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Úvodník
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo.
Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1,15)

je stále obmedzená kapacita a komplikovaný vstup neočkovaných. I v tejto oblasti sa
očakáva uvoľnenie. Sú to predpoklady, že naša príprava na slávnosť Pánovho zmŕtvychvstania a samotné slávenie bude iné, ako bolo posledné dva roky. Vtedy sme totiž

Z

mali pôst od liturgie predĺžený aj na veľkonočný čas. Teším sa z toho, že sa nám podaačiatok evanjelia podľa Marka týmito slovami uvádza Je-

rilo zorganizovať duchovné cvičenia. V Spišskej Novej Vsi v Centre Božieho milosrden-

žišovu verejnú činnosť. Po uväznení Jána Krstiteľa je náš

stva a rovnako i v Ústí na Orave. Verím tomu, že sa podarí pripraviť duchovné obnovy

Spasiteľ v Galiley a začína svoje pôsobenie. (Porov. Mk 1,14).
Slová zachytené v evanjeliu sú slovami pozvania. Na prvý pohľad
sa javí ako oznam, avšak Boží syn dáva ponuku. Ide o veľkorysú

v dekanátoch.
Prijmite do svojej služby aj ponuku nového čísla Katechetických ozvien. Snažili sme
sa pripraviť obsah, ktorý bude osožný pre vašu službu vo vyučovaní a katechéze.

ponuku, ktorá predchádza každú našu snahu a úsilie. Dostali
sme všetko zadarmo. Božia milosť je pred všetkým naším konaním. On nám otvoril

Požehnaný pôstny čas.

nekonečné pramene milosti. Dostávame zadarmo, pretože zaplatil niekto iný. Plnosť
času je čas, kedy už „nevládze“ udržať lásku a vylieva ju na celé svoje stvorenie. V

Viktor Pardeľ

úvodnom citáte Ježišových slov za výzvou na pokánie nasleduje výzva uveriť evanjeliu.

riaditeľ DKÚ

To je prvý krok na ceste pokánia. Veriť. „obrátenie“, hlbokú zmenu v spôsobe chápania
našich vzťahov s Bohom. Vyžaduje si to prejsť od predstavy Boha, ktorý žiada, ktorý
rozkazuje, ktorý hrozí, k predstave Boha, ktorý prichádza s plnými rukami, aby nám
on sám všetko daroval. (kard. Cantalamessa). Keď Pán podmieňuje vstup do nebeského
kráľovstva, podmieňuje to, aby sme sa stali deťmi. (Porov. Mt 18,1-3). Dieťa túži po
raste a na má spočívať i náš osobný duchovný život, ktorý bude spojený s osobným
duchovným rastom. Pôstne obdobie nám dáva príležitosť, aby sme boli otvorenejší na
Ducha Svätého, ktoré sme dostali pri krste. Buďme teda horliví, konajme pokánie. On
stojí pri dverách a klope. Počujem jeho hlas? Otvorím? Mám uši, ale naozaj počúvam?
(Porov. Zjv 3,19 – 22).
Ani v týchto dňoch netušíme, ako bude bežný a každodenný život obmedzený alebo
voľnejší. Stále je tu prítomný prízrak pandémie. Avšak všetko nasvedčuje, že opatrenia
sa budú uvoľňovať. Situácia by sa mohla meniť i v školách, v ktorých je realitou každého týždňa zatváranie tried, izolácia alebo karanténa žiakov a učiteľov. V kostoloch

Katechetické ozveny
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Editoriál
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

U

Info
BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – dekanátne kolá

Zároveň máme v ponuke námety z minulých ro-

Dekanátne kolá sa i v tomto školskom roku konajú

kov.

prostredníctvom Edupage a to 22. marca 2022 pre

Objednávací formulár nájdete na linku: https://

základné i stredné školy. Bližšie informácie boli

www.dkuspis.sk/2022/02/18/postva-aktivi-

zasielane na e-adresy učiteľov NV. Súťaž pripra-

ta-2022-jezisovo-srdce/

rčite aj vás potešila správa o mož-

Službe, ktorá existuje v Cirkvi v rôznych

nom návrate do “normálneho“ ži-

podobách od prvopočiatkov, sa tým

vota spred pandémie. Asi väčšina z nás

priznáva osobitná dôležitosť v duchu

chápe, že život po pandémii však nebu-

Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý

AKTIVITA NA PÔST 2022 – JEŽIŠOVO SRDCE

de taký ako predtým. Veľmi mi to pri-

vyzdvihol aktívnu úlohu laikov, mužov

Pôstne obdobie s postavami z Krížovej cesty.

pomína udalosti Veľkej noci, na ktoré

i žien. O čo vlastne ide a ako prebieha

Každý pôstny týždeň dostanú účastníci obrá-

tom naskytla možnosť a milosť zúčastniť sa du-

sa o chvíľu budeme spoločne pripravo-

vymenovanie do služby katechétu vám

zok postavy, ktorá sprevádzala Pána Ježiša na krí-

chovných cvičení v Centre Božieho milosrdenstva

vať v pôste. Skrze strach, bolesti, smrť

priblížime v časti aktuálne.

žovej ceste. Na začiatku im dáme plagát A4. Na

v Smižanoch. Po čase dlhých obmedzení to bola

vuje odborná komisia pre Biblickú olympiádu

USKUTOČNILI SA - Duchovné cvičenia v
Smižanoch
V prvých februárových dňoch sa 30 kateché-

prichádza víťazné vykúpenie! Čaká nás

Viete, kto je tajomníkom Rady pre

jednej strane sa nachádza Pán Ježiš na kríži, na

prvá príležitosť otvoriť sa a načerpať zo studni-

nový život v nádeji, ktorú nám daroval

mládež a univerzity KBS? Váhate? O člo-

druhej strane kríža si deti lepia nálepky jednot-

ce Božieho slova prostredníctvom tých, ktorí po-

Ježiš Kristus, Zmŕtvychvstalý.

veku s veľkým srdcom, veľkými víziami

livých postáv. Dozvieme sa, aké bolo srdce tejto

slúžili ako ohlasovatelia. Exercitátorom bol Mons.

Vykročme spolu na túto cestu inšpi-

a ešte väčšou skromnosťou, je práve náš

postavy,

príhovorov/

Marián Bublinec. Ako sám povedal, túto službu

rovaní príspevkami tretieho čísla Ka-

rozhovor. Priblížte sa k mladým aj jeho

katechéz. Budú pripravené v elektronickej podo-

prijal rád, duchovné cvičenia sú pre neho vždy ra-

techetických ozvien v školskom roku

optikou! Stúpanie na vrchol vedie k pre-

be a zverejnené na webe DKÚ Spiš. Keďže Pôstne

dostným časom a robí to s úsmevom na tvári. Aj

20121/20122.

mene.

obdobie je duchovnou prípravou na sviatky Veľkej

touto cestou mu chceme poďakovať za jeho prí-

prostredníctvom

šiestich

V úvode neprehliadnite dôležité ak-

Ako katechéti a ohlasovatelia ra-

noci, posledný obraz bude osobný – malé zrkadlo.

tomnosť a službu pre katechétov Spišskej diecézy

tuálne informácie týkajúce sa Biblickej

dostnej zvesti máme väčšiu možnosť

V zrkadle uvidia seba a položia si otázku: „Aké je

a odovzdanie hlbokého obsahu, ktoré možno zhr-

olympiády. V sekcii Info sa dozviete o

ale i zodpovednosť „polievať“ zasiate

moje srdce? Ako som prežil prípravu? Oslovil ma

núť do posolstva: „Nepýtaj sa Krista, čo máš robiť,

zrealizovaných akciách, taktiež

semienka.

Aktivity na obdobie Pôstu,

príklad ľudí na krížovej ceste? Nakoľko je moje

ale kto si.“ Zároveň ďakujeme otcom pallotínom

sledky súťaže Piráti krásy. Nájdete tam

námety na krížové cesty, meditácie nad

srdce láskavejšie, ochotnejšie, odvážne, citlivé a

za poskytnutie priestorov a príjemné prostredie

predbežný program akcií a aktivít, ktoré

textami či obrazmi, aktivity, katechézy

verné?“ Deti povzbudzujeme k vedomiu toho, že

pre duchovné cvičenia.

pre vás DKÚ Spiš plánuje zorganizovať v

na veľkonočné obdobie to všetko je zlo-

Pán Ježiš nás všetkých nosí vo svojom srdci a bolo

kalendárnom roku 2022.

mok z našej ponuky ako tomu prispieť.

prebodnuté z lásky k nám.

aj vý-

Pápež František Apoštolským listom
motu proprio Antiquum ministerium

Prajeme vám požehnaný čas strávený s Ka-

zriadil laické ministérium katechétu.

techetickými ozvenami!

Postavy na jednotlivé týždne, ktorých sa dotkla

USKUTOČNILA SA – Recitačná súťaž PIRÁTI

láska Ježišovho srdca počas krížovej cesty:

KRÁSY – téma „Láska v rodine“ – vyhod-

Panna Mária – rodičovské srdce

y

Šimon z Cyrény – ochotné srdce

y

Veronika – odvážne srdce

nebolo vyhodnotené do uzávierky predchádzajú-

y

Plačúce ženy – citlivé srdce

ceho čísla Katechetických ozvien, uvádzame ich

y

Jozef z Arimatey – verné srdce

v tomto čísle. Konkrétna téma vychádzala z pre-

y

Moje srdce

biehajúceho Roku rodiny. Z dôvodu pandemických

Plagát + 6 obrázkových nálepiek – 1 sada/1€.

Katechetické ozveny

notenie 8. ročníka diecézneho kola

y

Z dôvodu, že diecézne kolo recitačnej súťaže

opatrení sa uskutočnilo iba diecézne kolo formou

www.dkuspis.sk
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zaslania nahrávky recitácie. Všetky zaslané nahrávky boli zaradené do diecézneho kola súťaže. V 1. kategó-

RÁMCOVÝ KALENDÁR NA ROK 2022

rii za poéziu bolo prihlásených 13 žiakov, nahrávky zaslalo 9 žiakov. Za prózu bolo prihlásených 15 žiakov,

Ponúkame prehľad plánovaných podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na rok 2022.

nahrávky zaslalo 10 žiakov. V 2. kategórii za poéziu bolo prihlásených 7 žiakov, ktorí zaslali nahrávku, za
prózu boli prihlásení 5 žiaci, pričom tiež zaslali nahrávku.
Súťaž videonahrávok bola vyhodnotená 1. decembra 2021 v Diecéznom katechetickom úrade. Porotu
tvorili: Mgr. Daniel Lysý, PhD., PaedDr. Klára Soľanová, PhD., Mgr. Mária Rerková. Uvádzame prehľad
umiestnení. Víťazom zasielame diplomy a malé vecné ceny.

MESIAC

CELODIECÉZNE PODUJATIA

január

školské kolá BO

február

duchovné cvičenia

marec

duchovné cvičenia

katechetické dielne

dekanátne kolá BO

duchovné obnovy

I. kategória, poézia – celkom 9 súťažiacich
1. Aneta Dopaterová, ZŠ s MŠ Krušetnica – Agi Jankuláková: Krehkosť bytia
2. Natália Brandysová, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné – D. Dragulová, M. Rúfus, H. Siváková, montáž: Ten

školské kolá výtvarnej súťaže
apríl

obraz jediný

diecézne kolo Biblickej olympiády

katechetické dielne

diecézne kolo výtvarnej súťaže

duchovné obnovy

mentoring pre začínajúcich učiteľov

3. Barbora Hrubjáková, ZŠ Slnečná, Námestovo – Janko Silan: Slávme to spoločne

I. kategória, próza – celkom 10 súťažiacich

máj

mentoring pre začínajúcich učiteľov

1. Sofia Kurňavková, ZŠ s MŠ J. Vojtaššáka, Zákamenné – Renáta Matušková: Kto mi dal také meno?

jún

mentoring pre začínajúcich učiteľov

2. Romana Grofčíková, ZŠ Krušetnica – Mariana Komorová: Pred dažďom

júl

mentoring pre začínajúcich učiteľov

1. september

Veni Sancte – 25. výročie DKÚ

september

metodický deň pre začínajúcich učiteľov

3. Adam Baloga, ZŠ sv. Jána Krstiteľa, Sp. Vlachy – Bruno Ferrero: Milý Bože, tu je Lorenzo

II. kategória, poézia – celkom 7 súťažiacich
1. Petra Olejníková, Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, Sp. N. Ves – Ján Smrek: Krásna matka
2. Juliana Fejová, Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo – L. Vadkerti Gavorníková: Spievam o spievaní
3. Erika Oračková, Súkromná spojená škola, Kežmarok – Ján Ličko: Modlitba za dcéru a jej rodinu

október
november

metodické dni v regiónoch
recitačná súťaž

katechetické dielne

seminár – knihy k BO

II. kategória, próza – celkom 5 súťažiacich
1. Mária Sára Hollaarová, Cirk. gymnázium Š. Mišíka, Sp. Nová Ves – Tomáš Repčiak – Krosná

REGIONÁLNE PODUJATIA

december

seminár – farská katechéza

duchovné obnovy

2. Marianna Dolanská, Gymnázium, Sp. Nová Ves – M. Rusiňáková: Anka Kolesárová: 5. životná púť
3. Lucia Kozubová, Gymnázium, Školská, Sp. Nová Ves – Ján Bodenek: Ivkova biela mať

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

Ďakujeme vám, že ste i napriek sťaženým podmienkam venovali dostatok úsilia na to, aby sa žiaci
mohli prezentovať a nezvyčajnou formou zapojiť do súťaže. Ďakujeme vám, že objavujete v žiakoch talen-

VZDELÁVANIE METODIKOV DKÚ – MEN-

zyku. Účastníci boli rozdelení do dvoch skupín.

ty, pomáhate im ich rozvíjať, aby mohli obohacovať svet a svoje okolie tým, čo dostali ako veľký Boží dar.

TORING

Celkový počet absolventov bol 15 a okrem pra-

Na základe ponuky Katechetického inštitú-

covníkov DKÚ Spiš sa zo zúčastnili vybraní ka-

tu Františkánskej univerzity v Steubenville, USA

techéti a kňazi, pracovníci KU v Ružomberku

počas roku 2021 sa metodici DKÚ Spiš zúčast-

a OZ VIAC. Stretnutia mentorsky viedla pani dok-

Aj v tomto roku je možné poukázať nášmu úradu 2% zo zaplatenej dane. Vopred ďakujeme za pod-

nili kurzu mentoringu, ktorý bol zameraný na

torka Christine A. Mugridge, PhD. z Katechetic-

poru katechetickej činnosti v Spišskej diecéze. https://www.dkuspis.sk/2022/01/26/2-pre-kateche-

vedenie katechétov. Vzdelávací obsah bol roz-

kého inštitútu v Steubenville, USA. Každé online

zu-v-spisskej-dieceze/

delený do 9 oblastí a zároveň i 9 stretnutí, re-

stretnutie predchádzalo samoštúdium materiá-

alizoval sa jedenkrát za mesiac v anglickom ja-

lov, ktoré nám bezplatne poskytol Katechetický

2% PRE DKÚ

Katechetické ozveny

www.dkuspis.sk
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inštitút Františkánskej univerzity v Steubenville

ho spoločenstva alebo celkom nového spoločen-

prostredníctvom ich webu. Na základe textov, vi-

stva vytvoreného za týmto účelom alebo prípadne

deí a úloh sme sa hlbšie ponárali do problematiky

aj jednotlivci prihlásili cez prihlasovací formulár,

mentoringu zameraného na formáciu katechétov.

ktorý sa nachádza na diecéznom webe: https://

Počas jednotlivých online stretnutí sme nadobú-

kapitula.sk/synoda-o-synodalite/.

dali skúsenosti, zručnosti mentorovania. Absol-

sa konal webinár pre katechétov, ktorí pripravili

vovaním programu účastníci získali kompetenciu

členovia diecézneho synodálneho tímu a zároveň

byť mentormi učiteľom náboženstva, sprevádzať

naši kolegovia z GSA Ružomberok: Anna Vigľašová

ich, usmerniť a motivovať k tomu, ako využiť svoje

a Kamil Nemčík. V prípade, že potrebujete upresniť

schopnosti a dary viesť a sprevádzať svojich zve-

informácie k možnosti zapojenia sa, píšte na ema-

rencov na ceste viery.

ilovú adresu: dkuspis@dkuspis.sk. Povzbudzujeme

23.

