojičného i kristocen-

trického rozmeru a  tiež rozmeru spoločenstva 

v  dvoch rovinách ja v  spoločenstve a  slávenie 

spoločenstva.

K  výberu konkrétnej témy nás inšpiroval 

Rok sv. Jozefa. Jednalo sa o  tému „Práca a  jej 

zmysel“, ktorá je v kurikule zaradená v 8. roč-

níku (Dôstojnosť človeka), 4. tematickom celku 

(Dôstojnosť a výkon). 

V  predstavenej hodine boli použité texty 

z učebnice a metodickej príručky, iba náznakom 

použité sprievodné komentáre, absentovali iné 

vhodné aktivity a  učenie Cirkvi o  práci. Cieľom 

praktickej časti bolo získať zručnosť prípravy 

vyučovacej hodiny, obohatiť text učebnice a ná-

mety z  metodickej príručky o  obsahy z  cirkev-

ných dokumentov, biblických textov, výroky 

pápežov tak, aby sa čo najlepšie naplnil obsa-

hový štandard a  dosiahol konkrétny výkonový 

štandard. Skupinová práca katechétov ponúkla 

možnosti množstva podnetov, ktoré vychádzali 

tak zo skúsenosti katechétov, ako i z výzvy jed-

notlivých znakov synodality a cirkevnosti.  

Po ukončení skupinovej práce zástupcovia 

predstavili svoje podnety. Veríme, že pre tých, 

ktorí sa zúčastnili metodického podujatia, budú 

postrehy jednotlivých skupín prínosom nie iba 

pri príprave konkrétneho obsahu vyučovacej 

hodiny, ale i  pre získanie zručnosti ako krea-

tívne pristupovať k jednotlivým častiam vyučo-

vacej hodiny a  do akej miery prehlbovať obsah 

vzhľadom na možnosti žiakov. 

Ponúkame výber niektorých námetov. Ich 

zapracovanie do jednotlivých častí vyučova-

cej hodiny vyplýva zo stavby vyučovacej hodi-

ny, preto môže byť tak súčasťou motivácie, ako 

i  hlavnej časti, výkladu, formácie, svedectva,  

povzbudenia alebo záverečnej modlitby. 

1. Primát a povolanie každého jedného 
kresťana k svätosti 
• dôraz na zodpovedné vykonávanie svojho 

povolania, 

• dôraz na prácu ako prostriedok posväcova-

nia seba i okolia, 

• dôraz na prácu konanú s  láskou a  s  úmys-

lom oslavy Boha, 

• význam jednoduchej a nepatrnej práce,

• dobrá práca a vzájomná spolupráca ako pre-

jav konania dobra,

• dobrá práca ako prejav spolupráce na Bo-

žom diele spásy,
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Aktuálne

• povzbudenie k prejavom vďaky za prácu 

v rozličných povolaniach, 

• modlitba za prácu, povolanie, modlitba 

pred a po práci,

• konkrétne skutky vďačnosti za prácu 

iných, napr. list, poďakovanie, úcta voči 

ľuďom a ich práci v škole, doma v rodine, 

vo farnosti. 

2. Zodpovednosť za vyznávanie katolíc-
kej viery 
• formovanie správneho postoja k  penia-

zom za vykonanú prácu ,

• dôraz na hodnotu práce, porovnanie 

hodnoty práce a hodnoty mzdy,

• dôraz na odmenu za prácu, ako i  več-

nú odmenu v nebi – budovaniu rozmeru 

večnosti,

• osobné svedectvo o svojej práci, príp. ne-

zamestnanosti, 

• reálny pohľad na kariéru,

• vnímanie povolania rodičovstva, službu 

kňazov, rehoľníkov, katechétov,

• vnímanie povolania a  služby i  bez od-

meny za vykonanú prácu, napr. výchova 

a starostlivosť o deti, 

• motivácia k štúdiu ako druhu práce,

• prepojenie medzi prácou a povinnosťou, 

• dôraz na prepojenie povolania a rozvíja-

nia talentov i schopností. 

3. Svedectvo hlbokého a presvedčené-
ho communia v synovskom vzťahu voči 
Svätému Otcovi a biskupovi, viditeľnom 
princípe a základe jednoty 
• príklad Svätého Otca Františka – náv-

števa zariadenia kuchyne v  Exercičnom 

dome v Prešove.

4. Zosúladenie s apoštolským zamera-
ním Cirkvi, čiže „evanjelizácia“ 
• príklad Pána Ježiša a jeho postoj k práci,

• postoj Ježiša k  ľuďom, ktorí nekonali 

čestne či cnostne: podobenstvo o  robot-

níkoch, podobenstvo o mýtnikovi, príbeh 

o cudzoložnej žene,

• príklady svätcov a  ich postoj k  práci: sv. 

František, sv. Jozef, sv. Terezka, birmov-

ní patróni.

5. Angažovaná prítomnosť v ľudskej 
spoločnosti 
• spoločná práca v  rodine ako budovanie 

spoločenstva,

• príklad Inštitútu Krista Veľkňaza v  Ža-

kovciach, 

• príklad spoločnej práce ako pomoci ľu-

ďom na okraji spoločnosti, možnosti vy-

tvárať spoločenstvo, vzájomne sa formo-

vať, podporovať a rozvíjať talenty,

• angažovanosť na poli dobrovoľníctva,

• delenie sa o  finančné dobrá ako znak 

spolupatričnosti a vytvárania spoločen-

stva s núdznymi.



Katechetické ozveny

-20

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

Štyri adventné 
týždne odhaľujú štyri 

príchody Krista

Aktuálne

Dĺžka adventného obdobia sa v  priebehu 

dejín menila. Súčasná podoba Adventu siaha 

do 9. storočia. Advent má štyri týždne, pres-

nejšie povedané štyri nedele. Posledný týždeň 

je zvyčajne iba čiastočný a má rôznu dĺžku. Zá-

visí to od dátumu Prvej adventnej nedele, ktorá 

môže pripadnúť na dátumy od 27. novembra do 

3. decembra. 

Záznamy o  vývoji liturgického slávenia 

Adventu sú prepojené s  francúzskym mestom 

Tours. Jeden z najstarších záznamov nájdeme 

u  sv. Gregora z  Tours zo 6. storočia. V  knihe 

Dejiny Frankov uvádza, že Tourský biskup sv. 

Perpetuus okolo roku 480 nariadil prípravu na 

Vianoce od sviatku sv. Martina (11. novembra) 

až do Vianoc. Toto obdobie trvalo 43 dní a malo 

názov „Svätomartinský pôst“. Bolo obdobou 

pôstnej prípravy na Veľkú noc.

Neskôr miestna cirkevná rada v Tours 

(r. 567) zaviedla 24-dňový Advent a  to v čase 

od 1.-24. decembra. Až v 9. storočí pápež sv. 

Mikuláš I. stanovil iný časový rámec Adven-

tu, ktorý používame doteraz. Obdobie Adventu 

stanovil na štyri nedele, pričom prvá nedeľa je 

najbližšie k sviatku sv. Ondreja (30. novem-

bra). Jeho najkratšie trvanie je 22 dní a najdlh-

šie 28 dní. 

Interpretácia štyroch týždňov, či štyroch 

nedieľ vychádzala z chronológie v Starom zá-

kone a  prepájala skutočnosť, že  „nové naro-

denie nášho Vykupiteľa nastáva po štyroch 

týždňoch, ako sa prvé narodenie stalo po šty-

roch tisíckach rokov“. Advent tak pozýval 

kresťanov duchovne sa spojiť so starozákon-

ným ľudom, ktorý očakával príchod Mesiáša 

v priebehu zhruba 4000 rokov. 
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Dominikánsky mních a historik z  13. sto-

ročia bl. Jacobus de Voragine vo svojej knihe 

Zlatá legenda zaznamenáva inú stredovekú 

interpretáciu: „Advent sa slávi štyri týždne na 

znak toho, že príchod Krista je štvornásobný. 

Štruktúru Adventu vnímal ako obdobie s hlbo-

kým mystickým poslaním. Slovo „advent“ je 

pôvodne latinské slovo a znamená „príchod“. 

Obsahom Adventu je teda príprava na príchod 

Krista. Štyri nedele tým môžu vyjadrovať jeho 

štyri podoby. 

Voragine hovorí, že Ježiš prichádza: 

1. „v tele“, keď sa narodil z Márie v Betlehe-

me (4. adv. nedeľa – rok C)

2. „do našich sŕdc“, keď sa krstom stane-

me členmi jeho Cirkvi a sme s ním spojení 

(3. adv. nedeľa – rok C) 

3. „v smrti“, keď je každý z nás jednotlivo 

povolaný predstúpiť pred neho (2. adv. ne-

deľa – rok C)

4. „pri poslednom súde“, keď sa opäť vráti 

v sláve, „súdiť živých i mŕtvych“ (1. adv. 

nedeľa – rok C)

V evanjeliových čítaniach nás Cirkev pri-

pravuje na štyri príchody tým, že na každú 

z  adventných nedieľ priradzuje jeden rozmer 

príchodu Krista.

Prvá adventná nedeľa sa zameriava na prí-

chod Krista pri poslednom súde. V tohtoroč-

nom evanjeliu (Lk 21, 25-28.34-36) si pripo-

menieme znamenia, ktoré budú predchádzať 

tomuto príchodu a sme vyzvaní k  bdelosti 

a modlitbe, aby nás „tento deň neprekvapil“. 

Druhá adventná nedeľa sa zameriava na to, 

že stretnutie s Ježišom, na ktoré sa pripravuje-

me, bude plné milosrdenstva (Lk 3,1-6). Na to 

poukazuje sv. Ján Krstiteľ, keď vyzýva „pripra-

viť cestu Pánovi“. Cirkev je v dejinách tou, kto-

rá nás vyzýva pripravovať sa na príchod Krista 

pri našej smrti. 

Tretia adventná nedeľa (Lk 3, 10-18) po-

kračuje v evanjeliu predchádzajúcej. Keď sa ľu-

dia pýtajú Jána Krstiteľa, že čo majú robiť, on 

ich vyzýva ku konaniu skutkov milosrdenstva, 

k premene vlastných sŕdc. To sa má diať i v na-

šich srdciach. Príchod Krista do našich sŕdc je 

svedectvom pôsobenia Božej milosti, prijíma-

nia nezaslúžených darov a ohlasovania Božie-

ho kráľovstva.

