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Úvodník
VIKTOR PARDEĽ, RIADITEĽ DKÚ

I

stý športovec spomínal na aktívnu kariéru a spomenul svoj útek
zo zimného sústredenia. Vytratil sa z ubytovne von a vedel, že

podľa stôp ho ľahko vypátrajú, mazal teda stopy za sebou. Keď ho
začali hľadať, nebolo ani stopy. Objavil sa po skončení sústredenia.
Útek ho vyšiel draho, dostal vysokú pokutu. Sv. Peter na začiat-

ku listu spomína Kristov príklad a píše o jeho nasledovaní: „Aby
ste kráčali v jeho šľapajach.“ (1Pt 2,21-24). Kráčať v šľapajach,
znamená nasledovať príklad, inšpirovať sa evanjeliom, nechať sa
viesť Duchom Svätým. V čase Turíc si môžeme viac uvedomiť a snažiť sa nasmerovať svoje
kroky do jeho šľapají. O to sa snaží i celá Cirkev a táto téma je oživovaná prebiehajúcou
Synodou o synodalite. Synodálne spoločné kráčanie je úsilím nasmerovať svoje kroky do
Kristových šľapají. Pozvanie k spoločnému kráčaniu si nesmieme nechať iba pre seba.
Každý kráčajúci zanecháva za sebou stopu. Je našou úlohou, aby sme boli nasledovania
hodní. Naše svedectvo, náš príklad zanecháva stopy v životoch iných.
Prešli sme opäť kus cesty, ktorou bol uplynulý školský rok. Bol v znamení pandémie a
mnohých obmedzení. Dotýkali sa našich osobných životov, spoločenského života, fungovania škôl i farností. Zanechal istú stopu a pozeráme s obavami, kam sa všetko uberá. Nie
sme stratení a vydaní napospas udalostiam. Rozlišovaním a citlivým načúvaním môžeme
vnímať, ako sa nám Boh prihovára v aktuálnych podmienkach tejto doby. Nenecháva nás
samých a je s nami, keď vnímame prekážky ako výzvy.
Veľkou výzvou bude nový školský rok 2022/23, ktorý bude začiatkom jubilea Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Na jeseň slávime 25. výročie vzniku DKÚ.
Srdečne pozývame na spoločný začiatok školského roka, ktorý sa uskutoční 1. septembra
2022 v Spišskej Novej Vsi.
Program a informácie o celom podujatí vám oznámime tesne pred koncom tohto školského roka.
Požehnaný turíčny čas.

Katechetické ozveny
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Editoriál
SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

P

osledné štvrté číslo Katechetických

v rozhovore odpovie otec Branislav Ko-

ozvien nás úvodným obrazom Siegera

žuch, predseda Inštitútu pre podporu a

Ködera: Turíce, pozýva k sláveniu sviatku
Zoslania Ducha Svätého a takto pomyselne

rozvoj mládeže – V.I.A.C.
Konferencia

o

mládeži

s

názvom

i k ukončeniu školského roka 2021/2022.

„Dnešní mladí pre zajtrajšok Cirkvi“, kto-

Neistota vývoja pandémie Covid-19 reali-

rá sa konala v marci v Badíne, mala za cieľ

začne ovplyvnila mnohé plánované podu-

reflektovať dopady pandémie na mladých

jatia. Online priestoru sa teda prispôsobili

ľudí na Slovensku a hľadať odpovede na

aj postupové kolá Biblickej olympiády a to

výzvy pre Cirkev v ich pastoračnej starost-

na dekanátnej a diecéznej úrovni. Avšak

livosti. Ak chcete o priebehu konferencie

národné kolo bolo realizované už prezenč-

vedieť viac, nazrite do časti Aktuálne.

nou formou v Košiciach. Výsledky Biblic-

Ako efektívne komunikovať so žiak-

kej olympiády postupových kôl i národ-

mi v triede, ako komunikovať cez biblický

ného kola si môžete pozrieť pri listovaní

text a spracovať biblický príbeh? Odpove-

ozvien, ale tiež i na stránke dkuspis.sk.

de, ako na to, nájdete v ponuke Aktivity.