Rozhovor

februára

k aktívnej účasti v synodálnom dianí.

SYNODA O SYNODALITE
Svätý Otec František zvolal synodu o synodalite,
v rámci ktorej môže každý človek vyjadriť svoj postoj

PRÍPRAVA NA NÁRODNÉ STRETNUTIE
MLADÝCH

ohľadom spoločného kráčania v Cirkvi. V prvej fáze

V rámci prepojenia školského vyučovania a far-

synody, ktorá bola predĺžená až do augusta 2022,

skej katechézy je veľkou príležitosťou ponúknuť

prebieha tento proces na diecéznej úrovni. Od nedele

žiakom to, čím žije Cirkev a čím žijú mladí kresťa-

7.11.2021 je možnosť zapojiť sa aj v rámci Spišskej

nia, aby Cirkev bola mladou tak na Slovensku ako i

diecézy. Táto možnosť bude stále aktuálna až do júna

vo svetovom ponímaní. Duchovná príprava na ná-

2022, takže noví záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť

rodné stretnutie mladých je spätá s putovaním a

synody, sa môžu kedykoľvek prihlásiť!

horami. Začala už v novembri, ale nič nebráni, aby

Diecézny synodálny tím pozýva všetkých, kto-

uvedené témy biblických výšin našli svoje miesto i

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

odteraz do konca školského roku. Katechézy sú prí-

žiť zajtra, aby sa v rámci už nejakého existujúce-

stupné na https://narodnestretnutiemladeze.sk/

Stúpanie
na vrchol
vedie k premene
rozhovor s vsdp. Matúšom Reinerom, tajomníkom
Rady pre mládež a univerzity KBS.
SPRACOVAL: DANIEL LYSÝ

Katechetické ozveny
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Rozhovor

Do nášho ďalšieho rozhovoru sme pozvali kňaza Spišskej diecézy, ktorý sa v diecéze
už siedmy rok venuje práci s mládežou a tretí rok pôsobí na celoslovenskej úrovni ako tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS, otec Matúš Reiner. V rozhovore sme sa pýtali aj
niekoľko otázok ku konferencii o mládeži, ktorá je naplánovaná na marec 2022 a takisto aj
k Národnému stretnutiu mládeže T22, ktorého prípravy sú v plnom prúde.

1. Otec Matúš, práca s mládežou je krásne i náročné poslanie. Ako si sa ty dostal k pastorácii
mladých? Prečo práve práca s mládežou?
K mladým som mal stále blízko. Doma vo
farnosti sme mali stretko, ktoré som viedol.
Nevnímal som v ňom seba ako animátora.
Skôr som sa cítil ako jeden z nich. Boli a sú to

Ako prvé vnímam, že je
dôležité prestať sa sťažo-

V skutočnosti je potrebné mať s nimi vzťahy

málo výskumov. Touto konferenciou chceme

a vzťahy chcú čas. Vzťahy pomôžu, že sa mla-

poukázať na to, ako sa zmenil duchovný ži-

dí stanú naozaj našimi spoločníkmi na ceste,

vot mladého človeka počas pandémie a hľadať

našimi priateľmi, ktorí nám dovolia vstúpiť

cesty a východiská.

do ich sveta. A to chce veľa obety. Napríklad
je ľahšie napísať do facebookovej skupiny, že

6. Momentálne už na Slovensku beží aj du-

bude stretko, ako osobne cez SMS-ku pozývať

chovná príprava na Národné stretnutie T22

každého. Investovať znamená ísť cestou, kto-

s názvom Výšiny. Mohol by si nám v skratke

rá je náročnejšia.

povedať, prečo takýto názov a čo je zmyslom
a obsahom tejto prípravy?

vať na dobu a vidieť mla-

4. Dnes často zápasíme s tým, že najťažšie je

Svätý Otec určil ako tému na Svetové dni

dých, po ktorých Boh túži

mladých osloviť, získať si ich pozornosť a vô-

mládeže v roku 2022 citát: „Mária sa vydala na

teraz...

bec zaujať ich. Ako to vnímaš ty, čo na mladých

cestu a ponáhľala sa...“ (Lk 1,39). Je to presne

zaberá dnes najviac? Ako je možné mladých aj

tá chvíľa, keď sa Mária po zvestovaní rozhodla

v tejto dobe motivovať?

ísť pomôcť Alžbete. Vieme, že jej cesta viedla

moji priatelia. Keď som začal premýšľať nad
povolaním, chcel som ísť k saleziánom ale

ktorá sa formuje ľahko, ale občas i blatom,

nakoniec som skončil v diecéznom seminá-

s ktorým to až tak jednoduché nie je.“

ri. Boh však poznal moje srdce, preto ma ne-

Ťažko mi na to odpovedať, ak myslíme

cez hory, lebo tento citát pokračuje, že sa po-

anonymnú masu mladých. Keď som pôsobil

náhľala do istého judejského mesta v horna-

vo farnosti, tak som zistil, že to, čo ich naj-

tom kraji. Preto aj názov duchovnej prípravy

chal v službe mladým. Stále vnímam, že mám

3. Často dnes počuť, že mladí ľudia sa oproti

viac motivuje, je spoločenstvo rovesníkov –

Výšiny. Predstavuje stúpanie na vrchol, ktoré

k nim akosi bližšie.

minulosti zmenili. Pre pracovníkov s mládežou

mladých, ktorí sú ochotní ísť do toho s nami,

vedie k premene. Zmyslom prípravy je pre-

i pre katechétov je dnešná mládež veľkou vý-

stretávať sa, slúžiť s nami. Prosto robiť veci

mieňať srdce mladých a formovať ich podľa

2. Stretnutia s mladými bývajú veľmi živé, dy-

zvou. Ako to vnímaš ty, ako sa mladí zmeni-

spolu s nimi a nielen od nich čosi vyžadovať,

Kristovho evanjelia a tak ich pripravovať nie-

namické, osviežujúce, ale aj vyčerpávajúce.

li, aké sú dnes ich potreby a ako je ich možné

pripomínať im ich potenciál a dávať príleži-

len na Národné stretnutie mládeže, ale hlavne

Stalo sa ti už alebo stáva sa ti niekedy, že ne-

osloviť, formovať a katechizovať?

tosť využiť ho.

formovať ich pre Božie kráľovstvo.

vládzeš? Čo ťa vtedy najviac motivuje?

Áno zmenili sa. Avšak hovoríme o tom, že

Samozrejme, aj ja niekedy nevládzem.

mladí majú stále v rukách telefóny, ale často

5. V marci tohto roka bude v Badíne prebiehať

7. Prečo by sa mladí mali pripravovať a prečo je

Najviac som so znechutením bojoval, keď

ich máme v rukách aj my. Majú na všetko svoj

konferencia o mládeži. Mohol by si nám po-

dôležité, aby sme ich už teraz pripravovali na

som pri práci s mladými do nich veľmi veľa

názor, ale to aj my. Sú nerozhodní a je im

vedať viac o tom, ako vôbec vznikla myšlienka

takéto stretnutie?

investoval a nefungovalo to. Mal som pocit

ťažké urobiť záväzok, ale to podobne aj nám

konferencie a čo je jej cieľom?

sklamania a vnútri sa ozývali myšlienky, či to

dospelým. Doba, ktorá formuje mladých je

Myslím, že každý človek, ktorý pracuje

akciách, že to je len chvíľkové vzplanutie ci-

má zmysel. Potom som si väčšinou spomenul

dobou, v ktorej žijeme, a teda ovplyvňuje aj

s mladými, hľadal počas pandémie, ako im

tov a že mladí na akcii síce čosi zažili, ale tam

na slová zo Svätého písma z knihy proroka

nás. Nemôžeme hodiť iba mladých. Preto ako

byť nablízku a videl, že mladí sa menia. Preto

to končí. My skrze túto prípravu ukazujeme,

Izaiáša, že Boh je hrnčiar a my sme hlinou.

prvé vnímam, že je dôležité prestať sa sťa-

sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu pre

A povzdychol som si: „Bože keď mi dáš hli-

žovať na dobu a vidieť mladých, po ktorých

pracovníkov s mládežou, počas ktorej by sme

nu, budem pracovať s hlinou a keď blato, bu-

Boh túži teraz, pripojiť sa k nim na mieste

im chceli pomôcť viac spoznať, čo sa v mla-

dem pracovať s blatom. Tak ako ty pracuješ

a v zmýšľaní tam kde sú, a byť kreatívni. Stá-

dých zmenilo, osobitne čo sa týka duchovného

so mnou a na mne a som tiež občas hlinou,

le hovoríme, že s nimi je potrebné strácať čas.

života. Zistili sme, že túto oblasť rieši veľmi

Katechetické ozveny

Mnohokrát počujeme kritiku pri rôznych

Robiť veci spolu s nimi
a nielen od nich čosi vyžadovať...

www.dkuspis.sk

-14-

-15-

Rozhovor

Aktuálne

že to nie je len o štyroch dňoch na T22, ale o for-

a upraví podľa svojej skupiny, v ktorej ide vyu-

mácii mladého srdca a Národné stretnutie mládeže

čovať. Výhodou je, že sú to už vopred premyslené

bude len vyvrcholením dlhodobého kráčania a na-

podklady. Znamená to, že katechéta ma k dispozí-

šej snahy pomôcť mladému človeku rásť.

cii celý obsah a postup katechézy.

Ministérium
katechétu

8. Mali by sa do tejto prípravy zapojiť aj katechéti
a učitelia náboženstva? Sú podľa teba materiály

9. Čo je pre teba najväčšou výzvou pri T22 a na čo

tejto prípravy vhodné aj pre školskú katechézu ale-

sa tešíš najviac?

bo skôr pre katechézu vo farnosti?

Najväčšou výzvou bude odovzdať pozvanie mla-

Katechézy sú pripravované tak, aby sa dali

dým tak, aby sa chceli stretnúť po dlhej dobe

použiť aj pre mladších, aj pre starších. Určite ich

uzavretosti. Teším sa však na to, že keď pozva-

vie použiť aj katechéta pri vyučovaní náboženstva

nie príjmu, tak prežijú a budú súčasťou radostnej

v škole. Samozrejme rátame s tým, že si ich prejde

mladej Cirkvi, uprostred ktorej je Ježiš.

Najväčšou výzvou bude odovzdať pozvanie mladým tak, aby sa
chceli stretnúť po dlhej dobe uzavretosti.

Katechetické ozveny

SPRACOVAL: VIKTOR PARDEĽ
„Nech pristúpia tí/tie, čo majú byť ustanovení/é

mi služobníkmi a pod ich vedením. „Katechizovať

na službu katechistov/katechétov.“ Prvýkrát boli

znamená, v istom zmysle, viesť niekoho k objavo-

tieto slová adresované kandidátom spomedzi ve-

vaniu Kristovho tajomstva vo všetkých jeho roz-

riacich laikov v nedeľu Božieho slova 23. januára

meroch. ... V Kristovej osobe sa má zjaviť celý Boží

t.r. v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Po evanje-

plán, ktorý sa v ňom naplnil. Je to snaha o pocho-

liu boli predstavení kandidáti na prijatie nového

penie významu Kristových gest a slov, znamení,

ministéria. Pred Svätým Otcom stálo 5 kandidátov

ktoré koná, pretože tie skrývajú a zároveň odhaľu-

a 3 kandidátky na prijatie služby katechétu. „Slovo

jú jeho tajomstvo. V tomto zmysle je definitívnym

nám zjavuje Boha a slovo nás posiela k človeku.“

cieľom katechézy uviesť niekoho nielen do kon-

Tieto slová povedal Svätý Otec počas homílie počas

taktu, ale do spoločenstva, do dôverného vzťahu

tejto slávnosti vo Vatikáne. Pozerať sa na Krista,

s Ježišom Kristom: on jediný nás môže priviesť

pozerať do jeho tváre, ako naňho pozerali ľudia

k láske Otca v Duchu a môže nás urobiť účastnými

v nazaretskej synagóge. Badať tu úzky súvis so

na živote Najsvätejšej Trojice.

službou katechétu.

Vo veľkej rozmanitosti foriem je možné rozlíšiť

V nasledujúcich riadkoch vyberáme niekoľko člán-

dva hlavné typy pôsobenia katechétov. Niektorí

kov z listu Kongregácie pre Boží kult a disciplí-

majú špecifickú úlohu katechézy, iní širšiu úlohu

nu sviatostí biskupským konferenciám o obrade

účasti na rôznych formách apoštolátu v spolupráci

ustanovenia katechétov. Obrad ustanovenia už

s vysvätenými služobníkmi a poslušní ich vedeniu.

bol pripravený, avšak uplatnenie služby kateché-

(čl. 6). Úlohou biskupských konferencií je objasniť

tu je zverené biskupským konferenciám. Služba

profil, úlohu a najcelostnejšie formy vykonávania

katechétu bude odlišná v závislosti od prostredia

ministéria katechétov pre územie ich pôsobnosti.

a situácie miestnej Cirkvi. Vo štvrtom článku je reč

Mali by sa tiež definovať vhodné programy formá-

o úlohe katechétov: „Katechéti sú na základe krstu

cie pre kandidátov. Nakoniec treba dbať aj na prí-

povolaní, aby boli v miestnej cirkvi spoluzodpo-

pravu komunít, aby pochopili význam tejto služby.

vední za ohlasovanie a odovzdávanie viery, pričom

Úlohou diecézneho biskupa je rozlišovať povolanie

túto úlohu vykonávajú v spolupráci s vysvätený-

pre službu katechétu, pričom má zhodnotiť potre-

www.dkuspis.sk
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by spoločenstva a schopnosti kandidátov. Pri opise

Pri samotnom obrade udeľovania ministéria biskup

požiadaviek sa motu proprio Antiquum ministe-

hovorí tieto slová, pričom drží v ruke kríž, ktorého

rium vyjadruje takto: „Je dobré, aby k ustanovenej

sa dotýka i kandidát:

službe katechétu boli povolaní muži a ženy hlbokej

Prijmi tento znak našej viery,

viery a ľudskej zrelosti, ktorí majú aktívnu účasť na

katedru Kristovej pravdy a lásky

živote kresťanského spoločenstva, ktorí sú schopní

a ohlasuj ho životom, správaním a slovom.

prijatia, veľkodušnosti a života v bratskom spolo-

Amen.

Krížová cesta
rozjímanie – symboly – gestá
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

čenstve, ktorí dostali potrebnú biblickú, teologickú,

Nateraz ešte nevieme, akú konkrétnu podobu a

pastoračnú a pedagogickú formáciu, aby boli po-

uskutočnenie bude mať nové ministérium kateché-

zornými šíriteľmi pravdy viery, a ktorí už získali

tu na Slovensku a v našej diecéze. Je to záležitosť

predchádzajúce skúsenosti v katechéze. Vyžaduje

našich otcov biskupov, aby zvážili a prijali rozhod-

sa, aby boli vernými spolupracovníkmi presbyterov

nutia, dali usmernenia. Obrad udelenia končí záve-

y

Symbolicky si umy ruky.

a diakonov, aby boli ochotní vykonávať službu tam,

rečnou modlitbou, ktorú si môžeme osvojiť v našom

y

Pilát nechce odsúdiť Ježiša. Dav ho k tomu presviedča. Umýva si ruky, aby ukázal, že nie je

kde je to potrebné, a aby ich oduševňoval pravý

katechetickom povolaní už teraz. Je preformulova-

apoštolský zápal.“ (čl. 15).

ná, aby bola osobnejšia:

1. Pilát odsudzuje Krista

na vine. Pilát urobil zlú voľbu.
y

Je to niekedy ťažké robiť správnu vec. Rozhodnúť sa postaviť za správnu vec, obhájiť pravdu
či nespravodlivosť.
Ježišu, prosíme, daj nám odvahu postaviť sa proti zlu, nespravodlivosti či nepravde.