V poslednú adventnú nedeľu počúva-

me príbeh Navštívenia (Lk 1,39-45). Príchod 

Krista v  dejinách je blízko. Mária tomu uve-

rila, „že sa splní, čo jej Pán povedal“. Mária sa 

stala prvým Betlehemom. 

Tieto štyri príchody Krista sú mysticky 

prepojené. Boží Syn prijal ľudskú prirodze-

nosť, stal sa jedným z nás, prichádza do našich 

sŕdc. Pripravuje nás na chvíľu iného stretnutia 

s ním v hodine smrti a pri poslednom súde, aby 

sa s  nami podelil o  svoju slávu v  nebi. O  tom 

hovoril a  učil i  sv. Bernard z  Clairvaux. Toto 

nám pripomína Cirkev zvlášť v  čase Adventu. 

Na to máme myslieť i  každé nové ráno nášho 

života, ktoré nám Pán daruje a ponúka nanovo 

prežívať jeho blízkosť.    

Aktuálne
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S P R A C O V A L A :  M Á R I A  R E R K O V Á

Putovanie 
do Betlehema 

so Svätou rodinou
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Aktivity

Advent je liturgickým obdobím, kedy sa 

modlitbami a  pobožnosťami v našich rodinách 

pripravujeme na sviatky Narodenia Pána, na 

Vianoce.

Na tohtoročný Advent, ktorého časť je ešte 

v  Roku svätého Jozefa, prinášame inšpiráciu 

pohybovej aktivity i na počesť fyzickej námahy, 

ktorú sv. Jozef podstúpil pre Svätú rodinu. 

V poslušnosti Bohu viedol Máriu v  požeh-

nanom stave pred pôrodom z Nazareta do Bet-

lehema, kde sa malo narodiť Božie Dieťa. Podľa 

dostupných geografických údajov to je asi 145 

km.

Počas tejto púte bola Svätá rodina v neustá-

lom pohybe a  každodennej neistote, pričom sa 

pri všetkých ťažkostiach a  výzvach neochvejne 

spoliehala na Božiu prozreteľnosť. Predstavte 

si myšlienky, slová i skutky, ktoré mohli a  iste 

i sprevádzali nepredvídané životné situácie po-

čas púte do Betlehema tak sv. Jozefa ako i Pannu 

Máriu. 

Aby sme sa poučili z príkladu dôvery a spo-

liehania sa na Božiu pomoc, povzbuďme sa na-

vzájom v  duchovnom sprevádzaní. Dôverujme, 

spoliehajme sa na Božiu pomoc, vyzvime naj-

mä chlapcov, mužov a  otcov, aby sv. Jozef bol 

pre nich duchovným sprievodcom a  príkladom 

istoty v  neistote, dôvery v  nedôvere, trpezli-

vosti v netrpezlivosti, radosti v smútku, odvahy 

a čnosti nádeje v strachu a beznádeji. 

Adventná výzva:
• Rozhodnite sa napodobňovať púť sv. Jozefa 

so Svätou rodinou tak, že počas Adventného 

obdobia do svojej pešej chôdze pozvete sv. 

Jozefa a  podľa svojich možností vykonáte 

cestu od 1,45 – 14,5 – 145 km. Samozrej-

me, krokomer vo vašom mobilnom telefóne 

alebo iná aplikácia vám ukážu dĺžku prejde-

nej trasy, ktorú si môžete podľa vlastných 

možností a  schopností rozvrhnúť na vami 

určené dni týždňa, aby ste v  čase Adventu 

prešli túto cestu. Vychádza to cca 36 km na 

týždeň a 5 km na deň. Prejdenú vzdialenosť 

si môžete zaznačiť do symbolickej cesty, 

ktorú nájdete v obrázkovej prílohe. 

• Povzbuďte ďalších členov vašej rodiny, aby 

sa pripojili k putovaniu s vami. 

• Počas chôdze venujte čas i  modlitbe napr. 

posvätného ruženca, ako i rozhovoru o ob-

divuhodnom živote svätých, ale i  o živote 

každého z nás; ak ste sami, môžete čas ve-

novať meditácii o čnostiach sv. Jozefa alebo 

Panny Márie. 

• Vzbuďte si posvätný úmysel pre túto čin-

nosť, napr. aby sa na príhovor sv. Jozefa, 

patróna otcov a rodín posilnila vaša rodina 

v  prijímaní Božej vôle a  v otvorenosti pre 

Božie milosti. Okrem svojich úmyslov pri-

dajte do modlitby i úmysly každého člena 

vašej rodiny, ako i  potreby ľudí, ktorí vní-

mate vo svojom okolí.  

Vyprosujme si požehnaný čas putovania. 

Nech tohtoročné Adventné obdobie sprevádza 

viac ako inokedy ochrana a  pomoc sv. Jozefa. 

Putujme s nádejou, že príhovor sv. Jozefa, pat-

róna Svätej cirkvi, pomáha smerovať náš pohľad 

stále viac na nebeského Otca a na potreby svo-

jich blížnych. 

Svätý Jozef, oroduj za nás!
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Aktivity

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

Adventný veniec

V  čase Adventu zvykneme mať vo svojich prí-

bytkoch adventný veniec. Jeho symbolika je veľ-

mi bohatá. Ak vnímame, že je pripravený zo stále 

zelených ihličnatých konárikov, prepájame to i  so 

stále obnovujúcim životom, životom bez konca. Ak 

vnímame jeho tvar ako kruh, potom je pre nás ešte 

viac symbolom večnosti. Tak ako kruh nemá začia-

tok ani koniec, tak i večnosť je bez konca. Vavrínový 

veniec víťazstva je zase spojený so starou gréckou 

kultúrou a dával sa na hlavy antických spisovate-

ľov, filozofov, vládcov, víťazov starovekých olym-

pijských hier, bol pre nich najvyššou poctou. 

Ak sa pozrieme na obrázok nižšie, vidíme pre-

pojenie dvoch vencov. Je to adventný veniec, ktorý 

poukazuje na sviatky, slávenie, liturgické obdobie 

a jeho posolstvo očakávania a večnosti a druhú časť 

tvorí veniec uvitý z  tŕnia, ktorým bola ovenčená 

Kristova hlava nie ako najvyššia pocta víťazstva ale 

ako výsmech. Aj taký pohľad na adventný veniec 

nám môže pomôcť pochopiť význam sviatkov Na-

rodenia Pána. Nech veniec víťazstva, Kristova tŕ-

ňová koruna a Kristov kríž vieme správne prepojiť, 

pretože sú  neoddeliteľnou súčasťou vykupiteľské-

ho diela Ježiša a pre nás hlbokými symbolmi viery, 

nádeje a lásky na ceste kresťanským životom. 

Úloha pre žiakov
• Vypíšte rôzne sviatky Pána Ježiša, ktoré slávi-

me počas liturgického roka.

• V krátkosti charakterizujte ich obsah a význam 

vzhľadom na Kristovo vykupiteľské dielo.

• Zdôvodnite ich význam vzhľadom na naše 

osobné dejiny spásy.  
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Abeceda adventného času

Aktivity

Milí priatelia, želáme vám požehnaný a ra-

dostný vstup do Adventného obdobia. Pravde-

podobne ste už premýšľali nad tým, čo opäť pri-

praviť na tohtoročný adventný čas pre žiakov, 

ale i  pre svoje rodiny. Veríme, že nájdete rôzne 

inšpirácie, ale najdôležitejšie je urobiť si čas 

a priestor pre Boha. 

Ježiš je alfa a omega, začiatok a koniec. V na-

šej abecede je to A  a  Z. Nech i  tento pohľad na 

Ježiša naplní jednotlivé dni adventného času. 

Prvé a posledné písmo abecedy je možné napísať 

ozdobným písmom a na každé iné písmeno, kto-

ré budú medzi tými dvoma, môžeme hľadať slo-

vá alebo citáty, ktoré poukazujú na Ježiša a jeho 

spasiteľné účinkovanie. Uvedené pojmy a  citáty 

môžete prepracovať, prípadne vytvárať si svoju 

vlastnú abecedu pojmov a citátov. 

1. A Alfa, ADVENT

2. B Blahoslavení všetci, čo očakávajú Pána (Ž 147)

3. C Celý Izrael očakával Spasiteľa

4. D Do dejín ľudstva vstúpil Boh vo svojom Synovi

5. E Emanuel - Boh je tu s nami

6. F Filip, toľký čas som vami, a nepoznáš ma? (Jn 14,9)

7. G Gabriel - Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého

8. H Hľa, služobnica Pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova

9. CH Chváľ, Jeruzalem Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha (Ž 147)

10. I Izaiáš – adventný prorok 

11. J Ján Krstiteľ – predchodca Ježiša

12. K Koreň Jesseho

13. L Láska prichádza na svet

14. M Mária je Božou Matkou 

15. N Náš Boh prichádza so všetkou mocou (Mt 18, 12-14)

16. O Očakávame Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista. (Fil 3,20)

17. P Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je svätý Boh (Iz 12)

18. R Roste nebesia z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť (Ž 85)

19. S Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami (Jn 1,14)

20. T Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky (Ž 89)

21. Ť Tešte sa nebesia, plesaj zem (Ž 96)

22. U Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha (Ž 96)

23. V Vyrovnajte cestu Pánovi (Lk 3,4)

24. Z Zodvihnite hlavu, blíži sa vaše vykúpenie (Ž 25)

25. Ω Omega, NARODENIE PÁNA 
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Aktivity

Vzácne chvíle Adventu by mali mať miesto pre všetkých 

členov rodiny. Čas prípravy nie je adresovaný iba najmladšej 

vekovej kategórii. Adventné večery v rodine majú mať hlboký 

duchovný obsah a majú byť adresované všetkým členom rodi-

ny. 

Pre najmenších to môže byť omaľovanie časti obrázku 

a  počúvaní biblického textu, ktorý je ponukou pre jednotlivé 

dni. Pre starších to môže byť ozdobné písanie biblického tex-

tu na rôzne tvary ozdobného papiera, ktorými možno ozdo-

biť i vianočný stromček. Pre dospelých možno zvoliť okrem 

čítania Božieho slova i etapu meditácie a aplikácie biblického 

textu do vlastného života a potom formulovanie osobnej mod-

litby, ktorá zahŕňa vďaky a prosby jednotlivých členov rodiny. 