Veľmi oceňujeme váš entuziazmus,

Je pre nás veľkou radosťou ponúknuť

ktorý vkladáte do vašej katechetickej čin-

vám katechézu, ktorej autorkou je ka-

nosti a zapájate sa do súťaží spojených s

techétka s. Ivana, Ľudmila Dzurňáko-

Bibliou. Veľká vďaka patrí všetkým účast-

vá. Nech je vám jej katechéza s názvom

níkom a výhercom Biblickej olympiády,

„Zmysel života“ pomocou, inšpiráciou

ale aj výtvarnej súťaže Biblia očami detí

odhodlaním prispievať svojou tvorbou do

2021/2022.

Katechetických ozvien.

a

Aj keď školský rok pomaly končí, prípravy na ten nový už začínajú. Všetko

Na záver vám prajeme, aby ste v sile

podstatné k programu a organizácii no-

Ducha Svätého zvládli poslednú etapu vý-

vého školského roka nájdete v sekcii Info.

ziev, povinností i radosti tohto školského

Aké sú nové trendy mládeže a čo zna-

roka a tak sa priblížili k vytúženému od-

menajú pre súčasnú katechézu, a čo mla-

dychu . Nech sviatok Turíc je pre vaše duše

dí potrebujú najviac, na to všetko

i srdcia posilou na ceste vášho povolania.

vám

www.dkuspis.sk
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Info
Biblická olympiáda – dekanátne kolo
Dňa 22. a 23. marca 2022 sa uskutočnili dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda prostredníctvom EduPage. V našej diecéze sa zapojilo 70 družstiev zo ZŠ a 18 družstiev zo SŠ. Vzhľadom na aktuálnu situáciu súťaž
prebiehala v online priestore. V súťažný deň bol od 9:00 účastníkom sprístupnený pracovný materiál, ktorý si
otvorili svojim špeciálnym kódom. Do diecézneho kola postúpili víťazi z jednotlivých dekanátov, ktorí zároveň
splnili podmienku byť úspešnými riešiteľmi uvedeného kola ako kolektív.

Kategória základných škôl
UMIEST.

NÁZOV ŠKOLY

PRIEM. POČET BODOV

1.

Základná škola s MŠ, Stred 122, Zázrivá

52

2.

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

52

3.

Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča

46

4.

Základná škola Apoštola Pavla, Liptovský Mikuláš

45,7

5.

Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo

51,3

6.

Základná škola, Komenského 2, Svit

49

7.

Základná škola s materskou školou, Lisková

54

8.

Základná škola Povýšenia sv. Kríža, Smižany

49,3

9.

Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

50

10.

Základná škola s MŠ Kráľovnej Pokoja, Haligovce

36,7

11.

Základná škola s materskou školou, Nová Ľubovňa

47

12.

Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

50

13.

Základná škola, Hruštín

45

Kategória stredných škôl
UMIEST.

NÁZOV ŠKOLY

PRIEM. POČET BODOV

1.

Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského, Dolný Kubín

46

2.

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

45

3.

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča

37,3

Katechetické ozveny
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UMIEST.

NÁZOV ŠKOLY

PRIEM. POČET BODOV

4.

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

39,7

5.

Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad

49

6.

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

44,7

7.

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Sp. Nová Ves

40,3

8.

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

47

9.

Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

45,7

Biblická olympiáda – diecézne kolo
Dňa 26. a 27. apríla 2022 sa uskutočnili na celom Slovensku diecézne kolá súťaže Biblická olympiáda. Do
diecézneho kola postúpili víťazí z jednotlivých dekanátov, ktorí zároveň splnili podmienku byť úspešnými
riešiteľmi nižšieho, t.j. dekanátneho kola ako kolektív.

Kategória základných škôl
UMIEST.

NÁZOV ŠKOLY

PRIEM. POČET BODOV

1.

Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo

91,3

2.

Základná škola s materskou školou, Nová Ľubovňa

71,7

3.

Základná škola Hruštín

71,7

4.

Základná škola s materskou školou, Lisková

70

5.

Základná škola, Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok

69,7

6.