2. Ježiš prijíma svoj kríž

Bože, ktorý si učil služobníkov svojej Cirkvi,
aby sa nedávali obsluhovať, ale slúžili bratom.
Prosíme ťa, udeľ mi šikovnosť v činnosti,
miernosť v službe a stálosť v modlitbe.

y

Kľakni si, akoby si niesol ťažký kríž.

y

Ježiš slobodne prijíma svoj kríž. Ubolený bičovaním nesie ťažké bremeno kríža.

y

Neprotestuje, nekričí, nenadáva, neprosí o milosť. Berie na plecia ťarchu kríža našich protestov, kriku, zlorečenia, nelásky.

Ježišu, prosíme o pomoc pri nesení nášho každodenného kríža. Vieme, že máš pre nás porozumenie.

Skrze Krista, nášho Pána.

3. Ježiš padá prvýkrát
y

Kľakni si tak, že položíš čelo a lakte na zem.

y

Aj Ježiš trpel ukrutnými bolesťami tela. Rany po bičovaní neustále krvácali. Ježiš však niesol kríž za naše hriechy.

y

Ako sa cítiš, keď spadneš? Bolí ťa udretá časť tela? Hneváš sa na svoju nešikovnosť alebo
okolnosti pádu? Možno nie sú na nás viditeľné rany po hriechu, ale zraňujú srdce láskavého
Boha, ubližujú našej duši a znásobujú zlo vo svete.
Ježišu, prosíme o pokorné srdce, ktoré nás privedie k sviatosti zmierenia.

4. Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
y

Katechetické ozveny

Objím člena rodiny – mamu alebo niekoho, kto je s tebou na krížovej ceste.
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9. Ježiš padá tretíkrát

Keď Ježiš stretne svoju matku, neskôr ju zverí svojim najbližším priateľom. To znamená, že
im hovorí, aby sa o seba starali ako rodina.

y

Kľakni si tak, že položíš čelo a lakte na zem.

Pretože nám Ježiš dáva svoju matku, môžeme ju požiadať, aby za nás prihovárala v nebi.

y

Ježiš vie, že vzkriesenie je blízko, vstáva tretíkrát.

Postará sa o nás.

y

V čom potrebuješ vstať znovu a znovu? Aj tieto opakované hriechy ti Ježiš odpúšťa.

Mária, Matka bolestná, oroduj za nás.

Ježišu, ďakujeme, že tvoje milosrdenstvo nemá hraníc!

5. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

10. Ježiš je vyzlečený zo svojich šiat

y

Pomôž niekomu vstať.

y

Predstieraj akoby si trhal kúsok látky.

y

Citlivý Šimon z Cyrény pristupuje k Ježišovi a v tichu mu pomáha aspoň na chvíľu niesť

y

Muži, ktorí si vzali Ježišove šaty, konajú chamtivo. Vedia, že jeho šaty sú cenné a chcú za ne

kríž.
y

iba peniaze. Vôbec nechápu, čo sa práve deje.

Pomôcť tým, ktorí o pomoc prosia, je o čosi ľahšie ako byť vnímavý na potreby blížnych

y

okolo. Dnes sa nosí zahľadenie na seba, na svoje blaho, na pohodlie, úspech. Pritom je toľko

Za čím sa ženieš ty, čo ťa zamestnáva viac ako život s Bohom?
Ježišu, prosíme o túžbu tvojej prítomnosti v každej chvíli nášho života.

príležitosti ku konaniu dobra, vystúpenia zo seba.

11. Ježiš je pribitý na kríž

Ježišu, prosíme o vnímavosť byť nablízku tam kde treba, bez nároku na odmenu.

6. Veronika utiera Ježišovi tvár
y

Pretri si šatkou alebo vreckovkou tvár.

y

Veronika pristúpila k Ježišovi, aby mu utrela kvapky krvi a potu z tváre. Aspoň na chvíľu

y

Stlač si dlane a chodidlá rukou.

y

Ľudia, ktorí pribíjajú Ježiša na kríž, neveria, že je Boh.

y

V čom sú tvoje pochybnosti?
Ježišu, buď svetlom v tmách nášho poznania.

Ježiš cítil súcitný ľudský dotyk. Tak obyčajný skutok a tak neobyčajný dar dostala Veronika.

12. Ježiš zomiera na kríži

Odtlačok Kristovej tváre.
Ježišu, prosíme, nech sme my kresťania tí, ktorí preukazujú úte-

y

Upaž ruky, zobrazíš tak tvar kríža a ostaň vo chvíli ticha.

chu a majú silu svedčiť o tvojej láske a byť zrkadlom tvojej tváre.

y

Ježiš na kríži cíti opustenosť a hovorí: "Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?"

y

Boh Otec nikdy neopúšťa Ježiša, dokonca ani na kríži! Boh Otec nikdy neodchádza od teba!

7. Ježiš padá druhýkrát
y

Kľakni si tak, že položíš čelo a lakte na zem.

y

Druhý Ježišov pád. Opäť na kolenách s krvácajúcimi ranami dotýkajúcimi sa prašnej cesty.

y

Ako sa cítiš, keď opäť padneš? Ešte nie je celkom uzdravená rana po predchádzajúcom páde

Zotrvaj vo chvíli ticha s touto myšlienkou:
„Nebeský Otče, ty si stále so mnou.“

13. Ježiš je sňatý z kríža

a znova to isté. Kde opäť nabrať silu na to, aby sme neváhali nechať sa uzdraviť všemohúcou

y

Načiahni sa k nebu a potom pomaly sa skloň a dotkni sa prstov na nohách.

Božou láskou?

y

Ježišov priateľ menom Jozef sa rozhodne Ježiša riadne pochovať. Dáva príklad úcty k človeku
aj po smrti.

Ježišu, prosíme ťa o trpezlivosť so svojimi opakovanými pádmi.
y

8. Ježiš sa stretáva s jeruzalemskými ženami
y

Pošúchaj si oči a predstav si ľudí, ktorí smútia a plačú.

y

Ježiš hovorí ženám, aby neboli smutné. Vie, že jeho obeta je obetou za zlobu sveta. Vie, že

y

Spomeň si na zosnulých vo svojej rodine, vo svojom okolí.
Odpočinutie večné, daj im, Pane, a svetlo večné nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen!

14. Ježiš je uložený do hrobu

vstane z mŕtvych a že všetci, ktorí ho nasledujú tiež jedného dňa vstanú a budú s ním žiť

y

Predstieraj, že tlačíš obrovský balvan, aby si zapečatil hrob.

navždy v nebi.

y

Kameň bol od hrobu odvalený. Máme radosť, že Kristus vstal z mŕtvych a je živý! Máme

Priniesť obetu je oveľa viac, ako iba mať súcit nad bolesťou iných a nevnímať, kto ju spôsobil. Túžiš nasledovať Ježiša a prísť k nemu do neba?

nádej, že nebo je pre nás pripravené.
Ježišu, ďakujeme za vykúpenie! Si naša nádej, zmysel života!

Ježišu, prosíme ťa, daj nám silu rozlíšiť pravú ľútosť nad sebou od povrchného súcitu s inými.

Katechetické ozveny
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Aktivity
Na každý deň Pôstnej doby si vyber jeden spôsob, ako prejaviť lásku. Môžeš to dopísať do kon-

Zostaňte
v mojej láske

krétnej časti farebnej vitráže a pestro ju vyfarbiť. Do príchodu Veľkej noci budeš mať farebný
kríž, v ktorom budú všetky skutky tvojej lásky.

Pôstna aktivita
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Katechetické ozveny
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Aktivity

Krížová cesta
Zostaňte v mojej láske
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

1. Ježiš je odsúdený na smrť
Pilát si umýva ruky (Mt 27, 11-25)

4. Ježiš sa stretáva so svojou matkou
(Jn 19, 25-27)

6. Pravdivý obraz – Veronikina šatka
(Ž 27, 8; Ž 80, 4.8.20)

Ľudia sú okolo kríža na krížovej ceste a verní

Pamätaj, že všetko, čo sa tu deje, je pre tvoju

s ním kráčajú až na vrchol. Mária je najbližšie pri

spásu! V Ježišovi sa Boh obracia k nám. Ježiš zna-

Synovi a teda i Bohu. Dotýka sa kríža. Čo robia os-

mená: Boh uzdravuje, Boh zachraňuje. Vo Vero-

tatní? Aké je to byť matkou odsúdenca? Čo znamená

nikinej šatke je zobrazená Ježišova tvár. Podáva ju

niesť kríž?

všetkým, ktorí dúfajú v záchranu a hľadajú spásu.

Pane Ježišu Kriste, ty nesieš kríž a všetkých,

Pane Ježišu Kriste, ty prinášaš spásu a vykú-

ktorých sa kríž dotýka. Každý, kto stojí pri tebe

penie. Ukáž mi tvoju tvár v chlebe Eucharistie, ale

a tvojom kríži, môže pocítiť tvoju moc a silu. Stojíš

i v každom človeku, ktorého stretávam na ceste ži-

pri tých, ktorí sa navzájom podporujú.

votom.

cestou kvôli mne a kvôli každému, chceš kráčať so

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

mnou a so všetkými.

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

Je toľko ľudí, ktorí si plnia len svoju povinnosť.
Možno majú pokrivené svedomie a chcú sa iba pá-

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

čiť iným. Je toľko ľudí, ktorí sú plní zloby. Je tu

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

niekto, čo nesúhlasí?
Ježiš mlčí a pozerá na dav. Pane Ježišu, pozeráš

3. Ježiš padá pod krížom (Iz 53, 4)

5. Pomoc – Šimon a Veronika
(Mk 15, 21)

7. Ježiš padá druhýkrát (Ž 130, 1-2)
Ježiš padol druhýkrát pod ťarchou kríža, pri po-

Šimon môže pomôcť. Je donútený, nie požiada-

hľade na nebo modlí sa k svojmu Otcovi a prosí ho

ný. Jeho pomoc zostáva pre mňa tajomstvom. Veď

o silu. Okolo neho sú opäť tí istí ľudia, ktorí boli

sa dnes na mňa a pýtaš sa ma: „Čo to robíš?“ Ty,

Ježiš vstáva zo zeme. Podcenil, do čoho ide?

skôr mohol pomôcť vojak. Ten však využíva svoju

predtým, vojak, azda aj Šimon, Veronika a samo-

Pane, si ochotný vziať na seba za mňa všetko – pre

K čomu nás môže nabádať Ježišov pohľad? Pýtať

moc a núti, aby pomohol iný. Nepotrebujem poznať

zrejme jeho matka. Dovolia vojaci niekto, aby mu

mňa a pre všetkých.

sa – čo ma čaká? Hľadať – Bože môj, kde si? Ale-

tvár vojaka. Chcem poznať tvár Šimona a Veroniky.

pomohol, aby sa mohol o neho oprieť?

bo upriamiť sa na cieľ – Do tvojich rúk vkladám

Pomoc z donútenia a pomoc bez donútenia, ktoré

všetko?

sa tu prelínajú.

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

Pane Ježišu Kriste, ležíš na zemi a zveruješ sa
Otcovi. Viera mi hovorí, že ty mi dávaš príklad

Pane Ježišu Kriste, často "padám na zem" pre-

Pane Ježišu Kriste, vo všetkých týchto ľuďoch

a uisťuješ ma, že ma neopustíš, keď spadnem a bu-

tože beriem veci na ľahkú váhu a potom sa mi

sa spoznávam aj ja. Tvárou v tvár utrpeniu a núdzi,

dem na zemi. Pochybnosti mi však zakrývajú tvoju

všetko zrúti. Pýtam sa sám seba: „Ako sa to mohlo

ktorá je po celom svete, chcem sa odvrátiť a pre-

prítomnosť a lásku nebeského Otca.

stať?“ Padám, keď ma iní obdarujú svojou nevô-

niesť zodpovednosť na iných – donútiť iných, nech

Vojaci plnia príkazy, akoby nemali svoju tvár.

ľou, lebo som ich sklamal: Padám, keď ma iní po-

pomôžu. Ale očakávania iných vyvíjajú tlak aj na

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

A ostatní ľudia? Boja sa namietať? Ježiš hľadí

sudzujú, že vraj vedeli ako to so mnou dopadne.

mňa, aby som pomáhal.

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

a prijíma všetko, čo má prísť.

Keď sa nad sebou zamyslím, počujem tvoju odpo-

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

2. Ježiš stojí pred krížom a prijíma ho
(Jn 19, 16-17)

Pane Ježišu Kriste, si rozhodnutý. Stal si sa člo-

veď: „Poď, vstaň, pokračuj, som s tebou.“

Pane, s tebou chcem vnímať potreby iných a po-

8. Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami
(Lk 23,27-31)

núkať svoju pomoc.

vekom kvôli človeku. Prišiel si, aby si bol s nami
v každom dni nášho života – keď sa nám darí i keď

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

nie. Prišiel si, aby si bol s nami do konca. Chceš ísť

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

Katechetické ozveny
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nich. Hovorí: „Neplačte nado mnou...“ Vidí budúcnosť, vidí utrpenia ľudstva.
Pane Ježišu Kriste, nesieš kríž a pritom hovo-

ješ nám skutočný obraz Boha – Božieho Syna. Po-

buď sláva na veky vekov, lebo si nás vykúpil svojím

môž nám, aby sme žili ako Božie deti a nedovolili zo

krížom a zmŕtvychvstaním.

seba strhnúť svoju ľudskú dôstojnosť.

ríš: „Poďte ku mne všetci..." Pomôž mi uveriť, že v
kríži je spása. Nech pri svojom utrpení nezabúdam

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

na utrpenie iných.

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou
a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

9. Na zemi (Ž 22, 7.15)
Ježiš padá opäť pod krížom. Leží na zemi. Zem
je červená, nasiaknutá krvou, ale ešte viac je na-

11. Pribitý (Ž 22,17-18)

14. V hrobe (Jn 19, 39-42)
Hrob je uzavretý kameňom. Tma. Zostúpil do

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

ríše smrti. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil,

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

aby vládol aj nad mŕtvymi, aj nad živými (Rim 14,
9). Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie,

13. Ježiš je sňatý z kríža – Mária ho
drží v náručí (Jn 19, 38)
Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa

ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu
(Jn 12, 24). Hľa, tajomstvo viery: Smrť tvoju Pane
zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
kým neprídeš v sláve.

Zatĺkanie klincov cez kĺby odsúdeného a vy-

tvojho slova (Lk, 1, 38). Tvoju vlastnú dušu prenikne

zdvihnutie kríža, aká potupná práca. Popri tom

meč (Lk 2, 35). Láska je mocná ako smrť (Pies 8, 6).

Pane Ježišu Kriste, odovzdávaš sa moci smr-

slová výsmechu: „Ak si Boží Syn,...“ Ale slová

Pane Ježišu Kriste, ty si nás vykúpil svojou smr-

ti, aby si nás z nej vytrhol. Necháš sa pochovať

uznania už vyriekol Ján Krstiteľ: „Hľa, Baránok

ťou, ty nám dávaš Máriu sa svoju matku. Pomáhaj

v temnom hrobe, aby sa nám hrob stal znamením

Boží!“

nám v našich ťažkostiach.

nádeje.

Pane Ježišu Kriste, tvoja láska neskončí na kríži.

siaknutá Božou láskou.
Pane Ježišu Kriste, neviem čo si myslíš a cítiš. Neviem ani zďaleka pochopiť, čo prežívaš. Som

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

bezradný. Často sa mi stáva, že som bezradný, pa-

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

ralyzovaný, unavený.
Pane, ty ma neustále objímaš svojou láskou.
Príď Pane Ježišu a pomôž nám, aby sme žili s tebou
a mohli vstúpiť do kráľovstva tvojho Otca. Amen.