Nech dlhé adventné večery sú pre nás viac ako ponukou,

nech sú každodennou potrebou zastaviť sa 

a pripraviť sa na veľké sviatky Narodenia Pána.

pre celú rodinu

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

Advent s Božím 
slovom
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Západná kresťanská tradícia rozdeľuje Ad-

ventné obdobie na dve časti. Prvá je dlhšia, 

druhá je kratšia a  začína 17. decembra. Každý 

deň druhej časti Adventu charakterizujú an-

tifóny, ktoré pripomínajú jeden z  Kristových 

mesiášskych titulov, ktorý začína vokatívom 

„Ó...“, čo zdôvodňuje, prečo tieto antifóny na-

zývame „Ó antifóny“. 

Texty antifón sú základom i pomerne zná-

mej pôvodne latinskej piesne z  9. storočia „Ó 

príď, ó príď, Emanuel, čaká ťa verný Izrael“. 

Ó antifóny sú obsahom alelujového verša 

Aktivity

Ó antifóny

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

Kristove mesiášske 
tituly

Ó, Múdrosť – ktorá ukazuje na to, čo je potrebné;

Ó, môj Pane – ktorý nás vedieš cestou;

Ó, kmeň Jesseho – z ktorého sa všetko stáva;

Ó, kľúč Dávidov – ktorý máš moc otvárať a zatvárať;

Ó, Hviezda – ktorá poukazuje na nádheru večného svetla;

Ó, Kráľ – pred ktorým stoja všetci ľudia;

Ó, Emmanuel – Boh s nami, svetlo proti celej našej tme.



v  bohoslužbe slova v  druhej časti Adventu sú 

tiež obsahom responzória Magnifikatu vo veš-

perách. Všetkých sedem antifón uvádza sedem 

Kristových prorockých titulov. 

Pravdepodobný pôvod usporiadania an-

tifón je u  benediktínskych mníchov. Latinské 

názvy Kristových titulov sú nasledovné: Em-

manuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, 

Sapientia. Ak ich usporiadame od posledného, 

tak ako sme to teraz vymenovali, vytvárajú la-

tinské slová „ero cras“, čo znamená „zajtra 

prídem". 

Preto Pán Ježiš, na ktorého príchod sme sa 

v Advente pripravili a ktorého sme oslovovali 

v týchto siedmich mesiášskych tituloch, k nám 

teraz hovorí: „Zajtra prídem“. Ó antifóny zin-

tenzívňujú našu adventnú prípravu, privádza-

jú nás ku kristocentrickému obsahu sviatkov a 

k radostnému naplneniu. 

Námet na modlitby v  rodine prepojené 
s aktivitou

Možno využiť iba jednu časť ponuky, napr. 

symbolické vyjadrenie antifón, vyrobiť medai-

lóny, zamyslieť sa nad obsahom antifóny alebo 

pridať i aktivity vzhľadom na vekovú kategóriu 

detí v rodine. 

17. decembra
Ó, Múdrosť Najvyššieho, 

ty mocne i jemne riadiš všetko;
príď a nauč nás ceste múdrosti!

• Symbolom múdrosti je kniha, preto si môžeme v  rodine pripraviť knihu Svätého písma, 

ktorej slovo budeme počas týchto dní čítať.

• Inou možnosťou je výber náboženskej knihy, ktorú postupne budú čítať všetci členovia ro-

diny a počas modlitby večer sa môžu o obsahu rozprávať, napr. životopis svätca a pod.

• Pripraviť biblické sušienky alebo biblické cukríky, teda zabaliť každý kus tak, že vo vnútri 

budú súradnice zo Svätého písma pre každého člena rodiny.

• Múdrosť možno prejaviť aj pomocou vedomostnej hry, biblického kvízu, biblických postáv 

a pod.

• Vytvoriť záložky s biblickým textom, napr. s Ó antifónami.
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18. decembra
Ó, Pane, vodca svojho ľudu, 

ty si dal Mojžišovi zákon na Sinaji;
príď, vystri svoju ruku a vysloboď nás!

• Pri antifóne – vodca domu Izraela – je možné vzhľadom na vek detí zdôrazniť pojem 

„dom“, náš dom, rodičovské domy, domy prarodičov, dom Cirkvi, dom na skale. Ak sa jed-

ná o celkom malé deti, možno hovoriť o domčeku z perníka, vytvárať perníkové sušienky.

Pri dospelých možno viac hovoriť o rozdiele medzi pojmami dom a domov, večný domov 

v nebi, a pod.

• Tvoriť vianočné pečivo pomocou formičky domu a kostola, na ktorý možno písať desať pri-

kázaní.

• Pripraviť si obraz Mojžiša pred horiacim krom, vystrihnúť ker. Dať do vázy konáriky, pred 

vázu  postaviť horiacu sviecu a  zhasnúť svetlo. V miestnosti sa na stene oproti vytvoria 

v oboch prípadoch kontúry horiaceho kríka.

• Skladanie puzzlí v tvare domu, tvorba betlehemskej maštale – miesto narodenia Ježiša.

• Diskusia o menách Panny Márie: Dom zlatý, prípadne podoby Panny Márie ako je Šaštínska, 

Fatimská, Levočská, Guadalupská a pod. 

19. decembra
Ó, výhonok z koreňa Jesseho, 

ty stojíš ako znamenie pre národ;
príď a vysloboď nás, nemeškaj!

• Koreň Jesseho je možné pripraviť ako medailón či ozdobu, ktorú pridáme na vianočný 

stromček.

• Pripraviť na večeru varenú koreňovú zeleninu, ktorá je výdatným zdrojom vitamínov, pri-

praviť si čaj z koreňa zázvoru a pod.

• Zahrať ako rodina hru s tematikou ovocia či zeleniny, prípadne iba spomínať na situácie zo 

života a svoje pocity prirovnávať niektorým druhom ovocia alebo zeleniny. Príklad: napísať 

na malé kartičky jednotlivé druhy zeleniny a ovocia; každý má možnosť vybrať si niektoré 

a povedať situáciu zo života, kedy sa tak cítil, napr. ako egreše – kyslé a trpké, ako grécke 

hrozienka – medovo-sladké, ako fazule – podopierajú ich palice, ako tekvičky – ukryté 

pod listami, ako kávové zrná – upražené, ako karfiol – bledé, ako paprika či čierne kore-

nie – štipľavé, ako škorica – voňavé, ako korenie bez vône – bez radosti, ako broskyňa – 

šťavnaté, ako sušené ovocie – bez šťavy, ako orechy – s chrumkavou dužinou, ako cibuľa 

– naobliekaný, zaslzený, ako zázvor s prenikavou vôňou – všade preniknuteľný, s trpkou 

chuťou – spôsobený trpkosť, jedovatý – spôsobený urážku, liečivý – pomáhajúci druhým. 

Ako i ďalšie: dlho dozrievajúci, skoro dozrievajúci, nemilo prekvapujúci (oriešky bez jadie-

rok), vzácny, s tvrdou a drsnou šupinkou, bez chuti a pod.
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20. decembra
Ó, Kľúč Dávidov, 

ty otváraš brány večného Kráľovstva;
príď a vyveď zo žalára spútaného, toho, čo sedí vo tme.

• Hra biblických postáv s podávaním teplých nápojov.Koláč a iný špeciálny nápoj.

• Hľadať predmety a situácie, ktoré boli v minulosti „kľúčom“ na otvorenie nových možností.

• Kartičky v  tvare kľúča ako prekvapenie pre jednotlivých členov rodiny, pozvanie na nie-

čo radostné, pozvanie niekoho blízkeho na štedrú večeru, spoločná príprava na vianočnú 

svätú spoveď, vzájomné odprosenie a podanie symbolu kľúča ako otvorenia brán večného 

Kráľovstva. 

21. decembra
Ó, hviezda, čo vychádza, 

jas večného svetla a slnko spravodlivosti;
príď a osvieť tých, čo sedia v temnotách a v tieni smrti!

• Piecť v tento deň vianočné pečivo iba v tvare hviezdy. 

• Pripraviť veľkú perníkovú vianočnú hviezdu a postupne ju zdobiť trblietavými ozdobami.

• Prerozprávať príbeh o vianočnej hviezde.

• Ozdobiť vianočnú sviečku, ktorá nám bude pripomínať Krista – jas svetla. 

• Urobiť si večernú prechádzku a  pozrieť si vianočné svetlá v  domoch, prípadne hviezdnu 

oblohu. 

• Dohodnúť sa na spoločnom rannom sledovaní východu slnka a spoločných raňajkách. 

22. decembra
Ó, Kráľ národov a uholný kameň Cirkvi;

príď a spas človeka, ktorého si utvoril zo zeme!

• Piecť v tento deň vianočné pečivo, ktoré rozdáme iným ľuďom. 

• Počúvať adventné piesne. 

23. decembra
Ó, Emanuel, náš Kráľ a zákonodarca, 

očakávanie národov a ich Spasiteľ;
príď a zachráň  nás, Pane, Bože náš!

• Odložiť adventný veniec.

• Pripraviť betlehem, do ktorého sú vložené postavičky a figúrky okrem Ježiška.
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Eko-adventný veniec 
a eko-betlehem

Koľko darčekov a koľko obalov, kartónových, ozdob-

ných papierov, lesklých, matných. Čo všetko iba tak 

pokrčíme a dáme to do zberu. Áno, je dôležité, že od-

pad separujeme. Ale je dobré porozmýšľať i nad tým, 

aby sme sa naučili recyklovať a vytvárať z materiá-

lov opäť niečo nové. 

Možno by stálo za to vytvoriť príbeh Narodenia 

Pána z  recyklovateľných materiálov, ktoré by opäť 

zažiarili v  novom šate a  v novom zmysle, ktorý im 

môžeme dať práve my. 

Ak to skúsite so svojimi žiakmi či deťmi doma, 

môžete nám na DKÚ zaslať foto ich výtvarných prác. 

Aktivity



Aktivity

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

Jozefov sen - meditácia
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„Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vy-

slobodí svoj ľud z hriechov.“ (Mt 1, 21)

Obrázok preniká zvláštne tajomno. V  popredí 

dominuje postava muža, ktorého tvár je prežiarená. 

Je v  tomto svete, ale akoby vnímal niečo z  ta-

jomného sveta. 

I keď názov obrazu je Jozefov sen, nevidíme Jo-

zefa ako spiaceho. Anjel sa vznáša za hlavou Jozefa.

Jozef vníma slová anjela. Pre nás nie je podstat-

né, či Jozef spal a sníval alebo sníval s otvorenými 

očami a mysľou pohrúženou do Božieho tajomstva. 

Autor obrazu to majstrovsky vystihol tým, že slová 

anjela obklopujú postavu Jozefa.  