12. Ježiš zomiera na kríži (Jn 19, 33-37;
Iz 52, 13-15)
Kristov kríž sa týči a jeho tajomstvo žiari; život
utrpel smrť, ale cez smrť k nám prichádza život.
Na dreve vykrváca Ježiš ako obeť našich hrie-

10. Hod kockami o rozdelenie odevu
(Lk 23, 34b)

chov; z dreva kríža kraľuje Pán a priťahuje k sebe
celý svet. Svet neuznával Božiu múdrosť; kríž po-

Kocky sú hodené, šaty vyzlečené. Vojaci sú pri-

važoval za bláznovstvo, hanbu a škandál. My však

pravení splniť posledné úlohy. Prišiel bez všetkého,

dnes stojí pred krížom, verní vo viere a so sv. Pav-

ale prišiel so všetkými a pre všetkých. Vrchol Gol-

lom uznávame Božiu múdrosť. Klaniame sa Kris-

goty sa stáva miestom Svätyne svätých.

tovmu krížu. Pozdravujeme Kristov kríž, ktorý je

Pane Ježišu Kriste, hľadíš a vidíš všetkých tých,

nádejou našej doby; z neho prichádza život, svetlo

ktorí sú denne okrádaní o svoju dôstojnosť. Ukazu-

a spása. Kriste, i tebe Otče v jednote Ducha Svätého,

Katechetické ozveny
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Ježišove tituly

V rámci Veľkonočného obdobia môžeme vyhľadávať Ježišove tituly a v kontexte Božieho slova vnímať a pochopiť vykupiteľské dielo Ježiša Krista (viď katechéza: Popolcová

veľkonočná aktivita

streda ako začiatok pôstu, časť formácia)

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Emanuel

Spasiteľ

Mt 1,23

Ženích
Mk 2,19

Jn 14,6

Kristus

Jn 10,11

Mt 8,20

Syn Márie
Mk 6,3

Kráľ kráľov, Pán pánov

Pán

Mt 16,16

Syn človeka

Zj 19,16

Sk 2,34

Uholný kameň

Alfa a Omega

Ef 2,20

Učiteľ

Jn 1,38

ZJ 1,8

Vzkriesenie a život

Boží Syn

Jn 11,25

Mk 1,1

Katechetické ozveny

Mocný Boh
Lk 1,49
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Zj 5,5

Cesta, pravda a život

Dobrý pastier

Sk 2,34

Môj Pán

Jn 1,1

Mt 27,42

Slovo

Ja som

Mk 14,62

Mesiáš

Mt 15,22

Kráľ Izraela

Jn 1,29

Jn 4,42

Boží Baránok

Mt 15,22

Lev z Júdovho kmeňa

Syn Dávidov

-28-

-29-

Aktivity

Aktivity

BIBLICKÉ VRCHY
Aktivita podľa katechéz na:

https://narodnestretnutiemladeze.sk/
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

R

ozhodnúť sa, nezostať na mieste, vstávať, vydať sa, putovať, namáhať sa, na
chvíľu zastať, prijať pomoc, dôjsť do cieľa, mať nadhľad, pozrieť sa na svet z
iného uhla pohľadu, hľadať ticho, vnímať život, oslavovať Boha – to sú činnosti a
duchovné inšpirácie, ktorými možno prehĺbiť duchovný rozmer svojho života, prípadne vytvoriť osobnú krížovú cestu.

Zo siedmich vrchov na obrázku je tým najdôležitejším Golgota. Je to pomyselne aj
najvyšší vrch. V rámci nastávajúceho liturgického obdobia sa nám ponúka možnosť
prepojiť obraz biblických vrchov s dejinami spásy a následne vrch Golgotu prepojiť
s krížovou cestou.
Ponúkame niekoľko inšpirácii na aktívnu činnosť:
y

Žiaci sa môžu zoznámiť s jednotlivými biblickými vrchmi a udalosťami, ktoré sú
s nimi spojené, rozdeliť ich na udalosti v Starom a Novom zákone.

y

Žiaci vnímajú tri posledné hory ako miesta spojené s verejným účinkovaním Ježiša
Krista a zvlášť spojené s liturgickými čítaniami v Pôstnom období.

y

Žiaci môžu pri každej udalosti spojenej s vrchom a biblickou postavou hľadať
v úvode vymenované činnosti, ktoré sprevádzali biblickú postavu.

y

V Pôstnom období v prepojení s vhodným textom krížovej cesty priradiť k jednotlivým zastaveniam vlastné prosby o Božiu pomoc a použiť v úvode vymenované
činnosti.

y

Vo Veľkonočnom období aktualizovať 14 úvodných činností na svoju vlastnú cestu
viery.

y

Napísať zamyslenie, ktorý vrch v tomto období života najviac vystihuje moju cestu
viery.

Katechetické ozveny
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Stretnutia
s Ježišom
aktivita
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

P

očas verejného účinkovania sa Ježiš stretal s mnohými ľuďmi. Každé stretnutie,
ktoré máme opísané v evanjeliách, bolo originálne. Po zmŕtvychvstaní sa Kristus

zjavuje niektorým a tí svedčia, že žije. Videli ho, ohlasujú ho a mnohí za túto pravdu položia svoj život. Ježiš potvrdzuje svoju prítomnosť počas celých dejín Cirkvi a je
s nami i teraz.

Tri skupiny ľudí:
1. skupina: Peter, Judáš, Pilát, Panna Mária, Mária Magdaléna, Rút
2. skupina: Peter, Pavol, Ján, Mária Magdaléna, Panna Mária, Barnabáš
3. skupina: sv. Lucia, sv. Martin, sv. Matka Tereza, sv. Ján Pavol II., môj krstný patrón, ja

Úlohy:
y

Zoznám sa so životnými príbehmi niektorej skupiny ľudí. Do smerovníkov dopíš,
ako svoje stretnutie s Ježišom prežívali jednotliví ľudia. Opíš konanie ľudí a konanie Ježiša.

y

Do krúžkov napíš vlastnosti jednotlivých ľudí.

y

Krúžky vymaľuj farbou, ktorú navrhneš ľuďom tak, aby vyjadrovala ich vlastnosti
a konanie.

Katechetické ozveny
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Zmŕtvychvstalý
Kristus
meditácia
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Istý umelec raz povedal: „Oko je prvou zo
všetkých brán, ktorým sa môže intelekt učiť
a ochutnávať.“ Ak sa chceme práve týmto
zmyslom zahĺbiť do prerozprávania príbehu
o Kristovom vykupiteľskom diele, máme teraz
jedinečnú príležitosť.
S mozaikami známeho jezuitu Marka Iva-

je jedna, svätá, katolícka a apoštolská. Živá zeleň a iné pestré farby za týmto veľkým cirkevným
zhromaždením znamenajú záhradu: nový Eden.
V Kristovom vzkriesení je hriech vykúpený a ľudstvo je pozvané do nového života.
Čo mi hovorí toto zobrazenie?

na Rupnika sme sa už stretli. Pred nami je mož-

y

Vzkriesenie je pripravené i pre mňa.

no menej známa mozaika, ktorá sa nachádza

y

Teraz, kým putujem týmto životom, vzkrie-

v kaplnke Kolégia sv. Stanislava v Ľubľane.

senie je pre mňa novou výzvou k učeníctvu.

Autor nám ňou predstavuje kľúčovú udalosť

y

"Poď," hovorí Ježiš, "a nasleduj ma - znova!"

v dejinách spásy. Zmŕtvychvstalý Kristus akoby

y

Nezdržuj sa pri hrobe – nenájdeš ma tam. Ale
nájdeš ma opäť v Galilei! Vstaň!

povstal či vytryskol z útrob zeme ako prúd slávy.
S Kristom, ktorý je na vrchole zeme, kráčajú tí,
ktorí ho nasledovali keď učil, ktorí sa s ním plavili

Pán vstal a ja môžem dnes s vierou a v sile Ducha

po vodách Galilejského mora. Pohľad učeníkov nie

Svätého zvolať:

je prosbou ako kedysi: Pane, zachráň nás, lebo hy-

y

Áno, chcem nasledovať vzkrieseného Pána!

nieme. Ich pohľad je preniknutý pravdou, že Pán

y

Bol s nami na každom doterajšom kroku náš-

vstal z mŕtvych.

ho života.

Pán, ktorý víťazne vyťahuje Adama a Evu z hro-

y

Je s nami každom okamihu života.

bov, z údolia suchých kostí, potvrdzuje naplnenie

y

Pôjde pred nami i vtedy, keď sa nám nebude
chcieť opustiť doterajší spôsob života.

proroctva z Knihy proroka Ezechiela (Ez 37, 1-14).
Z neba padajú ohnivé jazyky. Duch Svätý zo-

y

stúpil na verných zo všetkých vekov a národov.
Duch Svätý zostupuje na tých, ktorí prijíma-

polcovej stredy,
y

Je to obraz Zmŕtvychvstalého Krista, ale zá-

y

Ten Kristus, ktorý vstal z mŕtvych!

y

Ten Kristus čaká tam, kam i my kráčame,

roveň je to obraz Cirkvi, Kristovej cirkvi, ktorá

Katechetické ozveny

z kríža Veľkého piatku a navždy nás vovedie
do slávy Veľkonočnej nedeľa.

li chlieb a víno, jeho telo a krv a sú začlenení do
Kristovho tela.

Pôjde pred nami a vyslobodí nás z prachu Po-
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Zmŕtvychvstalý
Kristus stále
medzi nami

Prvotným zámerom agapé nie
je dobročinnosť ale vzájomnosť, vytvorenie spoločenstva,
ktoré „zviditeľňuje“ Pána.
osoby Zmŕtvychvstalého Ježiša. O tom hovorí sv.

skej komunite pravú tvár. Nepretržite sa prejavu-

podľa knihy Chiary Lubichovej: Ježiš medzi nami

Pavol v Liste Korinťanom: „Vy ste Kristovo telo…“

je v každom úde Kristovho tela, ktorý naplno žije

(1 Kor 12, 27). Spoločenstvo je prítomný Ježiš, je ním

svoju vieru, v každom liturgickom zhromaždení,

UPRAVILA: KLÁRA SOĽANOVÁ

a preukazuje svoju prítomnosť vtedy, ak sa kresťa-

v každej skutočne kresťanskej rodine, všade, kde je

nia milujú žitou láskou.

živá vzájomná láska. Novou je však snaha doviesť

Kristova prítomnosť v Cirkvi je vždy povolaním

túto Kristovu prítomnosť k svojmu cieľu, ktorým je

k jednote, k uskutočňovaniu Kristovho tela skrze

jednota celého tela.

vzájomnú lásku. Ježišova prítomnosť v priebehu

Ak je to tak, potom je jasné, že prvotným zámerom

času naďalej zhromažďuje Cirkev v jedno, pričom

agapé nie je dobročinnosť ale vzájomnosť, vytvore-

pokrsteného začleňuje do svojho tela. Spoločenstvo

nie spoločenstva, ktoré „zviditeľňuje“ Pána.

preto nachádza svoju pravú identitu v skutočnosti,

Kristus sám nie je rozdelený. Každé rozdelenie

ktorá ju predchádza: v prítomnosti Zmŕtvychvsta-

v spoločenstve je proti jeho podstate. Rozdelením

Pri pohľade na život a dielo Chiary Lubichovej možno badať výraznú syntézu ekleziologického rozmeru prítomnosti Ježiša medzi nami. Pojíma ju jednak do celkovej prítomnosti Zmŕtvychvstalého v
celom vesmíre a jednak do trvalej prítomnosti Krista v Cirkvi. Dovoľme Kristovi byť medzi nami a v nás
a spolu s Emauzskými učeníkmi povedzme: „Pane, zostať s nami, lebo sa zvečerieva.“

Kristus ako Zmŕtvychvstalý

nosti je aktívny a zjednocujúci princíp a ním je

lého. To on zhromažďuje a zjednocuje okolo seba

sa mení najhlbšia identita komunity, ktorou je prí-

Rodiaca sa Cirkev bola už od začiatku presvedče-

láska. V zmŕtvychvstaní Ježiš je Kristus vo svojom

a medzi sebou veriacich. Prítomnosť Zmŕtvych-

tomný Kristus. Rozkúskovaný Kristus je pokrivený,

ná o prítomnosti Ježiša uprostred spoločenstva,

úplnom darovaní sa z lásky Bohu a ľuďom. Zvlášť

vstalého Ježiša však očakáva odpoveď človeka. Iba

je na nepoznanie. To je niekedy dôvod, prečo niekto

ako to dosvedčujú spisy Nového zákona. Evanjeliá

výkrik opustenosti odhaľuje, že Syn na seba úplne

ak človek miluje, môže sa v živote uskutočniť Ježi-

nemá Cirkev v láske, keďže spoločenstvo, s ktorým

vznikali práve na istote, že zmŕtvychvstalý Ježiš

vzal ľudský stav obmedzenia a hriechu a v sebe ich

šova prítomnosť.

sa stretá, je akoby karikatúrou Cirkvi.

naďalej je prítomný, pôsobí a hovorí v kresťan-

uzdravil – naplnil láskou.

Povolanie Cirkvi tak ako každého jednotlivca je po-

Ježiš medzi nami je totiž konštitučným prvkom

volaním k žitej jednote, jednote, ktorá sa napĺňa

Cirkvi, nielen jeden z jej výrazov, ako je napríklad
chudoba, modlitba, štúdium, láska k ľuďom na
okraji spoločnosti a pod. Žiť s Ježišom medzi nami

skom spoločenstve. Robí tak skrze slová a skutky,
ktoré sa zachovali v evanjeliách.

Cirkev: Telo Zmŕtvychvstalého Krista

podľa slov svätého Pavla „viera činná skrze lásku“

Po zmŕtvychvstaní sa Ježišov stav pretvoril a jeho

Ježiš Ukrižovaný-Zmŕtvychvstalý je podstatným

(Gal 5, 6).

vzťah s vesmírom sa radikálne zmenil. Už nie

miestom zmierenia, ktoré sa rozprestiera až po

je obsiahnutý v čase a priestore, ktorý poznáme

hranice sveta. Univerzálna prítomnosť Zmŕtvych-

Ježiš medzi nami: spiritualita Cirkvi

s Ježišom medzi nami znamená v dejinnom „ešte

my. Priestor a čas sú obsiahnuté v ňom; fyzický a

vstalého sa však prejavuje najmä a predovšetkým

V priebehu storočí nikdy nechýbala táto Kristova

nie“ uskutočňovanie „už“ Božieho zámeru s ľud-

ľudský vesmír má v sebe. Ježiš už nepodlieha zá-

v Cirkvi. V nej sa jeho prítomnosť stáva aktuálnou

prítomnosť, ktorá dávala Cirkvi i každej kresťan-

stvom.

konom, ktoré riadia svet. On je ich zvrchovaným

a viditeľnou. Cirkev má s Pánom celkom výhrad-

vládcom.

ný vzťah. Zmŕtvychvstalý Ježiš je hlavou vesmíru

Jeho prítomnosť nás zhromažďuje a utvára spolo-

a Cirkvi, no jedine Cirkev je jeho telom.

čenstvo. Zmŕtvychvstalý Ježiš nie je staticky prí-

Nielen univerzálna Cirkev ale i konkrétne spo-

tomný. Základnou charakteristikou jeho prítom-

ločenstvo je vo svojej hlbokej podstate súčasťou

Katechetické ozveny

znamená oživovať identitu a povolanie Cirkvi. Žiť

Žiť s Ježišom medzi nami znamená oživovať identitu a povolanie Cirkvi.

www.dkuspis.sk
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Spoznali ho pri
lámaní chleba
meditácia vo Veľkonočnom období

A

ký je význam tejto tajomnej udalosti? Prečo učeníci spoznali Ježia až potom, čo si
s nimi sadol k stolu a lámal chlieb? A prečo im hneď, čo ho spoznali, zmizol spred očí?

PODĽA KNIHY BRANT PITRE:
JEŽIŠ A ŽIDOVSKÉ KORENE EUCHARISTIE
Odpoveď spočíva v „lámaní chleba“. Až

Ježiš sa môže zjaviť, kedy chce, kde chce, ako

dovtedy, kým si Ježiš nesadol s učeníkmi

chce a v akejkoľvek podobe. Môže sa skryť

k stolu a nezopakoval svoje úkony z Poslednej

tak, ako sa skryl na ceste do Emauz. Po svo-

večere, ich oči boli zastreté tak, že ho ne-

jom zmŕtvychvstaní a nanebovstúpení sa svo-

spoznali. Kým nevzal chlieb, nepožehnal ho

jim učeníkom už nebude bežne zjavovať ako

a nezačal ho lámať – čo robil aj pri Poslednej

človek, ale bude sa im zjavovať pod rúškom

večeri (Mt 26, 26) –, nemohli ho spoznať.