Pre nás je dôležité pochopiť, že Jozef tieto slová 

jasne vníma a vie, že v tajomstve Máriinho počatia 

má i on svoje miesto: Dáš mu meno Ježiš. To bude 

jeho úloha. Meno Ježiš znamená Spasiteľ, Záchran-

ca. Lebo on vyslobodí svoj ľud z  hriechov. Jozef je 

prijatý do Božieho plánu spásy a prijíma poslanie.

Jeho tvár je prežiarená tým svetlom, ktoré pri-

náša spásu. Hoci dieťa ešte nie je narodené, on už 

vidí Máriu s dieťaťom v náručí.  

Anjelove slová ho sprevádzajú v  náročných 

chvíľach života. Na ceste do Betlehema, Egypta 

a neskôr do Nazareta. Jozef nám chce povedať: ne-

uzatvárajte sa pred Božím vedením a radami.

Nebuďte v  zajatí slepej poslušnosti zákonu. 

Otvorte sa Boží zámerom. Pozerajte dopredu a ne-

chajte sa viesť. Pochopte, že cesta nie je cieľom. Boh 

nás ňou vedie k sebe. 

V  Jozefovom živote sa to udialo. Počúvaním 

a postupným chápaním zažiari svetlo v jeho duši. 

Jozef sa nechá viesť. Robí to, čo mu Boh hovorí.

Neopustí Máriu. S  Máriou neopustí ani Božie 

dieťa. Ide tam, kam ho Boh pošle. 

Je tam, kde je to potrebné. Preberá zodpoved-

nosť. 

Stará sa, stojí stále blízko, aby chránil dieťa 

a jeho matku.

Dáva dieťaťu meno „Ježiš“, ako povedal anjel.

Ježiš znamená: Boh pomáha, Boh uzdravuje, 

Boh zachraňuje. 

Vo Svätom písme sa nezachovalo ani jedno Jo-

zefovo slovo, ale sa zachovali Jozefove skutky. 

Vo vrave slov, v záplave hlasov, v hluku a upo-

náhľanom tempe utíšme sa i my a pozorne počúvaj-

me. Tak budú môcť naše skutky vydávať svedectvo 

tam, kde bežné slová zanikajú.  

Pane daj, aby moje ticho bolo 

schopné počuť tvoj hlas

prostredníctvom  tých, ktorí mi ho zvestujú.

Túžim byť pozorný na tvoje slovo 

a hovoriť o tebe svojimi skutkami. 



Katechetické ozveny

-36

Aktivity

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

Vianoce v živote 
svätcov

SV. TEREZIA Z LISIEUX
 

Ako štvorročné dieťa smrťou matky stra-

tilo svoju bezstarostnosť. Stala sa precitlive-

ným, škrupulóznym a bojazlivým dievčatkom. 

Terezku sprevádzali tieto neduhy niekoľko 

rokov. Keď mala 14 rokov, na Vianoce dostala 

oslobodzujúcu milosť, ktorá úplne zmenila jej 

život. Píše: 

  „Dňa 25. decembra 1886 sa mi dostalo mi-

losti, že som vyrástla z detských rokov, jedným 

slovom, dostalo sa mi milosti úplného obrátenia.

  Vracali sme sa z polnočnej svätej omše, na 

ktorej som mala to šťastie, že som mohla pri-

jať silného a mocného Boha. Keď sme prišli do 

Buissonnets, tešila som sa, že si pôjdem z kozuba 

vybrať svoje topánky. Tento starodávny zvyk nám 

v detstve prinášal toľko radosti, že Celina – moja 

sestra – chcela ďalej so mnou zaobchádzať ako 

s malým dieťaťom, pretože som bola najmladšia 

z rodiny. 

  Ale Ježiš mi chcel ukázať, že sa mám zbaviť 

detských chýb, preto mi vzal aj nevinné rados-

ti: dopustil, aby otecko, unavený po polnočnej sv. 
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omši, vidiac moje topánky v kozube, namrzene 

vyriekol slová, ktoré mi prebodli srdce: „Čo robiť, 

našťastie je to už naposledy!“ Práve som išla po 

schodoch hore do izby, aby som si odložila klobúk. 

Celina vedela, aká som citlivá, a keď videla, že sa 

mi lesknú oči, bolo jej do plaču, lebo ma veľmi mi-

lovala a chápala môj žiaľ.

„Terezka,“ povedala mi, „neponáhľaj sa dolu, 

bola by si príliš zronená, keby si sa hneď pozrela 

do svojich topánok.“ 

  Lenže to už nebola tá istá Terezka, Ježiš 

zmenil moje srdce! Potlačila som slzy a zbehla po 

schodoch. Potom som utíšila tlkot srdca, vzala som 

si topánky, postavila ich pred otecka, s radosťou 

som povyťahovala všetky darčeky a pritom som sa 

tvárila šťastne ako kráľovná.

Otecko sa smial, znovu sa rozveselil a Celina 

si myslela, že sa jej sníva. Šťastná, krásna sku-

točnosť! Terezka znovu našla duševnú silu, ktorú 

stratila pred štyrmi rokmi, a už navždy si ju mala 

zachovať! ... V  tú nádhernú noc svetla sa začalo 

tretie obdobie môjho života, najkrajšie zo všet-

kých, najviac naplnené nebeskými milosťami.

Dielo, ktoré by som nemohla vykonať za de-

sať rokov, Ježiš urobil v jednej chvíli, uspokojil sa 

s mojou dobrou vôľou, ktorá mi nikdy nechýbala. 

Ako jeho apoštoli som mu mohla povedať: „Pane, 

celú noc som sa namáhala, a nič som nechytila.“ 

Ježiš bol ku mne ešte milosrdnejší než k svojim 

učeníkom, sám vzal sieť, spustil ju a vytiahol ju 

plnú rýb. Urobil zo mňa rybára duší.

Pocítila som veľkú túžbu pracovať na obrátení 

hriešnikov, túžbu, akú som nikdy predtým nepo-

cítila tak živo... Slovom, pocítila som, že do môjho 

srdca vstupuje láska k blížnemu, potreba zabúdať 

na seba, aby som robila radosť iným. A odvtedy 

som bola šťastná!“

„Pán Boh musel urobiť malý zázrak, 
aby som v jednej chvíli vyrástla, 

a urobil ho počas nezabudnuteľného 
vianočného dňa. V tú jasnú noc, sladké 

novonarodené Dieťatko Ježiš zmenilo 
noc mojej duše na najjasnejší deň... 

V tú noc, keď sa stal slabým a trpiacim 
pre moju lásku, urobil ma silnou 

a odvážnou, odel ma do svojej výzbroje 
a od tejto požehnanej noci som 

nepodľahla v žiadnom boji. Naopak, 
kráčala som od víťazstva k víťazstvu 

a začala som ‚veľké preteky‘“. 
sv. Terézia
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Po tomto zážitku milosti Terezka už mohla 

čoskoro pomáhať druhým pri ich obrátení. Už 

viac nestrácala čas tým, aby meravo hľadela na 

seba, na vlastné slabosti a chyby. Neuveriteľ-

ne bdelo, vynaliezavo, vnímavo a celým svojím 

srdcom, do ktorého sa nasťahovala nezištná 

láska, sa obrátila k Ježišovi a k potrebám blíž-

nych. V tom od tejto chvíle spočívalo tajomstvo 

jej misijných úspechov, obopínajúcich celý 

svet. 

SV. FRANTIŠEK ASSISKÝ

Asi dva týždne pred Vianocami si sv. Fran-

tišek zavolal priateľa Giovanniho a zveril sa mu 

so svojou túžbou. Chcel by som ľuďom ukázať, 

a aj ja by som chcel na vlastné oči vidieť, ako to 

vyzeralo po Ježišovom narodení v  Betleheme 

a v akej nepohode sa za onej svätej noci ocitol. 

Nášho Pána uložili do jaslí medzi vola a  osla. 

Ty teraz nájdi jaskyňu a všetko priprav tak, ako 

to bolo v onej noci, keď sa Ježiško narodil. Gio-

vanni celý natešený odišiel všetko pozháňať 

a pripraviť podľa pokynov sv. Františka. 

A  nadišiel Štedrý večer. Sv. František po-

zval na túto príležitosť do Greccia veľa spolub-

ratov. Krátko pred polnocou začali sem prichá-

dzať i muži, ženy a  deti z  okolia, aby oslávili 

svätý večer. V rukách niesli sviece a pochodne, 

ktorými túžili prežiariť túto svätú noc.

K jaskyni prišiel aj sv. František. Keď videl, 

že všetko je pripravené tak ako si želal, tvár 

sa mu rozjasnila od radosti. Akýsi sedliak ho-

dil do jaslí otiepku sena a potom sem priviedli 

vola a osla.

Dedina Greccio sa stala novým Betlehe-

mom. V okolitom lese sa ozývali hlasy a sláv-

nostné spevy.

Sv. František pozval do jaskyne aj kňaza, 

aby v  nej odslúžil sv. omšu, sám mu pri nej 

miništroval. Po evanjeliu sa sv. František pri-

hovoril ľuďom zhromaždeným pred jaskyňou. 

Vyberanými a najkrajšími slovami pripomínal 

narodenie malého Ježiška. Zdalo sa, že aj vôl 

a osol ho pozorne počúvali.

Sv. František vyslovoval slovo Betle-

hem rozochveným hlasom. Z  jeho úst to zne-

lo takmer ako milý bľakot ovečky. A  presne 

o  polnoci, len čo sv. František skončil kázeň, 

Aktivity

... ako to vyzeralo po 
Ježišovom narodení 

v Betleheme a v akej 
nepohode sa za onej 

svätej noci ocitol.
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jaskyňa sa akoby zázrakom celá rozžiarila. Sv. 

František si s  úctou kľakol pred jasľami. Po 

polnočnej sv. omši sa ľudia vracali domov za 

spevu a svetlá pochodní. Na nebi trblietali ti-

síce hviezd.

Sv. František ešte zostal v  jaskyni a  dlho 

sa tam modlil. Potom povedal svojim spolub-

ratom: „Bratia moji, prikazujem vám z  lásky 

k  nášmu Pánovi, aby ste v  budúcnosti každý 

Štedrý večer dávali jesť všetkým zvieratám. 

A  najmä volom a  oslom dávajte dobré seno: 

všetko živé tvorstvo musí oslavovať sviatok 

narodenia Pána Ježiša. Tradovalo sa, že od tých 

čias až do smrti sv. Františka chodili mnísi 

každý Štedrý večer po stajniach na okolí Grec-

cia a prinášali volom aj oslom kvalitné seno.

 

BL. CARLO ACUTIS

Usmievavý  mladík a počítačový nadšenec, 

chlapec usilujúci sa o  svätosť. Carlo originál, 

nie kópia. Každá strana evanjelia bola pre neho 

živým podnetom a  výzvou. Často premýšľal 

nad tým, ako Boh stvoril všetkých ľudí poten-

ciálne svätých a  je na nás, aby sme uskutoč-

ňovali jedinečný a neopakovateľný plán, ktorý 

pripravil pre každého z nás. Svojím spôsobom 

bol aj teológom. Uvažoval nad pravdami viery 

a  postupne sa s  nimi stotožňoval. Počas roka 

neraz ľuďom pripomínal vianočné posolstvo : 

„Najväčším Božím darom pre nás ľudí je to, že 

Boh poslal svojho jednorodeného Syna Ježiša.“ 

To boli jeho Vianoce. Tak ich prežíval a môže-

me povedať, že ich prežíval celý rok. 

 

BRAT ANDREJ ALOJZ CHMEĽ

Aké boli jeho Vianoce? Pochádzal zo Spiš-

skej Starej Vsi a dostal do ako rehoľník do Ta-

lianska. Vianoce roku 1936 boli pre neho po-

značené veľkou radosťou. Mal vtedy 23 rokov. 

Za slávnostného chválospevu Teba, Bože, 

chválime zložil jednoduché rehoľné sľuby. 

V  tento deň, plný radosti, napísal priorovi 

kláštora: Som šťastný, že Vám môžem ozná-

miť, že na Vianoce som zložil rehoľné sľuby dal 

som tak Božskému Dieťaťu všetko, čo som mal. 

Ó, aký som šťastný! Po čom túžila moja duša, 

to mi dobrotivý Pán vo svojej láske daroval. 

Teraz môžem povedať spolu s  apoštolom ná-

rodov sv. Pavlom: „Už nežijem ja, ale vo mne 

žije Kristus“ (Gal 2,20).

Aktivity

Boh poslal svojho 
jednorodeného Syna Ježiša.

Na Vianoce som zložil 
rehoľné sľuby, dal som 

tak Božskému Dieťaťu 
všetko, čo som mal.
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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

Poviedky a príbehy

Som románopisec, a tak sa zdá, že jeden prí-

beh som sám napísal. Prečo píšem: vidí sa mi, 

veď sám najlepšie viem, čo som napísal, že sa 

to niekde a niekedy skutočne stalo, vlastne sa 

to odohralo raz v predvečer Vianoc, v nejakom 

veľkom meste počas hrozivého mrazu.

Zdá sa mi, že chlapec bol v  pivnici, ešte 

veľmi maličký, asi šesťročný ba možno mlad-

ší. Tento chlapec sa ráno prebudil vo vlhkej 

a chladnej pivnici. Odetý bol v akomsi chaláte 

a chvel sa. Jeho dych vyletoval ako biela para, 

sedel v kúte na truhlici, z dlhej chvíle schválne 

Poviedky a príbehy majú svoje miesto tak vo vyučovaní náboženstva, 

ako i pri odovzdávaní dôležitých životných postojov. Generácie starších 

odovzdávajú životné pravdy a postoje mladšej generácii akoby zaodeté 

do príbehu. Vedieť rozprávať a vedieť počúvať je dar. Prostredníctvom 

týchto darov sa vytvárajú a upevňujú naše vzťahy a neopakovateľné 

situácie môžu tak obohatiť a naplniť i tohtoročný čas Adventu.

F. M. Dostojevskij : CHLAPČEK U KRISTA PRI JEDLIČKE
vianočná poviedka 

Zdroj: https://poviedky8.webnode.sk/poviedky/f-m-dostojevskij-chlapcek-u-krista-pri-jed-

licke/ 
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vypúšťal túto paru z úst a zabával sa pohľadom 

ako vyletuje. Bol veľmi hladný. Ráno už niekoľ-

kokrát podišiel k prični, kde na podstielke ten-

kej ako lievanec  a na akomsi uzlíku pod hlavou 

miesto podušky, ležala jeho chorá matka. Ako 

sa tu ocitla? Iste prišla so svojim chlapčekom 

z cudzieho mesta a hneď tu ochorela. Prenají-

mateľku prístrešia zobrala pred dvoma dňami 

polícia; podnájomníci sa rozpŕchli, kdekto na 

sviatky, a  povaľač, čo zostal sám, už celý deň 

a  noc ležal do nemoty opitý, nedočkajúc ani 

sviatkov. V druhom kúte izby stonala od reumy 

akási osemdesiatročná starenka, kedysi bývala 

pestúnkou a  teraz umiera osamotená, ochká, 

šomre a frfle na chlapčeka, takže sa už bál pri-

blížiť k jej kútu. Niekde v pitvore sa mu poda-

rilo napiť, ale nikde nenašiel ani len kôročku 

a už asi po desiatykrát sa pokúsil zobudiť mat-

ku. V temnote sa ho nakoniec zmocnila úzkosť: 

už dávno nastal večer a svetlo stále nezažína-

li. Nahmatal matkinu tvár a  zadivil sa, že sa 

vôbec nehýbe a  je už taká studená ako stena. 

„Je tu veľká zima,“ pomyslel si, chvíľu postál 

a nevedomky si zabudol ruku na pleci nebo-

hej, potom si dychom ohrial prsty, a  zrazu, 

keď nahmatal na prični svoju čiapku, tichučko, 

naslepo tápajúc vyšiel z pivnice. Býval by odi-

šiel už skôr, ale veľmi sa bál veľkého psa, ktorý 

celý deň zavýjal hore na schodisku pred dvera-

mi susedov. Ale psa tam už nebolo a on mihom 

vybehol na ulicu.

Bože, aké to mesto! Nikdy ešte také niečo 

nevidel. Tam, odkiaľ prišiel, bývala v noci taká 

čierna tma, na celej ulici jedna lampa. Na níz-

kych drevených chalupách zatvárajú okenice; 

a  sotva sa zotmie, vonku niet ani nohy, všet-

ci sa zatvárajú v domoch, len svorky psov za-

výjajú, stovky až tisíce ich vyjú a  štekajú celú 

noc. No zato tam bývalo také teplo a dávali mu 

jesť, a tu – Bože, keby mal do čoho zahryznúť! 

A aký rachot a hrmot tu čuť, čo za svetiel a ľudí, 

koní a  kočiarov a aký mráz, mráz! Mrznúca 

para sa valí z horúcich pyskov uštvaných koní; 

v  kyprom snehu zvonia o  kamennú dlažbu 

podkovy, všetci do seba vrážajú, a, ach Bože, 

ako sa mu chce jesť, mať pod zub hoc nejaký 

kúsoček niečoho, a  pršteky ho náhle zaboleli. 

Okolo prešiel strážca poriadku a  odvrátil sa, 

aby nevidel chlapčeka.

A hľa, ďalšia ulica – och, aká široká! Ešte 

tu niekoho rozdlávia; všetci kričia, behajú, vo-
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zia sa a  koľko svetla a jasu! A  toto je čo? Ach, 

aké veľké sklo a  za ním izba a  v  nej strom až 

po strop; je to jedlička s  množstvom svetiel, 

zlatých papierikov a jabĺk a  vôkol nej bábiky, 

malé koníky; po izbe pobehajú deti, nastroje-

né, čistučké, smejú sa a hrajú, čosi jedia a pijú. 

Aha, dievčatko začalo tancovať s chlapčekom, 

aké rozkošné dievčatko! Hudba hrá, počuť ju 

cez sklo. Hladí chlapček, diví sa, aj sa smeje, 

pršteky ho bolia už aj na nohách, a na rukách 

už celkom sčervenali, už sa nedajú ohnúť a pri 

dotyku bolia. A  zrazu si chlapček uvedomil, 

ako veľmi ho bolia prsty, zaplakal a  rozbehol 

sa preč. A opäť vidí skrz iné sklo do izby, znova 

tam majú stromček a na stoloch všakovaké ko-

láče: mandľové, červené, žlté a sedia tam štyri 

bohaté panie a  kto príde, tomu dávajú koláče 

a  dvere sa neustále otvárajú, z  ulice prichá-

dza k  nim mnoho pánov. Chlapček sa priblí-

žil, prudko otvoril dvere a vošiel. Och, ako sa 

naňho rozkričali a  zahnali. Jedna pani bystro 

podišla k  nemu,  strčila mu do ruky kopejku 

a sama mu otvorila dvere von na ulicu. Ako sa 

naľakal! Kopejka sa mu vykotúľala a  zacven-

džala na schodoch a on nemohol ohnúť červe-

né pršteky, aby ju zadržal. Chlapček vybehol 

a  utekal stále rýchlejšie, sám nevediac, kam. 

Chcelo sa mu opäť plakať, lenže sa bojí, a  tak 

beží, beží a dúcha si na rúčky. Zmocňuje sa ho 

úzkosť, potom čo ostal zrazu tak sám, je mu 

strašne, a  zrazu, Bože! Čo sa tu zas robí? Ľu-

dia sa tu tisnú a čudujú sa: za sklom na okne sú 

tri bábky, maličké, odeté v červených a  zele-

ných šatách a celkom – celkom ako živé! Akýsi 

starček sedí a akoby hral na veľkých husliach, 

iní dvaja stoja vedľa neho a  hrajú na malých 

husličkách,  do taktu kývajú hlavami a jeden 

na druhého hľadia, ich pery sa pohybujú, roz-

právajú, iste rozprávajú, lenže cez sklo to ne-

počuť. Chlapček si sprvu myslel, že sú živí, no 

keď pochopil, že sú to len bábky – rozosmial 

sa. Nikdy nevidel také bábky a nevedel, že nie-

čo také existuje! I plakať sa mu zachcelo, ale tie 

bábky sú také smiešne. Náhle sa mu zazdalo, 

akoby ho niekto zozadu chytil za chalát: blízko 

stál veľký zlý chlapec a zrazu ho udrel po hla-

ve, strhol mu čapicu a ešte mu podrazil nohy. 

Chlapček sa skotúľal na zem, spustil sa krik, 

užasol, vyskočil a bežal a bežal, až zabehol, ani 

sám nevie kam, pod bránu do cudzieho dvora, 

a  učupil sa za naukladaným drevom: „Tu ma 

nenájdu, tu je tma.“

Učupil a  schúlil sa a  od strachu nemohol 

popadnúť dych.  Zrazu, z  ničoho nič, mu bolo 

tak dobre: rúčky a  nôžky ho prestali bolieť 

a pocítil také teplo, bolo mu teplo ako na peci; 

Náhle sa celý striasol: ach, len-len že nezaspal! 