Eucharistie. Práve preto učeníci odchádzali
s radosťou z toho, že „ho spoznali pri lámaní

Vzkrieseného Ježiša spoznali a on im
zmizol.

chleba“ (Lk 24, 35).

Ježiš takto ukazoval spôsob, akým
Ježiš na ceste do Emauz naplnil to, čo sa

s nimi bude odteraz.

rozhodol vykonať pri Poslednej večeri. V tú
Po svojom nanebovstúpení už nebude

nedeľu sa slávila prvá Eucharistia po zmŕt-

s nimi v podobe človeka. Odteraz – s výnim-

vychvstaní a jej hlavným celebrantom bol Je-

kou zjavenia sa Pavlovi na ceste do Damasku

žiš. V ten deň jedlom a pil so svojimi uče-

– s nimi bude pod spôsobom eucharistického

níkmi v radosti svojho kráľovstva. V ten deň

chleba.

i dal svoje ukrižované a vzkriesené telo a krv.
A hoci si to učeníci v tej chvíli ešte neuve-

Katechetické ozveny

Ježiš prostredníctvom svojho zázračného

domovali, Ježiš ich modlitbu vyslovenú pred

zjavenia sa na ceste do Emauz ukázal svojim

dedinkou Emauzy – „Zostaň s nami!“ (Lk 2,

učeníkom, že Eucharistia je jeho ukrižované

29) – vypočul. Na túto ich modlitbu odpovedá

a vzkriesené telo. A v tomto vzkriesenom tele

pri „lámaní chleba“, pri každej Eucharistii.

už nebude obmedzovaný priestorom ani ča-

A im – a aj nám všetkým – hovorí: „Ja som

som, ba ani vonkajšou podobou. Vzkriesený

s vami až do skončenia sveta.“

www.dkuspis.sk
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Aby zasiate
semienka
priniesli dobré
ovocie
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ
Svätý Otec František pred pol rokom

sme spolupracovníci na Božej roli a Božej

navštívil našu krajinu. Bolo to v dňoch

stavbe (porov. 1 Kor 3, 7-9). Ako katechéti

12. – 15. septembra 2021. Máme v živej

a ohlasovatelia radostnej zvesti máme

pamäti ako kráčal pomedzi zástupy, ako

väčšiu možnosť ale i zodpovednosť „po-

vnímal ľudí okolo seba a ako celým svojím

lievať“ zasiate semienka.

postojom ukazoval na Krista. Jeho pros-

Nech je ponúkaný výber myšlienok

bou bolo: „Prosím, pridajte ešte modlitbu,

nájde miesto v našom ohlasovaní aby

aby semienka zasiate počas tejto cesty,

úmysly cesty Svätého Otca Františka za-

priniesli dobré ovocie. Modlime sa za to.“

siate počas jeho návštevy Slovenska dlho

Spolu so sv. Pavlom si uvedomuje-

prinášali dobré ovocie.

me, že vzrast dáva Boh, ale každý z nás

Viera a svedectvo

y

už nie sme viac sami.
y

Kresťanská viera nech je v tejto krajine se-

y

Neosoží nám, ak sa nezastavíme, nezahľadíme

mienkom jednoty a kvasom bratstva.

na Ukrižovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa

y

To, čo nás oslobodzuje, je pravda evanjelia.

nenecháme očariť jeho ranami, otvorenými pre

y

Podelenie sa s láskou otvára širšie horizonty
a pomáha kráčať svižnejšie, takže prekonáme

y

y
y

nás.
y

y

Ak sa nezahľadíme na Ukrižovaného, kríž pre

predsudky a nedorozumenia.

nás zostane neprečítanou knihou, ktorá nemá

Ohlasujeme ukrižovaného Krista, ktorý je pre

vplyv na náš život.

mnohých „pohoršením“ a „bláznovstvom“.

y

Neobmedzujme kríž iba a predmet zbožnosti.

1 Kor 1,23-24.

y

Vydávajme svedectvo.

Sv. Ján vidí v kríži Božie dielo a v ukrižovanom

y

Keď sa pohľadom ponoríme do Ježiša, jeho tvár

Kristovi spoznáva Božiu slávu.

sa začne odrážať na našej tvári. Jeho črty sa

Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť,

stanú našimi, Kristova láska si nás podmaní

práve tam vstúpil, aby zachránil kohokoľvek.

Katechetické ozveny

Boh zobral na seba aj našu opustenosť. S ním

Práve tam, kde si myslíme, že Boh nemôže byť,

a premení nás.
y

Svedok, ktorý má kríž v srdci a nie iba na krku,

práve tam vstúpil, aby sa naša beznádej stala

nevidí nikoho ako nepriateľa, ale všetkých ako

aj jeho beznádejou.

bratov a sestry, za ktorých dal Ježiš život.

www.dkuspis.sk
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Chlieb a eucharistia

Viera sa šíri nie mocou sveta, ale múdrosťou krí-

y

Na to, aby bol život veľký, je potrebná tak láska ako i hrdinstvo. Vždy kráčajú spolu.

rou či hradom, ktorý je postavený na návrší.

y

Láska neznamená mať všetko a hneď. Láska

Cirkev je spoločenstvo, ktoré túži pritiahnuť

ným medzi nami, je podstatný.

je vernosť, dar, zodpovednosť. Láska znamená

ľudí ku Kristovi cez radosť evanjelia.

Chlieb, o ktorom hovorí evanjelium, sa často

milovať druhého takého, aký je.

ža, nie štruktúrami, ale svedectvom. A dnes sa
Pán pýta aj teba: „Chceš byť mojim svedkom?“
y

Boh sa za teba nikdy nehanbí. Miluje ťa práve
vtedy keď sa za seba hanbíš (za svoje hriechy).

y

y

láme. Písmo nás pozýva, aby sme ho nezhro-

Boh trpí, keď si myslíme, že nám nemôže od-

mažďovali, ale delili sa oň.
y

Skutočné bohatstvo nespočíva vo zväčšovaní

„Si slabý v láske!“ Naopak, Boh sa raduje, keď

množstva toho, čo máme, ale v delení sa rov-

nám odpúšťa.

nakým dielom s tými, čo sú okolo nás.

Keď objímeme Ježiša, znova dostávame nádej.

y

Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť nikoho
nespasí. Kríž teda objímame spolu s Ježišom,

y
y

cestu. Kráčaním premáhame pokušenie takej

y

Svet potrebuje otvorené dvere. Sú znakmi požehnania pre ľudstvo.
Kresťanská vízia spoločnosti pramení z blaho-

y

Uznajme, že sme všetci krehkí a navzájom sa
Prijmime krízu (pandémie, choroby) ako „vý-

y

dy nás neopúšťa. Môžeme ho vidieť aj nevidieť,

Prvá vec, ktorú potrebujeme, je Cirkev, kto-

ale vždy nás sprevádza na ceste životom.

rá kráča spolu a prechádza po cestách života

je dôstojnosť.

s horiacou fakľou evanjelia.

y

alebo starou tradíciou.

Kresťanské korene a cirkev

ru nesmieme zredukovať na cukor, ktorý osladzuje život. Ježiš je znamením, ktorému budú

neznamená opakovať minulosť, ale otvoriť sa

Vniká do nášho života a jasne oddeľuje svetlo

novosti bez vykorenenia.
y

Prijať Krista znamená súhlasiť s tým, aby
zla a aby sa pre mňa stal vzkriesením.

álneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou.
y

Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na

Máriina viera je vierou bohatou na súcit. Vedie

korene. Polievajte korene, choďte k starým ro-

nás, aby sme sa delili o svoj život s tými, ktorí

dičom, klaďte im otázky, nájdite si čas, aby ste

sú zranení, trpia alebo sú nútení niesť na ple-

si vypočuli ich príbehy.

ciach ťažké kríže.
y

Nikdy nedopustíte, aby sa voňavé príchute vašich
tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materi-

u mňa odhalil protirečenia, modly, vnuknutia
y

Sv. Cyril a Metod ukázali, že uchovať si dobro

odporovať. Jeho slovo je ako dvojsečný meč.
od tmy.
y

y

y

Náš život nie je na to, aby sme žili zo dňa na

Panna Mária vyprosuje potrebnú milosť, aby

deň, ale aby bol náš život dobrodružnou vý-

naša viera bola vždy na ceste, aby mala nádych

pravou.

proroctva a bola vierou bohatou na súcit.

Katechetické ozveny

Keď sme spolu takí šťastní, Pán je s nami, nik-

zvu prehodnotiť náš životný štýl“. (FT, 33)

Ako bez chleba nie je obživa, tak bez práce nie

Máriina viera je vierou, ktorá je prorocká. Vie-

Čo od Cirkvi očakávame? Slobodu, tvorivosť,
dialóg.

viery, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom
y

Cirkev musí byť pokorná, ako bol pokorný Jeným, aby nás obohatil (2 Kor 8,9).

y

potrebujeme.

y

Cirkev je kvasom, z ktorého sa vytvára kráľov-

žiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chudob-

slavenstiev.

y

Cirkev nie je pevnosťou, mocenskou štruktú-

stvo lásky a pokoja na ceste sveta.
y

y

Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený chlieb
pripomína význam spravodlivosti.

Máriina viera je vierou, ktorá sa vydáva na

y

Chlieb, ktorého lámanie evokuje krehkosť, pozýva zvlášť k starostlivosti o tých najslabších.

nikdy nie sami!
y

Chlieb, ktorý si vybral Boh, aby sa stal prítom-

A miluje ťa vždy.
pustiť, pretože to je, akoby sme mu povedali:

y

y

y

www.dkuspis.sk

Nezastavte sa! Keď sa Cirkev zastaví, ochorie.
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Popolcová streda
ako začiatok
Pôstu

ÚVOD

HLAVNÁ ČASŤ

1. Modlitba

1. Tri cesty – skupinová práca

Pane, ty sa zmilúvaš nad všetkými a nepohŕdaš ni-

Nechajme sa osloviť tým, čo nám ponúka Pán Je-

čím, čo si stvoril. Zatváraš oči nad hriechmi ľudí,

žiš. Sú to tri cesty, po ktorých sa môžeme dostať

aby sa kajali. A si k nim láskavý, lebo si Boh a náš

k radosti z Boha, a tým aj k pravej radosti zo ži-

Pán.

vota. Kráčať po nich v Pôstnom období je pre nás

Prosíme ťa, dopraj nám týmto svätým pôstom na-

výzvou. Vrcholom bude Veľká noc a radosť z toho,

stúpiť cestu duchovnej obnovy, aby nás pokánie

že budeme sláviť víťazstvo Ježiša nad smrťou

posilňovalo v boji proti nepriateľom spásy. Amen.

a hriechom.
Katechéta rozdelí žiakov do troch skupín a každej sku-

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

2. Motivačný príbeh a rozprávanie so žiakmi

pine dá vhodne veľkú časť pracovného listu, do ktorej

Katechéta vyrozpráva nasledujúci príbeh.

budú môcť dopisovať svoje odpovede.

Ani sa nestačíme čudovať, ako sa míňa deň za

Úloha pre žiakov:

dňom. Pred nami je nový mesiac a s ním je spojené

y

CIEĽ:

streda, ktorou začne 40 dní pôstnej doby. V tom-

kognitívny

to období sa chceme trochu zastaviť, aby sme do

y

prezentovať pôst ako čas kráčania po ceste modlitby, pôstu a almužny

svojho života vložili tak vonkajšie ako i vnútorné

y

zdôvodniť účel pôstnej disciplíny, ako prípravy na prijatie zmeny pre nový život

úkony na jeho dobré prežívanie.

y

prijať pravdu, že Bohu záleží na mojom obrátení

Ktosi prirovnal pôstne obdobie kontrole auta

y

ukázať hodnotu a úlohu správnej prípravy na sviatočné obdobie

pred STK. Kto chce „prejsť“ pri kontrole, musí

y

nájsť v Božom slove Starého a Nového zákona
príklady kráčania jednotlivými cestami

y

odpovedať na otázku, čo nám o tom hovorí
Ježiš

y

v práci sa inšpirovať myšlienkami k danej
téme. (viď tabuľka na str. 44)

Po ukončení práce jednotlivé skupiny predstavia svo-

prehlbovať tri spôsoby prejavu lásky: k Bohu, ľuďom a sebe samému

a odstrániť chyby. Nie je to vždy jednoduché, ale

je výsledky. Katechéta zhrnie na záver poznatky tým,

túžiť po kresťanskom prežívaní pôstnej doby

každý vie, že pri STK ide o veľa. Tento obraz po-

že zdôrazni dôležitosť chápania troch ciest radosti, ich

znáte skoro všetci a je nám blízky.

vzájomné prelínanie a vhodné prepájanie.

psychomotorický
y

y

ho skontrolovať, dať premerať jednotlivé hodnoty

afektívny
y

v rámci skupiny prediskutovať, aký pohľad
majú ľudia na almužnu, modlitbu a pôst

aj nové obdobie. Na budúcu stredu bude Popolcová

Aj v kolobehu liturgického roka máme taký čas,

formovať schopnosť obrátenia sa k Bohu

ktorý nám môže pomôcť skontrolovať náš život,

2. Výklad

vzťah k Pánu Bohu, naše „hodnoty“ a chyby, ktoré

Almužna, modlitba a pôst sú znakmi nášho poká-

je treba odstrániť. Môžeme to nazvať, že sa bude-

nia. Uvedomujeme si, že sme slabí, máme nedo-

me snažiť duchovne obnoviť. Viac sa zameriame

konalosti, robíme chyby, páchame hriechy, naša

na to, čo v našom živote nie je v poriadku a bude-

ľudská prirodzenosť je náklonná k zlému.

slovo BOH , kartičky s nápismi – MOD-

me mať snahu odstrániť to, lebo to škodí nie iba

Na Popolcovú stredu na znak pokánia nám kňaz

LITBA, PÔST, ALMUŽNA.

nám, ale i ľuďom okolo nás.

počas svätej omše posype hlavu popolom. Tento

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

METÓDY PRÁCE:

POMÔCKY:

duchovná obnova,

dialóg, výklad, dis-

texty Svätého písma, zošit a učebnica,

pokánie, modlitba,

kusia, práca s obra-

pracovný list: tri cesty, veľké plagáty:

pôst, almužna

zom, práca s textom

červeným ĽUDIA, fialové slovo JA, žlté

(aktivita) – formulácia modlitby
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2. cesta: MODLITBA

3. cesta: PÔST

3. Liturgické formuly – skupinová práca
s textom

Pohľad na život:
y

Aký dôvod môžeme mať na

Pohľad na život:
y

y

Kedy vnímame dôvod na

y

Kedy máme dôvod hovoriť
Bohu a kedy dôvod počúvať

Čo môžeme dať alebo prijať

ho?
y
y

y

Aký dôvod môžeme mať na

Za koho a za čo sa môžeme
y

Čo môže byť pre nás odme-

Lebo Boh nechce, aby hriešnik zomrel, ale aby sa

skupina pracuje s obidvomi textami (viď tabuľka nižšie).

obrátil a žil (porov. Ez 33,11).

y
y

Úlohou je vyhľadať biblické texty a ručne ich

Na neho je upriamená naša vďačnosť. K nemu krá-

prepísať do pracovného listu (viď nižšie).

čame, na neho sa obraciame a veríme mu. To je

Uvažovať a hľadať odpovede na otázky.

zmysel nášho kresťanstva, tajomstvo našej spá-

Čoho sa môžeme zriekať

Po prediskutovaní a naformulovaní odpovedí katechéta

sy, kvôli ktorej Kristus prišiel, aby nám to povedal

a prečo?

uzatvorí činnosť v skupinách.

a dal nám nový život.

Čo môže byť pre nás odmenou za zriekanie?

Gn 3, 19

nou za modlitbu?
Božie slovo:
y

y

Nájdite príklad, kde vo

Božie slovo:
y

Nájdite príklad, kde vo

Svätom písme sa hovorí

Svätom písme sa hovorí

o dávaní almužny.

o modlitbe.

o pôste a zriekaní.

Čo nám o almužne hovorí

Myšlienky:

y

Keď máme príčinu k rados
koho potrebujeme, aby sme

Čo nám o modlitbe hovorí

Myšlienky:
y

Kto sa modlí, hľadá Boha a
počúva ho.

y

Kto je naplnený Božou
láskou, odráža ju aj svojim

Almužnu robí radostným

životom.

kto dáva.

y

Čo nám o pôstne a zriekaní
hovorí Ježiš?

sa s ňou mohli podeliť.
toho kto prijíma, ale i toho,

y

Ježiš?

ti a vďačnosti, potom nie-

y

y

Svätom písme sa hovorí

Ježiš?

y

Božie slovo:

Nájdite príklad, kde vo

Modlitba nás premieňa
v odblesk Boha.

Myšlienky:
y

(ručný prepis textu) „Pamätaj, človeče, prach si a

(ručný prepis textu) „Kajajte sa a verte evanjeliu.“

na prach sa obrátiš.“
Čo znamená slovo „obrátiť“ v danom texte?

Čo znamená slovo „kajať“ v danom texte?

V čo veríme na základe tejto vety?

V čo veríme na základe tejto vety?

Čo majú tieto dve slová spoločné? (obrátiť sa, kajať sa)

Čo znamená veriť evanjeliu?

Podľa akých zásad žije človek, ktorý verí evanjeliu?

Pôst nás vedie k striedmosti a pretvára nás.

y

Mk 1, 15

Pripútanosť k veciam zatvára srdce i ruky.

y

ňujú na to, ako nás Boh miluje a čo pre nás urobil.

Žiaci môžu pokračovať v pôvodných skupinách. Každá

Aký je rozdiel medzi pôstom a zriekaním sa?

y

modliť?

Čo môže byť pre nás odmenou za almužnu?

y

pôst?

rozdávanie radosti?
ako almužnu?
y

Aký dôvod môžeme mať na
modlitbu?

almužnu?
y

Pohľad na život:

keď prichádzajú sviatky, rok čo rok na to upozor-

O čo môžeme Boha prosiť vzhľadom na potrebu nášho obrátenia?

Zriekanie oslobodzuje predovšetkým človeka.

Za čo môžeme Bohu ďakovať vzhľadom na Božiu milosrdnú lásku?

znak pokánia sa spomína v knihe proroka Joná-

Počas sypania popolu budeme počuť slová, ktoré

ša. Keď Jonáš hlásal pokánie, Ninivčania vo vedomí

nás budú sprevádzať na ceste zmeny nášho života.

svojich hriechov sa dali na pokánie. Ako vonkajší

Pomôžu nám viac si uvedomiť kto sme, prečo tu

4. Formácia

fialové slovo JA, žlté slovo BOH, MODLITBA, PÔST, AL-

znak sa obliekli do vrecoviny a sadli do popola.

sme, čo je dôležité viac a čo menej. Prijatím znaku

Kresťanstvo je radosť vtedy, ak si uvedomujeme,

MUŽNA) formuje pohľad žiakov.

Popol nám pripomína, že všetko má svoj koniec,

popola vydávame svedectvo, že sme ochotní počas

že Kristova láska k nám nemá hraníc, nemá konca,

Boh chce pre človeka len to najlepšie – spásu. Ne-

ale Kristov kríž nám hovorí, že smrťou sa všetko

nastávajúcich dní nastúpiť na cestu radosti = dať

nemá ani začiatok, lebo Kristus nás miluje od več-

žijem však sám, sú tu ďalší ľudia, na ktorých Bohu

nekončí. Tak ako sa stromy na jar zazelenajú no-

do poriadku srdce a zmeniť svoj život.

nosti. V priebehu roka sa nám iste nedarí stále na

záleží tak ako na mne. Ak Bohu záleží na každom,

to myslieť, zabúdame na túto pravdu o Bohu. Ale

aj mne ma záležať na iných. Vždy to však nedo-

vými listami, aj my dostaneme nový život. Kristova

Katechéta pomocou plagátu a slov (červeným ĽUDIA,

smrť na kríži nebola konečnou, ale vykupujúcou.
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kážem a preto mi vtom pomáha modlitba, pôst

urobili jednému z mojich najmenších, mne ste

a almužna.

urobili.

ZÁVER

Katechéta postupne dopĺňa a prepája jednotlivé slová.
V našom živote si uvedomujeme tri vzťahy,

1. Zhrnutie

ktoré majú by pre nás prameňom dobra a nie pra-

Katechéta vyzve žiakov, aby si zopakovali a nasle-

meňom hriechu. Koľkokrát sme pri spytovaní sve-

dujúce vety zapísali do zošitov.

domia zistili, že náš vzťah k Bohu nie je v poriad-

Obrátiť sa a kajať sa znamená:

ku, že naše vzťahy s ľuďmi sú narušené ale i to, že

y

vyhodiť hriech zo svojej mysle a srdca a vrátiť
sa k Bohu

my sami nie sme spokojní s tým, akí sme.
y

neustále pamätať na to, že Boh je vždy pri-

Katechéta uzavrie činnosť nasledovne:

pravený odpustiť, pretože je bohatý na milo-

Pochopili sme, že JA som súčasťou ĽUDSTVA a Pán

srdenstvo

Boh je BOHOM nás všetkých.
y

y

Ak sa postím preto, že chcem iba sebe niečo
dokázať – také obrátenie Boh nechce.

y

Jednotlivé formuly pri značení popolom majú
svoj vlastný význam.

y

Prvá (Gn 3, 19) nás naučila realite života. Núti

Ak dávam almužnu iba preto, aby iní videli, že

nás zamyslieť sa nad ľudským životom. Dru-

to robím – také obrátenie Boh nechce.

há (Mk 1, 15) nás nabáda k pravému pokániu

Ak obsahom mojej modlitby je, že sa vnímam

Milosrdný
dotyk Boha
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

TEMATICKÝ CELOK:
ROČNÍK:

Dôstojnosť a výkon človeka

8. ZŠ

OBSAHOVÝ ŠTANDARD PODĽA IRVP:

Utrpenie – sviatosť pomazania chorých

a zmene života v duchu evanjelia. Obradom

VÝKONOVÝ ŠTANDARD PODĽA IRVP:

Poukázať na význam prijatia sviatosti poma-

ako človek lepší oproti iným, ktorý nemá ve-

posypania popola na hlavy začínam opäť veľ-

zania chorých

domie žiadnej slabosti, nedokonalosti a hrie-

ké dielo obnovy života. Obnova života má tri

chu voči Bohu – takú obrátenie Boh nechce.

cesty: almužna, modlitba, pôst. Božia milo-

CIEĽ:

Na ceste obrátenia sa postím kvôli zvládaniu svo-

srdná láska ku mne sa najplnšie prejavuje

kognitívny:

jich žiadostivostí a tým môžem zvládať vzťahy

v akte odpustenia.

y

s inými a prehlbovať vzťah s Bohom. Mod-

BOH

lím sa kvôli prehĺbeniu lásky k Bohu a tým

2. Modlitba

prehlbujem lásku k ľuďom a vnímam viac

V úvode stretnutia sme sa na nášho dob-

svoju dôstojnosť, ktorú mi dal Boh. Dávam almužnu tým, ktorí to potrebujú,
sám rastiem v láske a uvedomujem
si vzácne slová Pána Ježiša: čo ste

JA

pochopiť Božiu blízkosť pri chorom človeku

y

uvedomiť si prítomnosť Krista v trpiacom

y

zdôvodniť sviatosť pomazania chorých ako dar a duchovnú starostlivosť Cirkvi

afektívny:

rého Pána obrátili slovami, aby sa zmi-

y

vnímať Boží súcit, nehu a blízkosť s chorými

loval a teraz prednesme vďaku za jeho

y

oceniť potrebu prijímania sviatosti pomazania chorých v živote človeka

milosrdnú lásku k nám. Žiaci predne-

modlitba
pôst
almužna

y

sú krátke vďaky.

ĽUDIA

psychomotorický:
y

formovať postoj súcitu, nehy, blízkosti, pomoci voči trpiacemu

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

POMÔCKY:

METÓDY:

pomazanie chorých,

Sväté Písmo,

rozhovor, pantomíma, dialóg, práca s obrazom,

súcit, blízkosť,

obrázky, KKC,

práca s textom Svätého písma Mk 1, 40-43, Lk 10,

neha, milosrden-

pracovný list

30 – 35, Mt 25, 40; práca s textom KKC 1514, 1515,

stvo, olej

1516, 1517, práca v skupine, práca s pracovným
listom
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ÚVOD
1. Motivácia: Zamyslenie

Po zodpovedaní, učiteľ vyzve žiakov, aby si každý z

Kristus dal ľudskému utrpeniu, chorobe a smrti

y

Kto je na obrázku?

nich pripravil pantomimické gesto na vyjadrenie svojho

iný zmysel a iný rozmer. To si uvedomujú veria-

y

Čo robia jednotlivé postavy?

pocitu ako sa cítil v čase choroby a ako to bolo po nej.

ci chorí a to si uvedomujú veriaci zdraví, ktorí sa

y

Čo by mohla daná situácia vyjadrovať vzhľa-

Prežívame dobu pandémie Covid-19. Je to ne-

Pantomíma pomôže uvoľniť napätie, ktoré môže v

o nich starajú. Dokážu v chorých a trpiacich vidieť

obyčajná doba skúšok pre nás ľudí bez rozdielu.

žiakoch vyvolávať táto téma. Taktiež im pomôže sústre-

tvár trpiaceho a ukrižovaného Krista a každý sku-

I keď sme sa priamo s chorobou nestretli, určite

diť sa na hlbšie prežívanie a vcítenie sa.

tok lásky považovať za službu samému Ježišovi.

y

Kto je na obrázku?

sme o nej mnoho počuli. Pravidlo ROR– rúško – od-

Ježišove slová nám to pripomínajú, aké je dôležité

y

Čo robia jednotlivé postavy?

stup – ruky je návod ako sa máme správať, aby sme

starať sa o tých, ktorí to potrebujú.

y

Čo by mohla daná situácia vyjadrovať vzhľa-

HLAVNÁ ČASŤ

chránili seba i našich blížnych. Starostlivosť o chorých na Covid-19 si vyžaduje nesmiernu obetavosť
a námahu, ale i odvahu našich zdravotníkov, dob-

1. Dialóg so žiakmi

rovoľníkov, kňazov a príbuzných, ktorí ich opatru-

Choroby naše alebo našich príbuzných zasahujú
do života a upozorňujú nás na mnohé veci. Vyvo-

jú. Patrí im naša vďaka, obdiv i úcta.
(Poznámka: možno budú žiaci chcieť hovoriť
o svojej skúsenosti s pandémiou, aj keď ste o nej už ho-

Určite viete, že choroby tu boli aj v minulosti,
nikoho neobchádzajú a pravdepodobne ani nikdy

„Veru, hovorím vám: Čokoľvek

Aká dôležitá vec je znázornená na obrázku

y

vzhľadom k našej téme?
Postrehy žiakov hodnotíme vzhľadom na to, čo vidia.

ste urobili jednému z týchto

zamyslieť.

ste urobili.“		

hovoria, čo to vyvoláva u chorého a u tých, ktorí sú v jeho

im pozorne, so záujmom a pochopením.)

dom k našej téme?

mojich najmenších bratov, mne

Učiteľ napíše na tabuľu slovo: chorý človek a žiaci

Obr. 2

Učiteľ zobrazí text na tabuli.

lávajú rôzne pocity a potreby. Skúsime sa nad tým

vorili, doprajte im čas, aby sa vyrozprávali a načúvajte

dom k našej téme?

Mt 25,40

blízkosti. Ich odpovede by mali obsahovať nasledovné
vyjadrenia:

Blízkosť a služba druhým je oporou a útechou

nevymiznú. Choroby a bolesť sú našimi nerozlu-

y

bezmocnosť človeka

trpiacich v ich chorobe. Ako kresťania prežívame

čnými sprievodcami pri našom putovaní životom.

y

možnosť smrti

blízkosť ako prejav lásky Ježiša Krista. Ježiš nielen

Život človeka bol na počiatku od nich slobodný. Ob-

y

pocit vlastnej zraniteľnosti

hovoril čo a ako treba robiť, ale sám tak konal.

javili sa ako dôsledok hriechu – dedičného hriechu.

y

potreba druhého človeka

3. Práca s obrazom

y

pocit neistoty

Oceníme ich vnímavosť vidieť službu, blízkosť, pomoc.

y

silná túžba po uzdravení

Situácie na obrázkoch nepomenúvame.

2. Pantomíma
Žiakov požiadame, aby vyšli z lavíc do priestoru trie-

y

závislosť na Bohu a pod.

4. Práca s textom Svätého písma – uzdra-

Učiteľ zhrnie odpovede žiakov a zdôrazni:

dy a vytvorili kruh. Aktivitu začneme diskusiou.

venie malomocného – čítanie, rozbor,

Každý z vás už bol istotne chorý. Nemusela to

Choroba často dáva veriacemu človeku príleži-

byť vážna choroba, niekedy aj obyčajná chrípka dá

tosť viac si uvedomiť svoju závislosť na Bohu. Pre

aplikácia

poriadne zabrať. Skúste si spomenúť aké to bolo.

veriaceho je veľkou silou, nádejou a pomocou viera,

Učiteľ poukáže na prvý obrázok a hovorí:

viera v Ježiša Krista. To si má uvedomiť veriaci člo-

Udalosť na obrázku si viac priblížime, keď si

vek i keď je zdravý, pretože by bolo veľkou odva-

ju prečítame zo Svätého písma. Buďme vnímaví

Ako ste sa cítili, keď ste boli chorí?

hou spoliehať sa na Boha iba vtedy, keď je už zle.

na Božie slovo a Božie skutky, ktoré koná ľuďom

y

Kto sa o vás staral?

Zároveň môže ochorieť niekto blízky, ktorému náš

y

Čo alebo kto vám chýbal počas choroby?

skutok služby je prejavom kresťanskej lásky.

y

Na čo ste sa najviac tešili?

2. Ohlasovanie

3. Dialóg so žiakmi:
y

a ktoré sú tam opísané.
Žiakom ukážeme dva biblické obrázky. Ich úlohou je
skúsiť opísať jednotlivé udalosti podľa našich otázok.

Vyzve konkrétneho žiaka, ktorý prečíta nasledujúci
text:

Obr. 1
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„Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil:
"Ak chceš, môžeš ma očistiť." Je-

tri činnosti. Prvá je iba vnútorná – je to súcit
srdca a ďalšie dve sú činnosti navonok.
y

Skúsme si tieto činnosti napísať a charakterizovať, čoho sú prejavom.

text:

polomŕtveho a odišli. Náhodou

Vystrel ruku = prejav blízkosti

Mk 1, 40 – 43

= prejav blízkosti
Pristúpil k nemu

šiel tou cestou istý kňaz, a keď

Otázky pre žiakov:

ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj

Dotkol sa ho = prejav nehy

Ako by sme nazvali túto udalosť po oboznáme-

levita: keď prišiel na to miesto

ní sa so situáciou ? – Stretnutie Ježiša s mumalomocného a pod.

= prejav nehy
Nalial mu olej, obviazal rany,
vyložil na dobytča, zaviezol do hostinca, staral sa oň

a uvidel ho, išiel ďalej. No prišiel

žom chorým na malomocenstvo, uzdravenie

k nemu istý cestujúci Samari-

Z nášho uvažovania vidíme, čo má obsahovať

Akou chorobou je malomocenstvo? – Malomo-

náš prejav služby druhému človeku. Nemusí sa jed-

censtvo je nákazlivá choroba.

nať len o ťažko chorého.

tán, a keď ho uvidel, bolo mu ho
ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu

Ako sa často vnímala táto choroba? – Choro-

To nám často pripomína i pápež František slo-

ba malomocného bola vnímaná ako Boží trest.

vami: Boh sa stal blízkym nášmu životu. Má súcit

Zákon zakazoval dotýkať a malomocných.

s osudom zraneného ľudstva a prichádza odstrániť

Aké podmienky na život mali malomocní

každú prekážku, ktorá nám bráni žiť vzťah s ním, s

mu ich; vyložil ho na svoje do-

vyrozprával Ježiš, opäť jasne vidíme, čo má obsa-

v Ježišových časoch? – Boli považovaní za ne-

druhými i sami so sebou.

bytča, zaviezol ho do hostinca

hovať prejav služby druhému človeku.