Ako dobre sa tu bude zaspávať: „Posedím si tu 

a  potom sa opäť pôjdem pozrieť na bábky,“ 

pomyslel si chlapček a usmial sa pri spomien-

ke na ne, „celkom ako živé!..“ A  vtom začul, 

akoby nad ním spievala jeho mama. „Mamka, 

ja spím, ach, ako dobre sa tu spí!“

„Pôjdeme ku mne k  jedličke, chlapček,“ 

zašepkal nad ním tichý hlas.

Myslel si, že to všetko vraví jeho mama, ale 

nie, to nie je ona. No ktože ho to volal? Nevidí 

nikoho, ale ktosi sa nad ním sklonil, objal ho v 

Aktivity
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tme a on mu podal ruku a... a zrazu - Ó, aký jas! 

Ó, aká jedlička! Veď to ani nie je jedlička, taký 

strom ešte nikdy nevidel! Kde to teraz je: všet-

ko sa ligoce, všetko žiary a všade vôkol sú báb-

ky - ale nie, veď sú to chlapci a dievčatá, také 

rozžiarené, všetci sa točia okolo neho, lietajú, 

bozkávajú ho, berú, nesú ho so sebou, ba i on 

sám letí a vidí: jeho matka sa naňho díva a od 

radosti sa usmieva.

„Mama! Mama! Ach, ako je tu dobre, 

mamka!“ volá na ňu chlapček a  opäť sa boz-

káva s  deťmi a  chce im čo najskôr porozprá-

vať  o tých bábkach za sklom. „Kto ste, chlapci? 

Kto vy, dievčatká?“ pýta sa so smiechom a lás-

kou v očiach.  

 „Toto je Kristova jedlička,“ odvetili. „V 

tento deň u Krista vždy býva jedlička pre malé 

deti, ktoré nemajú svoju jedličku...“ A  dozve-

del sa, že všetci títo chlapci a  dievčatá boli 

deťmi ako on, len jedny zamrzli už v košíkoch, 

v  ktorých ich pohodili na schody k  dverám 

petrohradských úradníkov, druhé posledný-

krát vydýchli u Fínok v  nálezinci, tretie um-

reli pri vyschnutej hrudi svojich matiek počas 

samarského hladu, štvrté sa udusili zápachom 

vo vagónoch tretej triedy, a teraz sú všetky tu, 

všetky sú teraz anjelmi u  Krista, a  on sám je 

medzi nimi, vystiera k nim ruky a  požehnáva 

ich, aj ich hriešne matky... A matky týchto detí 

tu stoja bokom a plačú; každá poznáva svojho 

chlapčeka alebo dievčatko a tí prilietajú k nim 

a bozkávajú ich, utierajú im slzy svojim rúčka-

mi a prosia ich, aby neplakali, pretože im je tu 

tak dobre...

Druhého dňa ráno našli dolu domovní-

ci maličkú mŕtvolku chlapčeka, ktorý zabe-

hol a zamrzol za drevom na kúrenie. Vypátrali 

i jeho mamu... Tá skonala ešte prv než on; oba-

ja sa stretli u Pána Boha v nebi.

A prečo som napísal takýto príbeh, kto-

rý vôbec nezapadá do  obvyklého rozumného 

denníka, ešte k tomu spisovateľovho? A pritom 

som sľúbil poviedky prevažne o  udalostiach 

skutočných! Veď o to práve ide, tuším a marí sa 

mi, že sa to všetko mohlo skutočne stať, teda 

to, čo sa odohralo v pivnici a za drevom, a tam 

pri jedličke u  Krista – už naozaj neviem, ako 

by som vám povedal, či sa to mohlo alebo ne-

mohlo stať. Veď preto som románopisec, aby 

som vymýšľal.

Aktivity
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„Je ockovi trochu lepšie?“ spýtal sa Timo zne-

pokojene a  pozeral na displej svojho mobil-

ného telefónu. V nemocničnej izbe videl stáť 

mamu. V pozadí bolo vidieť dve lôžka. Jedno 

bolo prázdne. Na druhom ležal jeho otec. "Ur-

čite," povedala mama potichu. „Operácia do-

padla dobre a teraz ocko ešte spí. To bol teda 

poriadny šok na začiatok štedrého dňa." 

Timo prikývol. Jeho mama ho v to ráno 

zobudila a povedala mu, že otca už niekoľko 

hodín  bolí brucho. Bolesti medzitým boli také 

silné, že sa rozhodli zavolať záchranku. 

„Ale dnes je Štedrý večer!“ povedal Timo 

prekvapene. Zároveň sa veľmi bál o svojho 

otca. „Chcem ísť s otcom do nemocnice,“ po-

vedala jeho matka. "Vydržíš doma sám niekoľ-

ko hodín?" "Áno," povedal Timo. Potom mu 

zovrelo v hrdle a nebol schopný zo seba vydať 

ani slovo. „Zavolám ti hneď, ako budem ve-

dieť, čo sa deje,“ sľúbila matka, keď prišla sa-

nitka. O niečo neskôr sa ozvala a oznámila, že 

otec má akútny zápal slepého čreva a musí byť 

okamžite operovaný. Timo sa smutne pozrel 

na display.  

„Zostanem tu, kým sa otec nepreberie 

z narkózy a potom hneď prídem domov,“ po-

vedala mama. 

"A zavolám babke a dedkovi a poviem im, 

že Štedrý večer musíme tento rok zrušiť." "To 

je dobré," odpovedal Timo. "Keď sa ocko zo-

budí, povedz mu, prosím, že ho veľmi ľúbim." 

Timo sa rozhliadol po obývačke. V  kúte 

stál ozdobený vianočný stromček s guľami, 

svetielkami a pozlátkami. A pod stromčekom 

bolo množstvo žiarivo zabalených darčekov. 

Boli tam darčeky i  pre babku a  dedka, kto-

rý k  ním mali prísť na Štedrý večer z domova 

dôchodcov. Na stole bol malý vianočný zvon-

ček, ktorým Timov otec zvonil pri rozdávaní 

darčekov. Potom nasledovaná štedrá veče-

ra, nechýbal zemiakový šalát s klobáskami a 

dedko recitoval básne. „Naučil som sa to, keď 

som bol v tvojom veku,“ povedal Timovi mi-

nulý rok. "Stále si ich ešte všetky pamätám." 

Moja dlhodobá pamäť funguje perfektne, len 

krátkodobá už málo." A keď si stará mama dala 

trochu viac vianočného punču, zobrala zobco-

vú flautu od Timovej mamy a  hrala vianočné 

koledy. Timova obľúbená pieseň bola „Tichá 

noc, svätá noc“. Vedel to z kostola. Minulý rok 

ukázal babke partitúry a ona sa to pokúsila za-

hrať. Znelo to trochu falošne, ale na tom až tak 

nezáležalo. Timo si i teraz pohmkával: „Božia 

TROCHU INÝ ŠTEDRÝ VEČER
príbeh na zamyslenie 

Aktivity
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láska prišla k nám, sme zachránení. Ježiš je 

Spasiteľ sveta." Timo prehltol. "Spasiteľ" – to 

znie veľmi živo a isto. A môj otec je v nemoc-

nici a nemôže sláviť Štedrý večer? Tak to teda 

nie!", povedal Timo nahlas a už mal nápad.  

„Naozaj sa máš dobre?“ spýtala sa Valé-

ria svojho manžela Martina. "Áno," povedal. 

"Môžeš ísť domov." Timo na teba bude čakať. 

Chudák. Celý Štedrý večer som mu pokazil...“  

Zrazu ktosi zaklopal. Otvorili sa dvere a do 

nemocničnej izby vošiel malý Timo. Na ple-

ciach mal veľký batoh, ako keby bolo sv. Miku-

láša. Dal ho na zem a začal vyberať množstvo 

vecí. Najprv z  neho vybral jedľové konáriky, 

vianočné gule, šnúra so svetielkami a niekoľko 

žiarivo zabalených darčekov. „Odkiaľ to všetko 

máš?“ čudoval sa Timov otec. „Prebehol som 

cez vianočný trh a v stánkoch som povedal, že 

musím ísť do nemocnice. Našťastie ešte tam 

boli rôzne vianočné veci, ktoré už iní nestihli 

kúpiť. Darčeky pre otca som už zobral z domu. 

Potom som zavolal babke a dedkovi a povedal 

som im, že tento rok budeme sláviť Štedrý ve-

čer v nemocnici." „Babka a dedko idú do ne-

mocnice?“ spýtala sa Timova matka. 

"Ale veď ja som im povedala, že tento rok 

rušíme Štedrý večer." 

„Štedrý večer nemožno zrušiť,“ povedal 

dedko a vošiel s babkou do izby. 

„Zdržíme sa tu len krátko,“ povedala stará 

mama. 

„Skôr, ako sa obdarujeme, pomodlime sa 

a  poďakujme. Veď Božia láska prišla k  nám a 

sme zachránení. Ježiš je Spasiteľ sveta. 

"Bol to pekný Štedrý večer," povedal 

Timo, keď neskôr odchádzal s mamou domov. 

"Iný, ale pekný," povedala. Veď sme tam mali 

vianočný kútik s  jedľovými konárikmi, sve-

tielkami a vianočnými guľami a potom otecko 

rozbalil darčeky. 

„A tiež sme spievali Tichá noc, svätá noc,“ 

povedal Timo a zasmial sa. A potom dodal: 

"Hlavná vec je, že otec je opäť v poriadku!"
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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

Ako zopakovať 
príbeh - aktivity

Možnosť 1: POMOCOU SLOV TVORIŤ 
PRÍBEH 

C I E Ľ :  z kľúčových slov vytvoriť plynulý biblický 

text, z biblického textu minulej hodiny a pod. 

P O M Ô C K Y :  kartičky papiera so slovami (pod-

statné mená, slovesá)

V Ý Z N A M  M E T Ó D Y :
• Skontrolovať, do akej miery katechizovaní 

žiaci poznajú daný obsah.

• Reflektovať, že hoci daný text často poču-

jeme, nedokážeme ho presne reproduko-

vať. 

• Aplikovať metódu predovšetkým na známe 

fragmenty Svätého písma (Ježišovo na-

rodenie, krst Ježiša, povolanie apoštolov, 

zázraky, podobenstvá a pod.). 