čistých a podľa predpisov Zákona museli zostať mimo obývaných centier. Boli vylúčení zo
všetkých ľudských, sociálnych a náboženských
vzťahov: napr. nemohli vstupovať do synagó-

na rany oleja a vína a obviazal

V evanjeliu sme sa dozvedeli, že Ježiš vidiac

a staral sa oň.“

malomocného, mal s ním súcit.
Tri slová, ktoré ukazujú Boží štýl s nami: blízkosť, súcit, neha.

5. Práca s textom Svätého písma – Milosrd-

y

Boh sa stal blízkym nášmu životu. Má súcit
každú prekážku, ktorá nám bráni žiť vzťah s ním,
s druhými i sami so sebou. Boží štýl s nami je: blíz-

Otázky pre žiakov:

Znova si prečítajme prosbu malomocného

Z uvažovania nad týmto podobenstvom, ktoré

s osudom zraneného ľudstva a prichádza odstrániť

Lk 10 , 30 – 35

gy, do chrámu.

y

= prejav súcitu
Bolo mu ho ľúto

ozbíjali, doráňali, nechali ho

bol čistý.“

y

sme objavili pri predchádzajúcej udalosti?

a padol do rúk zbojníkov. Tí ho

censtvo z neho hneď zmizlo a

y

Vedeli by sme nájsť všetky tri prejavy, ktoré

y

stupoval z Jeruzalema do Jericha

Zľutoval sa = prejav súcitu

"Chcem, buď čistý!" Malomo-

y

mi.

Ježiš povedal: "Istý človek zo-

ruku, dotkol sa ho a povedal mu:

y

mali v láske, pretože opovrhovali Samaritán-

Vyzve konkrétneho žiaka, ktorý prečíta nasledujúci

žiš sa zľutoval nad ním, vystrel

y

vyzdvihuje službu človeka, ktorého Židia ne-

Opäť buďme vnímaví na Božie slovo a Božie
skutky, ktoré koná ľuďom a ktoré sú tam opísané.

kosť, súcit, neha.

Ako by sme nazvali túto udalosť po oboznáme-

Zhrnutie: Ježiš nám dáva príklad, aby sme mali

a odpovedzme, čo sa v nej odráža? – Ak chceš...

ný Samaritán – čítanie, rozbor, aplikácia

ní sa so situáciou? – Pomoc Samaritána, Milo-

súcit, prejavili blízkosť a nechali sa dotknúť utrpe-

Malomocný si uvedomuje, že rozhodnutie je na

Učiteľ vezme druhý obrázok a hovorí:

srdný Samaritán, Podobenstvo o Samaritánovi

ním natoľko, že sa blížnemu rozhodneme poslúžiť.

Ježišovi. Uvedomuje si svoj údel a pod.

Udalosť na druhom obrázku si tiež viac priblíži-

a pod.

Ako Ježiš vnímal prosbu malomocného? – Bolo

me, keď si ju prečítame zo Svätého písma.

mu ho ľúto, vystrel ruku a dotkol sa ho. To sú

Katechetické ozveny
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Aký je rozdiel medzi predchádzajúcim textom
a týmto textom? – Ježiš hovorí podobenstvo,

6. Sviatosť pomazania chorých
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Boh sa stal blízkym nášmu životu. Zmŕtvychvstalý Kristus je medzi nami a je prítomný v živote človeka, v Božom slove a vo sviatostiach. Vo
sviatostiach, ktoré nás sprevádzajú celým našim

4. skupina: Aké sú účinky sviatosti pomazania chorých?

y

že ich to môže posilniť.
y

Na záver práce v krátkosti dopíšte:

y

Predpokladám, že všetkých sedem sviatosti
vieme vymenovať. – žiaci vymenujú

y

Predpokladám, že v súvislosti s tým, čo sme si
doteraz hovorili, budeme vedieť povedať, ktorú
sviatosť by sme mohli nazvať ako sviatosť, pri
ktorej sa Kristus dotýka chorého na tele i na
duši. – sviatosť pomazania chorých

y
y
y

Vieme, kto túto sviatosť vysluhuje? – nástup-

veriaci by si ju žiadal.

Vedeli sme to a bolo to uvedené i v texte:
....................................................................
....................................................................
Doteraz sme to nevedeli: ..........................
....................................................................
....................................................................
Najdôležitejšie pre nás je vedieť: .............
....................................................................
....................................................................

y

Človeku, ktorý už zomrel sa sviatosť pomazania
chorých neudeľuje: Ak kňaza volajú k chorému,
ktorý už zomrel, nech prosí zaňho Boha, aby
mu odpustil hriechy a milostivo ho prijal do
svojho kráľovstva; pomazanie mu však kňaz
neudelí.

TEXT – 2. skupina:
V prvom rade nezutekať, ale ostať pri chorom.

covia apoštolov, kňazi

Doma je potrebné pripraviť: stôl prestretý čistým

Vieme aj to, že sviatosti spôsobujú neviditeľnú

(bielym) obrusom, kríž a horiacu sviecu. Je pekné

milosť ale pritom majú svoj viditeľný znak

ak sa pri vysluhovaní tejto sviatosti chorému, zhro-

Čo je účinkom pre dušu? – milosť, ktorú nevi-

TEXT – 1. skupina:

díme ľudskými očami
y

Človek v bezvedomí; alebo prestal užívať rozum,
ak je predpoklad, že keby bol pri vedomí, ako

pozemským životom môžeme vybadať, že v nich sa
dotýkame samého Krista.

Deti; vážne choré, keď užívajú rozum natoľko,

Sviatosť chorých môže prijať každý veriaci, kto-

maždia aj ostatní členovia rodiny.
Forma pomazania chorých:

Čo je účinkom pre telo? – uzdravenie, zlepše-

rý sa nachádza v kritickom zdravotnom stave alebo

Forma spočíva v slovách sviatostnej formu-

nie zdravia, to môžeme vidieť ľudskými očami.

situácii dokonca viac ráz v živote. Pretože okrem

ly, ktorá sprevádza pomazanie. Mazanie čela a rúk

samotného pomazania kňaz vysluhuje chorému

znamená, že sa sviatosť vzťahuje na človeka v jeho

aj svätú spoveď a udelí mu sv. prijímanie. Preto

celistvosti ako mysliacu a konajúcu bytosť (hlava –

je dobré a dôležité, aby chorí volali kňaza k lôž-

rozum, ruky – činy).

b) Skupinová práca žiakov – text KKC – 1514,
1515, 1516, 1517
Žiakov rozdelíme do 4 skupín, každá skupina

ku chorého včas. Neodkladajme s pozvaním kňaza

má k dispozícii KKC alebo príslušný pracovný list,

vyslúžiť chorým sviatosť pomazania. Nebojme sa,

na ktorom sú skrátené texty z KKC a úlohy.

že chorý sa naľaká. Vysvetlíme im, že ide o pomoc
v chorobe a nie „odoslanie na druhý svet“.

1. skupina: Komu je určená sviatosť chorých?

Kňaza s prosbou o udelenie sviatosti pomazania
chorých je vhodné volať v týchto prípadoch:

Skrze toto sväté pomazanie a pre svoje láskavé

y

Chorým; ktorých zdravotný stav je tak vážny,
že sú v ohrození života.

y

Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech
ťa spasí a milostivo posilní. Amen.
Pod olejom s rozumie olivový olej posvätený

Pred operáciou; sa pomazanie môže udeliť vždy,
keď dôvodom je vážna choroba (diagnóza).

3. skupina: Čo je viditeľným znakom sviatosti pomazania chorých?

sväteným olejom, pričom hovorí:

milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha

y

2. skupina: Ako sa pripraviť na prijatie
kňaza, ktorý príde k chorému?

Kňaz pomaže chorého na čele a na rukách po-

Starí ľudia; ktorí značne upadli na sile, hoci nie

TEXT – 3. skupina:

biskupom na Zelený štvrtok. V súrnom prípade

Matériou, teda viditeľným znakom tejto sviatosti je olej, pomazanie olejom a vkladanie rúk.
Žiaci dostanú k práci i nasledujúce obrázky.

sa pripúšťa aj iný olej rastlinného pôvodu. Za takýchto okolností ho môže posvätiť každý kňaz bezprostredne pred udelením pomazania.

sú vážne chorí.
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TEXT – 4. skupina:

y

choroby i smrti sú vnímané ako účasť na Kris-

Sviatosť pomazania chorých má nasledujúce účinky:
y

spája chorého s Kristovým utrpením pre dobro

tovom kríži.

chorého i pre dobro Cirkvi;
y

prináša posilnenie, pokoj a odvahu trpezlivo

8. Formovanie postojov
Učiteľ ukáže obrázok pápeža ako sa bozkom skláňa

získava odpustenie hriechov, ak chorý už ne-

k chorému chlapcovi. Je to prejav spolupatričnosti na

mohol prijať sviatosť pokánia;

jeho zdravotnom stave.

y

posilňuje dušu proti pokušeniam zlého;

y

uzdravuje chorého, ak to osoží jeho spáse;

y

pripravuje ho na prechod do večného života;

y

nezastupuje medicínu a lekárov, ale vovádza

tvár každého trpiaceho a núdzneho,
veď si povedal: „Bol som chorý a navštívili ste ma...
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich

7. Zápis do zošita - zhrnutie

najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 36.40).

Vo sviatosti pomazania chorých Kristus pomáha

Prichádzame k tebe plní dôvery a prosíme ťa,

chorému na tele i na duši. Táto sviatosť:

uzdrav tých, ktorí zápasia s chorobou.

skrze mazanie olejom a modlitbou kňaza je
udeľovaná Božia milosť na spásu duše a často

y

Učiteľ sa následne opýta žiakov a vyzve ich k aktivite:

aj prirodzené zdravie tela

y

Ako môžeme poslúžiť chorému?

udeľuje osobitnú milosť kresťanovi, ktorého

y

Čo ty sám si schopný pre chorého urobiť

posilňuje v slabosti, ťažkej chorobe alebo starobe

Pane Ježišu, lekár duše i tela,
ty prijímaš na seba

chorého do svetla lásky a života Ježiša Krista.

y

1. Modlitba
Na záver sa spoločne pomodlíme za chorých, za ich uzdravenie a útechu v bolestiach.

znášať chorobu alebo starobu;
y

ZÁVER

má základ vo viere a krste a prejavy ľudskej

Uzdrav ich predovšetkým na duši
a ak je to tvoja vôľa,

v troch oblastiach (súcit, blízkosť, neha)?

pomôž im aj v telesných trápeniach.

Žiaci vypíšu svoje nápady do prázdnych políčok:

Vkladáme ich do tvojho milosrdenstva.
Ty si Boh a žiješ i kraľuješ na veky vekov.
Amen

spoločná modlitba

rozhovor
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ÚVOD

Kristus naozaj
vstal z mŕtvych
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

vá, ktoré sv. Pavol pred mnohými rokmi adresoval
kresťanom bývajúcim v slávnom meste Korint.

1. Motivácia

Tieto slová sú:

Učiteľ uvedie rozhovor so žiakmi nasledovne:
Počula som príhodu mojej priateľky. Pred pár
dňami ju prišli navštíviť bývalí spolužiaci zo strednej

školy. Priniesli jej milý darček, črepníkový

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som aj ja pri-

kvietok a peknú knihu. Veľmi sa tomu tešila a ho-

jal: že Kristus zomrel za naše

vorí: Ani neviem povedať, čomu sa dokážem viac

hriechy podľa Písem; že bol

tešiť, či darčekom alebo ľuďom, ktorí mi ich darovali. Ale nakoniec kvet i knihu si môžem kúpiť

pochovaný a že bol tretieho

i sama. Ale to, čo mi darovali priatelia, ktorí kvôli

dňa vzkriesený podľa Písem,

mne prešli stovky kilometrov mi vlastne dali darmi
najavo, že im na mne záleží, že ma majú radi. To
je niečo úplne iné. Koľkokrát beriem do rúk knihu alebo polievam kvet, ktorý mi stále zdobí izbu,
spomína krásne chvíle a vďačím Bohu za ľudí, ktorí

že a zjavil Kéfasovi a potom
Dvanástim.
(1 Kor 15,3-5)

ma majú radi.
Tieto slová zaznievajú už 2000 rokov z úst a sŕdc

CIEĽ:
Nepochybujem o tom, že každý z nás by sme sa

tých, ktorým záleží na pravde o Kristovi. Zaznievajú

tiež chceli podeliť o podobné skúsenosti a zážitky.

z úst Cirkvi. Sú živé, lebo Kristus je živý a je prí-

kognitívny:
y

vysvetliť význam Ježišovho zmŕtvychvstania

y

reprodukovať prvotné vyznanie viery podľa l Kor 15, 3-5

y

Čo všetko sme prijali od druhých?

tomný. Pri krste sme všetci prvýkrát dostali to, čo

y

interpretovať potvrdenie dvoch zásadných udalostí ohľadom Ježišovej smrti a zmŕt-

y

Od koho sme najviac prijali?

je bohatstvom Cirkvi – symbol vyznania viery, že

vychvstania

y

Prečo nám to druhí chceli dať?

Kristus zomrel, vstal z mŕtvych a na túto cestu viery

y

Čo z toho mali tí, ktorí nám niečo dali?

nastupujeme spolu s tými, ktorí ju už prijali a ktorú

Mohli nám druhí dať to, čo sami nemali?

nám ju postupne budú odovzdávať.

afektívny:

y

y

oceniť dôveryhodnosť posolstva o zmŕtvychvstaní Krista

y

prejaviť vďačnosť za neustálu prítomnosť Krista v živote Cirkvi

psychomotorický:
y

svoj život prijímať ako dar a prehlbovať vieru vo vzkriesenie mŕtvych

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

VYUČOVACIE METÓDY:

POMÔCKY:

zmŕtvychvstanie,

rozhovor v skupine, práca s

pracovné texty, Sväté písmo

vzkriesenie, viera,

textom a jeho porozumenie,

cirkev

spytovanie svedomia

STRATÉGIA:

A teraz sa pozrime ináč.
y

Čo by som chcel dať druhým?

y

Komu som doteraz najviac dal?

y

Prečo chcem dávať druhým?

y

Čo z toho mám, ak niečo dávam druhým?

y

Môžem dať druhým to, čo sám nemám?

3. Modlitba
Preto sa teraz spolu pomodlíme vyznanie našej
viery.

HLAVNÁ ČASŤ
2. Oznámenie témy
Na dnešnej hodine vám chcem i ja niečo odovzdať. Nebude to kvet ani kniha. Bude to pravda,

kerygmatická

ktorú som už ja prijala, lebo ináč by som to ne-
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1. Výklad
Vrátime sa k vyznaniu sv. Pavla a spolu si ho
ešte raz prečítame:

mohla odovzdať. Svojimi slovami to neviem až tak

Odovzdal som vám predovšetkým to, čo som

výstižne naformulovať, preto použijem tie isté slo-

aj ja prijal: že Kristus zomrel za naše hriechy
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podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho

f) Sv. Pavol pri svojej argumentácii o zmŕtvych-

dňa vzkriesený podľa Písem, že a zjavil Kéfasovi

vstaní tiel vychádza z Kristovho zmŕtvychvsta-

a potom Dvanástim. (1 Kor 15,3-5)

nia, ktoré potvrdili dôveryhodní svedkovia a ku

Katechéta v krátkosti ozrejmí obsah a okolnosti vzniku

ktorým sa sám pripojil (1 Kor 15, 1-11).

textu. Môže použiť nasledujúci prameň, ktorý však ne-

g) Sv. Pavol dokazuje, že Kristovo zmŕtvychvsta-

y

Sv. Pavol nenapísal evanjelium, môžeme však

y

vzťahu s Bohom.

povedať, že ho hlásal? – áno
y

Prečo to môžeme tvrdiť? – lebo hlásal to, čo

y

prijal od prvotnej Cirkvi
y

Toto vedomie je základom každého pozitívneho
Vyznanie viery hovorí o tom, že Kristus bol pochovaný, čo znamená, že skutočne zomrel.