Č I N N O S Ť :
• Katechéta uvedie katechetickú činnosť, 

napr. Poznáme Ježišov príbeh narode-

nia. Vieme, že o tejto udalosti písali dvaja 

evanjelisti. Našou úlohou bude opísať prí-

beh tak, ako ho predstavil sv. Lukáš.

• Aby sme mali istú líniu, dostanete pra-

covný list, na ktorom budú porozhadzo-

vané slová, ktoré si najprv chronologicky 

zoraďte tak, ako ich môžete vložiť do viet 

v príbehu, aby ste ho potom mohli napísať. 

V  niektorých vetách môžete použiť aj dve 

slová. Nakoľko budeme mať 12 slov, úlohou 

bude mať minimálne 8 viet.

• Na záver každý žiak prečíta svoj príbeh. 

Potom prečítame príbeh zo Svätého pís-

ma, konfrontujeme, zdôvodňujeme, robí-

me korektúry a pod. 
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Katechéta môže využiť rôzne biblické príbe-

hy, zázraky, podobenstvá tak, že vhodne uvedie 

činnosť, napr. Hovorili sme, že Pán Ježiš urobil 

mnoho zázrakov. Niekomu vrátil zdravie, napr. 

zrak, sluch, pohyblivosť, inokedy vrátil dokonca 

život, niekedy urobil zázrak v prírode. Zopakuje-

me si veľmi silný príbeh zázračného uzdravenie  

Bartimeja, ktorý bol za to Ježišovi veľmi vďačný. 

Katechéta má pripravené slová, ktoré sprevádzajú 

činnosť žiakov, napr. Ježiš, učeníci, mesto, slepec, 

kričal, reakcia mnohých, zastal, odhodil plášť, čo 

chceš, vidieť, viera, šiel (Mk 10,46-52). 

Možnosť 2: POMOCOU VIET TVORIŤ PRÍ-
BEH

C I E Ľ :  na základe úvodnej vety pokračovať 

v príbehu

P O M Ô C K Y :  papier s riadkami

V Ý Z N A M  M E T Ó D Y :
• Skontrolovať, do akej miery katechizovaní 

žiaci poznajú daný obsah.

• Reflektovať, že hoci daný text často poču-

jeme, nedokážeme ho presne reproduko-

vať.

• Získavať zručnosť spolupráce, resp. podie-

ľať sa na práci iných vlastným vkladom.

• Aplikovať metódu predovšetkým na známe 

fragmenty Svätého písma (Ježišovo na-

rodenie, krst Ježiša, povolanie apoštolov, 

zázraky, podobenstvá a pod.). 

• Pred použitím metódy na konkrétnej ho-

dine (zvlášť v práci so stredoškolákmi) je 

potrebné uviesť netradičnú formu práce, 

ktorou sa potvrdzuje dôležitý obsah a pre-

to k nej treba pristupovať zodpovedne.

Č I N N O S Ť :  

• Katechéta motivačne uvedie katechetický 

rozmer činnosti, napr. Na minulej hodine 

sme sa zamýšľali nad jedným z  Ježišových 

zázrakov. Vrátiť zrak tomu, kto nevidí, je pre 

neho veľkým darom. Iste si to uvedomil Bar-

timej, ako i svedkovia, ktorí tam boli. Iste si to 

uvedomujeme i  my, že dary, ktoré máme sú 

vzácne a máme si ich vážiť. Okrem telesného 

zraku máme i duchovný zrak, ktorým môže-

me vnímať Božie pôsobenie v nás i mimo nás.  

• Vysvetlí pravidlá činnosti: práca na zák-

lade textu Mk 10,46-52, žiaci sa posadia 

do kruhu, každý dostane pracovný list, na 

ktorom je napísaná veta: Ježiš prišiel do 

Jericha. Úlohou je pokračovať v písaní prí-

behu (bez pomocných slov) tak, že dopíše 

ďalšiu vetu. Podľa určených pravidiel po-

sunie pracovný list ďalej a príjme iný pra-

covný list. Prečíta doteraz napísaný text a 

vzhľadom na uvedené vety dopíše ďalšiu, 

ktorá by mala nasledovať.  

    • V  posúvaní pracovných listov jedným 

smerom pokračujeme dovtedy, kým sa vráti 

každému pôvodný papier. Po dokončení každý 

žiak (alebo vzhľadom na čas to môžu robiť iba 

niektorí vybraní)  prečíta obsah, ktorý bol vy-

tvorený spoločným písaním. Potom prečítame 

príbeh zo Svätého písma, konfrontujeme, zdô-

vodňujeme, robíme korektúry a pod.
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C I E Ľ O V Á  S K U P I N A :  žiaci 3.-6. ročníka

C I E L E : 
kognitívny:

• Definovať vlastnosti Panny Márie a sv. Jo-

zefa. 

• Formulovať vlastné prosby k  Panne Márii 

a sv. Jozefovi.

afektívny:

• Oceniť význam spoločenstva rodiny, du-

chovnej rodiny Cirkvi. 

• Oceniť hodnotu sprevádzania podľa vzoru 

Ježišovej Matky a sv. Jozefa.

psychomotorický:

• Aktuálne sa rozhodovať pre pomoc a  učiť 

sa byť vďačný.  

M E T Ó D Y :  rozprávanie, dialóg, skupinová práca 

pomocou obrazu, výklad. 

P O M Ô C K Y :  obraz Svätej rodiny – pre každého 

žiaka, pracovný list.

Katechézy

S Máriou a Jozefom 
na ceste za Ježišom

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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ÚVOD

1. Motivácia a uvedenie do témy
Počas Adventného obdobia sme často spie-

vali pieseň Príde Kristus, Spasiteľ náš, cestu 

mu pripravme. Okrem toho sme počuli slová 

Jána Krstiteľa, predchodcu Pána Ježiša, ako 

vyzýval ľudí k pokániu: Pripravte cestu Pánovi, 

vyrovnajte mu chodníky. 

Z  týchto dvoch vyjadrení o  ceste sme iste 

pochopili, že sa nejedná o  cesty, po ktorých 

jazdia autá. Jedná sa o  cestu životom. A  tá 

môže byť tiež rôzna a  môžeme ju prirovnať 

tým cestám, ktoré poznáme ako napr. lesná, 

hrboľatá, kľukatá, blatistá a pod. V živote je to 

tak, že cesty sa striedajú. Nech je naša cesta 

v  súčasnosti akákoľvek, dôležité je, aby sa na 

nej neboli sami.  

• Čo sa môže stať, ak by sme boli na ceste 

životom sami? – cítime sa neisto, možno 

i blúdime a pod.  

• Čo by ste chceli, aby vás sprevádzalo počas 

tejto cesty? – žiaci hovoria

• V  čom nám môžu iní najviac pomôcť na 

našich životných cestách? – že nám uka-

zujú cieľ našej cesty. 

O  tom bude i  dnešné stretnutie. Budeme 

skúmať, kto nás môže v živote veľmi isto spre-

vádzať a povzbudíme sa na príklade Svätého 

Otca Františka, ktorý sa vo svojom živote ne-

cháva sprevádzať predovšetkým Svätou naza-

retskou rodinou.   

• Napíšeme si názov: S MÁRIOU A JOZEFOM 

NA C

HLAVNÁ ČASŤ

1. Činnosť žiakov
Katechéta rozdelí žiakov do 3 skupín. Kaž-

dá skupina dostane pracovný list. Vysvetlíme, že 

každá skupina má časť obrazu, teda obraz nie je 

úplný, ale na každej postave obrazu je i časť inej 

postavy, pretože to sa nedá oddeliť. Ak žiaci doká-

žu, môžu tento obraz pozorovať a hľadať detaily, 

zdôvodňovať ich významy a pod. Hlavnou úlohou 

žiakov je rozprávať sa o postave na obraze a od-

povedať na uvedené otázky:

Katechézy

1. skupina

S MÁRIOU NA CESTE ZA JEŽIŠOM 

Rozprávame sa: 

    • Kto je Mária?

    • Kto ju vybral za matku Božieho Syna?

 Píšeme: 

    • Ako ináč nazývame Máriu? 

    • Aké vlastnosti jej vieme priradiť? 
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2. skupina

S JOZEFOM NA CESTE ZA JEŽIŠOM 

Rozprávame sa:

    • Kto je Jozef? 

    • Čo vieme o jeho živote?

Píšeme:

    • Kým bol vo vzťahu k Panne Márii a kým vo vzťahu k Ježišovi? 

    • Aké vlastnosti mu vieme priradiť?

3. skupina

S MÁRIOU A JOZEFOM NA CESTE ZA JEŽIŠOM 

Rozprávame sa:

    • Kto je Ježiš? 

    • Čo o ňom vieme ako o človeku? 

    • Čo o ňom vieme ako o Bohu?

Píšeme:

    • Kým je Ježiš vo vzťahu k nebeskému Otcovi?

    • Kým je Ježiš vo vzťahu k Panne Márii?

    • Kým je Ježiš vo vzťahu k sv. Jozefovi?
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Po ukončení práce dáme na viditeľné miesto 

veľký obraz Svätej rodiny, môžeme sadnúť do 

kruhu a  jednotlivé skupiny predstavia odpovede 

na svoje úlohy. 

Záver činnosti môže plynule prejsť do ďalšej 

časti.

2. Výklad
Pán Boh zveril svojho jediného Syna Panne 

Márii a  sv. Jozefovi, ktorí mu počas jeho det-

ských rokov života vytvárajú domov. To je prvá 

časť cesty malého dieťaťa. Pán Ježiš ako Boží 

Syn i ako človek vyrastal v rodine. Ukázal nám, 

ako si váži rodinu. My túto rodinu nazývame 

Svätá nazaretská rodina.

Tak Matka Božia i  pestún sv. Jozef sú pre 

našich rodičov veľkým vzorom, pretože stoja 

v úlohe pomocníkov na našej ceste životom. 

Ale i  oni potrebujú mať na svojej ceste 

sprievodcov. Navzájom si teda pomáhajú, ale 

to nestačí. Ako veriaci ľudia hľadáme aj iných 

sprievodcov životom. 

Medzi nich neodmysliteľne patria Panna 

Mária a sv. Jozef. 

Pod ich ochranu sa môžu zveriť tak rodičia 

ako i deti. Môžeme ich vzývať ako sprievodcov 

na kľukatých cestách životom, aby nám u ne-

beského otca vyprosovali hojné milosti. 

Už sme spomenuli príklad Svätého Otca 

Františka, ktorý v  septembri 2021 navští-

vil i našu krajinu. Vo svojom náročnom úrade 

často sa k  ním prihovára vo svojich modlit-

bách. 