Ako môže hlásať evanjelium, ak nebol svedkom

používa v plnom znení.

nie je základnom kresťanskej viery a zárukou

Kristovho účinkovania, smrti a zmŕtvychvsta-

B. Čím je potvrdené Kristovo zmŕtvychvstanie? –

a) Sv. Pavol nám zachytil prvotnú formuláciu vie-

vzkriesenia veriacich, teda tých, ktorí mu pat-

nia? – lebo mu to Kristus zjavil a on to prijal od

zjavením sa Kéfasovi a Dvanástim.

ry. Jej obsahom sú tri udalosti: Kristova smrť,

rili. Ináč viera a všetky ťažkosti s ňou spojené

tých, ktorí mu to odovzdali

Ak je vhodné, na vysvetlenie môžeme zjednodušene

pochovanie a zmŕtvychvstanie.

nedávajú zmysel. (1 Kor 15,12-34)

Čo ohlasoval Pavol? – že Kristus zomrel za naše

dodať:

y

z tradície. Uviedol ju v Prvom liste Korinťanom

2. Ohlasovanie

(1 Kor 15,3-5).

V rámci ohlasovania katechéta využije krátky pohľad

c) Čo vieme povedať o kresťanoch v Korinte? Korintskí kresťania boli väčšinou pôvodu. Patri-

sa... - podčiarkneme

opis zmŕtvychvstania. Všetko sa točí okolo troch

Ako môžeme nazvať tento text? – vyznanie

historických elementov: prázdny hrob, pohrebné

na štruktúru textu, ktorý môže zjednodušiť vzhľadom

viery prvotnej Cirkvi

plachty, v ktorých bolo zabalené Ježišovo mŕtve

na vekovú úroveň žiakov.

Štruktúra tohto vyznania viery sv. Pavla je mi-

telo, svedectvo žien.

li k nižším sociálnym vrstvám. Iba malá časť

Pozrime sa hlbšie na to, čo nám dôležitá veta

kresťanov pochádzala zo židovstva. Rôznorodý

sv. Pavla chce povedať. Na tabuli umiestni text

pôvod bol dôvodom napätia medzi nimi.

tak, ako je uvedený nižšie (bez podčiarknutia, prvá

d) Napätie spôsoboval rôzny pohľad na otázky

y

moriadne dôležitá.

y Kresťania z pohanstva mali pochybnosti

„Odovzdal som vám predovšetkým
to, čo som aj ja prijal“
1 Kor 15,3a

o otázkach vzkriesenia a o vlastnej spáse.
Mnohí si mylne mysleli, že „nie je vzkriesenie“ (1 Kor 15,12).
y Kresťania zo židovstva sa pýtali: „Ako vstanú

„Kristus zomrel za naše hriechy
podľa Písem; že bol pochovaný a že
bol tretieho dňa vzkriesený podľa
Písem,že sa zjavil Kéfasovi a potom
Dvanástim.“
1 Kor 15,3b

mŕtvi? V akom tele prídu?“ (1 Kor 15,35).
e) Celá 15. kapitola Prvého listu Korinťanom rieši
otázky zamerané na Kristovo vzkriesenie a následne vzkriesenie mŕtvych.
y Gréci boli ovplyvnení gréckou kultúrou, verili
v nesmrteľnosť duše, ale odmietali vzkriesenie tela. Telo vnímali ako väzenie pre dušu.

Odhaľuje nám dve zásadné udalosti, ktoré

y

Koho sa týka prvá časť textu? – Pavla

nach, lebo tam hovoril o zmŕtvychvstaní (Sk

y

Koho sa týka druhá časť textu? – Krista

16, 31-32).

Sv. Pavol spomína dve činnosti. Ktoré to sú – odo-

Vstať z mŕtvych znamená prebudiť sa do nového života a žiť večne. Je to niečo, čo trvá.

y

Pre nás to môže byť náročné, aby sme to na-

Kristus má oslávené telo. Kristus vzkriesený
žije ďalej.

šli sami v texte, preto si pomôžeme nasledujúcimi

y

Kristus sa zjavoval, čo je svedectvom, že žije.

otázkami:

y

Učeníci sú príjemcami jeho zjavenia sa.

y

Zjavenie sa Boha v Ježišovi Kristovi bolo viac

A. Čím je potvrdená Kristova smrť za naše hriechy? - pochovaním

ako iba obyčajným zmyslovým videním.
y

dodať:

Zjavenia boli skutočným zážitkom prítomnosti
Krista v jeho vzkriesenom tele.

Ak je vhodné, na vysvetlenie môžeme zjednodušene
y

Vyznanie viery, ktoré apoštol Pavol prevzal

Zjavenia boli stretnutiami s Kristom, pri ktorých bol prítomný úplne iným spôsobom.

a odovzdal nehovorí o povahe smrti, ale hovorí o dôSv. Pavol chce zdôrazniť

vode smrti, ktorá sa týka všetkých ľudí.
y

Kristova smrť na rozdiel od iných je odčinením:

y

zomrel za naše hriechy.
y

Pavol sa stretol s výsmechom pri reči v Até-

y

možno zdôvodniť a potvrdiť.

časť vety vľavo, druhá časť vety vpravo).

vzkriesenia.

y Židia zase nepoznali rozdelenie telo a duša,

V evanjeliách nemáme historicky napísaný

hriechy, bol pochovaný, bol vzkriesený a zjavil

b) Odkiaľ to zobral? On to nevymyslel, ale prevzal

y

stálu prítomnosť zmŕtvychvstalého Krista v spoločenstve Cirkvi

Ten, ktorý nemal hriech, zomrel za hriechy

y

dôveryhodnosť posolstva o Kristovom zmŕt-

druhých.

vychvstaní, ktoré je založené na viere vo

Kristova smrť bola mesiášska – spasiteľná, lebo

vzkriesenie mŕtvych.

spôsobila ľuďom odpustenie hriechov.

vzdať a prijať – podčiarkneme

nepoznali život bez tela.
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ZÁVER

text o smrti, pochovaní, zmŕtvychvstaní a zja-

y

vovaní sa Krista je súhrnom kresťanskej viery

Majme odvahu odovzdať vieru, ktorú sme prijali. Majme odvahu, silu a túžbu ohlasovať

1. Spytovanie svedomia

(1 Kor 15, 3-5).

A. Základom našej viery je tajomstvo veľkonoč-

3. Formácia

ného utrpenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Ak chceme hľadať podstatu našej viery, tak ju

y

tu teraz vidíme.
y

alebo prejde hneď na formulácie podľa v závere

mojom okolí?
B. Naša viera je viera odovzdaná apoštolmi.

uvedeného spytovania svedomia.
Kristova zástupná smrť („za naše hriechy“) a

y

Krista ako o radostnej správe je jednou z najdô-

svedkovia, spolu úzko súvisia.

ležitejších úloh Cirkvi?
y

Môžeme ho vnímať vo svetle viery. No, naša

správy (prijímanie a odovzdanie)?
C. Zmŕtvychvstalý Kristus je v Cirkvi stále prí-

nia.

tomný.

Iba vierou je možné pochopiť a prijať, že ak

y

Zažívam Kristovu prítomnosť v Božom slove, vo
sviatostiach, v spoločenstve?
Čo z toho zanedbávam?

vych aj tí, ktorí mu uverili. Ak vylúčime zmŕt-

y

vychvstania našich tiel, vyznávame úplne inú

D. Ten, ktorý sa narodil z Márie Panny, zomrel za

vieru ako tú, ktorú prijal a odovzdal ďalej sv.

naše hriechy, na tretí deň vstal z mŕtvych a zjavil

Pavol.

sa dôveryhodným svedkom.

Smrť, pochovanie, vzkriesenie a zjavenie Krista

y

Som si toho vedomý, že Kristus, ktorý prišiel
na svet, zomrel, žije a dáva večný život aj mne?

po zmŕtvychvstaní sú predmetom evanjelia –

Ako to premietam do svojho života?

radostnej správy, ktorú prijali a ďalej odovzdá-

y

vali svedkovia zmŕtvychvstalého Krista.

E. Sv. Ján v evanjeliu poukazuje na to, že učeníci

Zjavenie zmŕtvychvstalého Krista jednotlivým

ukrývaní z obavy pred Židmi sa „radovali“, keď

svedkom počínajúc Petrom a skupiny Dvanás-

uvideli zmŕtvychvstalého Pána.

tich svedčí o jeho stálej a živej prítomnosti v

y

spoločenstve Cirkvi.
y

Ako člen Cirkvi cítim spojenie v reťazci tejto

viera je zbytočná bez Kristovho zmŕtvychvsta-

Kristus vstal z mŕtvych, budú vzkriesení z mŕt-

y

Uvedomujem si, že posolstvo o zmŕtvychvstaní

jeho vzkriesenie, ktoré potvrdili dôveryhodní
Vzkriesenie presahuje prirodzené chápanie.

y

mu Otcovi a modlime sa:

Môžem sa na základe tohto tajomstva pozrieť
na svoj život a udalosti, ktoré sa odohrávajú v

y

Na záver dajme priestor nasledujúcim rozhodným slovám, ktoré budeme adresovať nebeské-

Je tajomstvo zmŕtvychvstania skutočne v cen-

núť nasledujúce body a poukázať na vieru Cirkvi,

y

pravdu o Kristovi svojim životom.

tre môjho života?

Vzhľadom na žiakov môže katechéta ešte zhr-

y

2. Modlitba

Pane, skláňame sa pri vyznaní kréda,
ktoré je krédom rannej Cirkvi,
lebo sme už lepšie porozumeli našej viere.
Vo svetle veľkonočných udalostí
sa nám odhaľuje skutočnosť,
že TEN, KTORÝ ZOMREL ZA NAŠE HRIECHY a je
skutočne VZKRIESENÝ
je TEN ISTÝ, ktorý sa NARODIL V BETLEHEME.
Nech toto vedomie posilní našu vieru,
že Kristus prišiel, aby i nás vykúpil a spasil.
O to prosme skrze Krista, nášho Pána.
Amen.

Ako premieňa môj život radosť zo zmŕtvychvstania Pána?

Kristus žije v nás – naším poslaním je byť
prijímateľmi a odovzdávateľmi tejto pravdy.

y

Ako premieňa moja radosť zo zmŕtvychvstania
aj životy iných?
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Ken Kniepmann: UZDRAVUJÚCI PÔST DUŠE
Kniha je rozdelená na sedem týždňov, v rámci ktorých je vysvetlené,
ako sa postiť od siedmich hlavných hriechov, ako prekonávať hriešne
zlozvyky a namiesto nich získať čnostné návyky – pokora, štedrosť,
láskavosť, trpezlivosť, cudnosť, zdržanlivosť, usilovnosť. Autor poukazuje na to, ako odmietaním hriechu a jeho prejavov môžeme dospieť
k rozhodnutiu prijať do svojho života čnosť.
Cena: 7,50 €

Richard Rohr: PRELOMOVÝ PÔST

Ivan Belko: ON VIDÍ AJ V SKRYTOSTI

Fascinujúce stretnutia so Svätým písmom
Autor ponúka myšlienky na dni Pôstneho obdobia s túžbou, aby sme
Tieto denné pôstne meditácie sa zrodili na púšti ako dar pre nás všet-

mali denne možnosť zamýšľať sa nad Božím slovom, žiť z neho a pre-

kých. Autor nás pozýva na cestu seba-odhalenia sa Bohu, hľadania

tvárať svoje osobné životy. Knižočka má optimálny formát na to, aby

svojho pôvodného obrazu a podoby, a to cez samotné stretnutie s ním

sme ju mali poruke i počas dňa a to hlavne vtedy, keď nevieme zmys-

vo Svätom písme, ktoré je vždy fascinujúce.

luplne využiť čas čakania.

Cena: 7,50 €

Cena: 2,50 €

Marián Sivoň: MÚDROSŤ KRÍŽA

Brant Pitre:
JEŽIŠ A ŽIDOVSKÉ KORENE EUCHARISTIE

Veľký pôst je v prvom rade darom, lebo je milostivým časom. Z Božej

Odhaľovanie tajomstiev Poslednej večere

strany je časom Božej trpezlivosti so mnou, z mojej strany cestou ob-

Autor dáva možnosť vnímať pozadie Ježišovho života a slov vo svetle

rátenia sa k nemu. Je kráčaním Boha ku mne a mňa k nemu, ideme si

udalostí dejín vyvoleného národa, porozumieť jeho slovám v kontexte

v ústrety. Konať pokánie v čase pôste nie je iba o tom, že my konáme

doby, v ktorej žil. Ak oddelíme Ježišove slová od viery a nádeje židov-

nejaké skutky, to je viac o tom, že dovolíme Bohu, aby vstúpil do nášho

ského ľudu, hrozí nám, podľa pápeža Benedikta, že Ježiša „absolútne

života a konal. Že sa mu otvoríme a necháme ho, aby nás premenil. To

nepochopíme“. Pohľad na sviatok Paschy s obetovaním baránka, vní-

však neznamená, že nemáme nič robiť. Nech nám Boh vo svojom slove

manie predobrazu manny a predkladaných chlebov, obsahu Poslednej

pomáha otvoriť sa pre jeho pôsobenie a životné situácie nech sú v nás

večere vo svetle židovskej paschálnej večere, zamýšľanie sa nad oča-

spoznaním a dotykom Božej múdrosti.

kávaniami Mesiáša v Kristovej dobe a ich naplnení v jeho osobe – to

Cena: 9,50 €

sú vzácne obsahy, nad ktorými by sme sa mali hlbšie zamýšľať zvlášť
v čase prípravy na slávenie Veľkonočných sviatkov.
Cena: 9,50 €
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Scott Hahn, E.S.Chapmanová:
NÁDEJ UKRYTÁ V SMRTI
Kresťanský pohľad na smrť a vzkriesenie nášho tela vo svetle veľkonočného tajomstva Kristovej smrti a zmŕtvychvstania, v ktorom spočíva naša jediná nádej. Je to kniha o nádeji, ktorú telesná smrť v sebe
ukrýva. Autor skúma biblický pojem života, ktorý sa nekončí. Začína
prijatím spásy a smrť tela sa ho netýka.
Cena: 9,00 €

TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU
pôstna aktivita
Jednotlivé znázornenia na kríži zobrazujú a vyjadrujú dôležité tajomstvá života Pána Ježiša a tajomstvá našej viery. Motívy aj katechézy
súvisia s Poslednou večerou, s umývaním nôh, Eucharistiou, obetou
na kríži a sv. omšou. Na kríži sú aj citáty zo Svätého písma. K aktivite
je súbor príhovorov, ktoré obohacujú jej priebeh o obsah a posolstvo.
Texty príhovorov sú na: https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2021/01/Toto-robte-na-moju-pamiatku-prihovory.pdf
Cena: 1 ks./1 €

GOLGOTA 3D
pôstna aktivita
Papierová skladačka pozostáva zo siedmich častí. Základ tvorí zobrazenie vonkajšieho prostredia Golgoty, na ktorej zakončil svoju krížovú
cestu Pán Ježiš na Veľký piatok. V základnej časti sú vyrezané otvory,
do ktorých sa vkladajú po obstrihnutí a zastrihnutí zárezu ďalšie časti. Na nich sú znázornené jednotlivé scény svedkov Ježišovej krížovej
cesty: - ľudia (pozorovatelia, farizeji); - vojaci; - dvaja zločinci; apoštol Ján, Panna Mária a ženy; - ukrižovaný Pán Ježiš; poslednou
časťou Golgoty je zmŕtvychvstalý Pán. Tento obrázok sa vymení na
Veľkú noc a založí sa do Golgoty namiesto ukrižované Pána Ježiša.
Texty príhovorov sú na: https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2021/01/Golgota-3D-prihovory.pdf
Cena: 9,50 €
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