Stojí za to, aby sme si o jeho hlbokom vzťa-

hu k  Panne Márii a  sv. Jozefovi povedali ešte 

viac. Zameriame sa na tú časť jeho života, keď 

bol zvolený za pápeža, pretože to je iste najná-

ročnejšia cesta jeho života.
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Katechéta má rozdelený nasledujúci výklad 

na štyri časti a  po každej môže položiť žiakom 

niekoľko otázok na porozumenie textu.

A. Pápež František bol zvolený na Petrov stolec 

13. marca 2013. Jeho prvé slová v úrade boli:  

„Bratia a sestry, dobrý večer. Viete, že úlohou 

konkláve bolo dať Rímu biskupa. Zdá sa, že moji 

bratia kardináli ho išli vziať takmer na koniec 

sveta. Ale sme tu a ďakujem za prijatie komunite 

rímskej diecézy. Prvé zo všetkého sa chcem mod-

liť za nášho emeritného biskupa Benedikta XVI. 

Modlime sa spoločne za neho, aby ho Pán požeh-

nal a Panna Mária ochraňovala.“ 

B. Po spoločnej modlitbe pokračoval: 

„A teraz začíname túto púť. Púť v bratskej 

láske, vzájomnej dôvere. Vždy sa modlime za 

seba, jeden za druhého. Modlime sa za celý svet, 

aby zavládlo medzi nami bratstvo. Teraz chcem 

udeliť požehnanie, ale predtým vás chcem požia-

dať o jednu láskavosť. Skôr ako biskup požehná 

ľud, prosím vás, aby ste prosili nášho Pána, aby 

požehnal mňa. Modlitba ľudu, ktorý žiada požeh-

nanie pre svojho biskupa. V tichosti sa modlite za 

mňa.“ 

Potom udelil pápežské požehnanie Urbi et 

Orbi (mestu a svetu) a dodal: 

„Bratia a sestry. Teraz vás už opustím. Ďaku-

jem vám za prijatie. Modlite sa za mňa a do sko-

rého videnia. Uvidíme sa veľmi skoro. Zajtra sa 

chcem ísť pomodliť k Panne Márii, aby ochraňo-

vala Rím. Dobrú noc a dobre si odpočiňte“ 

C. Prišiel 19. marec 2013 a v katolíckej Cirkvi je 

to slávnosť Sv. Jozefa, patróna Cirkvi. 

Práve v  tento deň sa pápež František ujal 

svojho úradu. Udialo sa to počas slávnostnej 

sv. omše na Námestí sv. Petra vo Vatikáne, kde 

bolo prítomných množstvo kardinálov, bisku-

pov, kňazov, pútnikov, ale i politických pred-

staviteľov z celého sveta. 

D. Pápež František hneď v prvom roku svojho 

pontifikátu vložil meno sv. Jozefa do všetkých 

eucharistických modlitieb vo sv. omši. Od toho 

času počujeme pri každej sv. omši ako sa kňaz 

modlí: ... so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, 

so svätým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými 

apoštolmi...

Okrem toho Vatikánsky mestský štát za-

svätil sv. Jozefovi a  rok 2021 vyhlásil za mi-

moriadny Rok sv. Jozefa a práve v tomto roku 

prišiel i do našej krajiny.   

3. Formovanie postojov - dialóg 
so žiakmi

Možno sme to ešte nevedeli, že Svätý Otec 

František pred každou apoštolskou cestou 

prichádza pred milostivý obraz Panny Márie 

v jednej z rímskych bazilík a tam zveruje svoju 

cestu pod jej ochranu. Keď sa vráti z  apoštol-

skej cesty opäť jeho prvé kroky vedú tam, aby 

poďakoval za ochranu a  ako vonkajší prejav 

položí tam kyticu kvetov. Toto urobil i  pred 

a  po návšteve Slovenska. Podobne svoj vzťah 

prehlbuje i k sv. Jozefovi. On im zverí všetko to, 
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čo ho čaká a ďakuje, že ho sprevádzajú na jeho 

ceste životom. 

Aj nás Pán Boh zveril do ľudskej opatery 

ľuďom, ktorí nám vytvorili domov. Vyrastáme 

v  rodine. Aj naša rodina by mala byť svätou. 

Okrem toho máme aj veľkú duchovnú rodinu – 

našu farnosť a potom ešte väčšiu a tou je Cir-

kev, svätá Cirkev.

Je dôležité vážiť si ľudí, ktorí nás na ces-

te životom vedú, pomáhajú nám a sprevádzajú 

nás. Všetci to potrebujeme. 

Môžeme sa teraz porozprávať o tom, ako je 

to s nami.

• Kto nás môže a kto nás sprevádza na ceste 

životom?  

• Aké vlastnosti majú mať tí, ktorí nás 

sprevádzajú životom?

• Od koho by si mali brať vzor a  silu, aby 

nás dobre sprevádzali? 

• Čo je našou úlohou voči tým, ktorí nás 

dobre sprevádzajú životom?

• Ako môžeme i my niekoho sprevádzať ži-

votom? 

• Prečo je potrebné na ceste k Ježišovi krá-

čať práve s Pannou Máriou a sv. Jozefom?

Buďme vďační, že v nebi máme orodovní-

kov a prosme ich o príhovor.   

Žiakom môžeme dať obrázok Svätej rodiny, 

s ktorým pracovali v predchádzajúcej časti.     

ZÁVER

1. Domáca úloha
Návrhy na domácu úlohu môžu byť nasledu-

júce:

• Poprosme rodičov, ale i  starých rodičov, 

aby nám porozprávali, ako im ich rodičia 

hovorili o úcte k Panne Márii a sv. Jozefovi 

a ako sa k nim vo svojom živote utiekali. 

• Premyslime si, ako by sme konkrétne pre-

javili vďačnosť tým, ktorí nás sprevádzajú 

a  sú nám nablízku, keď potrebujeme po-

moc a radu. 

• Urobme rozhodnutie, že chceme preja-

vovať vďačnosť za všetko a  všetkým tým, 

ktorým sme to dlžní.  

• Prehlbujme úctu k  Panne Márii a  sv. Jo-

zefovi i  strelnou modlitbou: Matka Bo-

žia, Panna Mária, oroduj za nás. Sv. Jozef, 

ochranca Cirkvi, pomáhaj všetkým. 

• Okrem vianočného stromčeka si zaobsta-

rajme na Vianočné obdobie betlehem, pri 

ktorom sa občas zamyslíme nad úlohou 

Panny Márie a sv. Jozefa, pre ktorých stre-

dom bol Ježiš, Boží Syn.
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NOVÝ ZÁKONA A ŽALMY

Vreckové vydanie Nového zákona a Žalmov je vhodné zvlášť mladým ľuďom. 

Jeho jednoduchá, miniatúrna a dostupná knižná forma umožní mať ho stále 

pri sebe. Text z gréčtiny a hebrejčiny preložil Anton Botek. Úvody, poznám-

ky a komentáre sú prevzaté z Jeruzalemskej Biblie, ktorú vydala Jeruzalemská 

biblická škola. 

Cena: 7,50 €

VEĽKÁ ILUSTROVANÁ BIBLIA

Publikácia je obrázkovou Bibliou. Autorom ilustrácií je Tibor Szendrei. Obsa-

huje priamo biblický text Svätého písma katolíckeho prekladu (SSV, Trnava, 

2009) a vybrané časti sú pred každým úryvkom označené príslušnými biblic-

kými súradnicami podľa katolíckeho prekladu. Najdôležitejšie pasáže z Biblie 

Starého i Nového zákona sú zoradené počnúc od príbehov stvorenia sveta až 

po pôsobenie apoštolov a zrod Cirkvi.   

Cena: 16,50 €

ILUSTROVANÁ BIBLIA PRE DETI

Zo španielskeho originálu. Autorom ilustrácií je Antonio Perera. Je tu 71 prí-

behov zo Starého zákona a 61 z Nového zákona. Nájdeme tu príbehy biblic-

kých postáv od stvorenia sveta až po Ježišovo vzkriesenie a farebné ilustrácie 

rastlín, zvierat, ľudí a miest z biblickej krajiny.  

Cena: 11,50 €

Ponuka DKÚ
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Obrázková rodinná BIBLIA pre malých i veľkých  

Prerozprávané príbehy Starého i Nového zákona s ilustráciami.

  

Cena: 10,50 €

SPRIEVODCA BIBLIOU PRE ŠTUDENTOV

fotografie, oboznamuje s  náboženským životom za Ježišových čias, približuje 

spôsob života a práce a biblické osobnosti.

Kniha patrí k  základným pomôckam učiteľa náboženstva v  škole vo všetkých 

ročníkoch náboženstva. 

Cena: 3,50 €

A. Magni, A. Mantovani : VIANOCE VYSVETLENÉ DEŤOM

Knižka pomocou evanjeliových príbehov vysvetľuje malým čitateľom pravý vý-

znam Vianoc a pomocou krátkych zamyslení im pomáha plnohodnotne prežiť 

tento čas milosti a radosti. Je vhodná pre deti od 7 rokov.    

Cena: 6,50 €

Ponuka DKÚ
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Donald H. Calloway Mic : ZASVÄTENIE 
SA SVÄTÉMU JOZEFOVI

Autor dáva príležitosť otvoriť život tajomstvám, moci a neustálej láske sv. Joze-

fa, všeobecného patróna Cirkvi a postrachu zlých duchov. Čerpá z bohatstva živej 

tradície Cirkvi. Je to cirkevne schválená kniha, ktorá motivuje až do takej miery, 

že môže spustiť veľké hnutie zasvätenia sa mocnému orodovníkovi, ktoré zmení 

svet k lepšiemu. 

Cena: 12,50 €

Mike Aquilina : SVÄTÝ JOZEF A JEHO SVET

Kniha zobrazuje židovský svet v 1. storočí pomocou starostlivo vybraných detai-

lov. Medzi riadkami objavujeme svet toho, ako v dejinách pôsobili dve vodiace 

ruky: prozreteľnostná Božia ruka naplňujúca Božiu vôľu a démonická ruka ma-

nipulujúca šialeným kráľom Herodesom. Každý, kto spoznal tento dualizmus, 

bol nútený robiť ťažké rozhodnutia a znášať strašné následky. Medzi nich patril 

i sv. Jozef. V tomto kontexte je podaný životný príbeh veľkého svätca, potomka 

Dávidovho rodu a pestúna Božieho Syna.    

Cena: 5,50 €

Ponuka DKÚ