Základná škola, Komenského 2, Svit

68,3

7.

Základná škola s materskou školou, Stred 122, Zázrivá

60,7

8.

Základná škola Apoštola Pavla Liptovský Mikuláš

60

9.

Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

58,3

10.

Základná škola Povýšenia sv. Kríža

58

11.

Základná škola, Námestie Štefana Kluberta 10, Levoča

54,3

12.

Základná škola s materskou školou Kráľovnej Pokoja

50

13.

Základná škola sv. Jána Krstiteľa, Spišské Vlachy

31,7

www.dkuspis.sk
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Kategória stredných škôl
UMIEST.

NÁZOV ŠKOLY

PRIEM. POČET BODOV

1.

Gymnázium Dominika Tatarku, Poprad

94

2.

Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa

87,3

3.

Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

79

4.

Gymnázium, Školská 837, Tvrdošín

76,3

5.

Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

66,7

6.

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Spišská Nová Ves

63

7.

Cirkevné gymnázium Andreja Radlinského, Dolný Kubín

63

8.

Gymnázium P. O. Hviezdoslava, Kežmarok

57,3

9.

Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta, Levoča

49,3

Hosťujúcou diecézou pre tento rok bola košická arcidiecéza. Celonárodné kolo sa uskutočnilo v dňoch 17.-18.
mája 2022 v Košiciach.

Biblická olympiáda – národné kolo
V dňoch 17.-18. mája 2022 sa v Košiciach uskutočnilo celonárodné kolo Biblickej olympiády. Za našu diecézu
sa ho zúčastnili víťazí diecéznych kôl v jednotlivých kategóriách. Základná škola, Slnečná v Námestove sa
umiestnila na 8. mieste. Gymnázium Dominika Tatarku v Poprade sa umiestnilo na 5. mieste. Oceňujeme
svedomitú prípravu, ďakujeme za prezentáciu našej diecézy a tešíme sa, že v mladých ľuďoch je túžba spoznávať Božie slovo a snaha žiť podľa neho.

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“ – vyhodnotenie diecézneho kola
V tomto školskom roku bolo 38 škôl našej diecézy, ktoré spĺňali podmienky zapojenia sa do výtvarnej súťaže
„Biblia očami detí a mládeže“ . Dve školy nesplnili požadované kritéria, preto boli vyradené z hodnotenia. V
prvej kategórii zaslané práce neboli vyhodnotené na ocenených miestach, v siedmej a ôsmej C kategórii neboli
zaslané žiadne práce. Víťazné práce podľa jednotlivých kategórií sú prezentované na našej webovej stránke
www.dkuspis.sk.
Všetkým zapojeným žiakom ďakujeme a oceňujeme ich snahu zapojiť sa do súťaž. Povzbudzujeme Vás, aby
Vás radosť a nadšenie z tvorby a z Božieho slova sprevádzala i naďalej a tešíme sa na ďalší ročník výtvarnej
súťaže.

Katechetické ozveny
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Zoznam škôl zapojených do súťaže:
P.Č.

ŠKOLA

MIESTO

1.

ŠZŠ Matúškova 1631

Dolný Kubín

1

2.

ZŠ s MŠ Kráľovnej pokoja

Haligovce

3

3.

ZŠ

Huncovce

12

4.

ZŠ s MŠ sv. Kríža

Kežmarok

9

5.

ZŠ Dr. D. Fischera

Kežmarok

3

6.

Súkromná spoj.škola, Biela voda

Kežmarok

2

7.

ZŠ s MŠ

Klin

9

8.

ZŠ s MŠ

Krušetnica

3

9.

SŠ

Lendak

3

10.

CZŠ J. Sklenára

Letanovce

3

11.

SŠI Námestie Š. Kluberta

Levoča

7

12.

ŠŠ J.Vojt.,internátna

Levoča

7

13.

Gymnázium sv. Františka A.

Levoča

5

14.

ZŠ s MŠ

Liptovská Teplá

6

15.

ZŠ

Liesek

2

16.

ZŠ s MŠ

Lisková

2

17.

ZŠ a MŠ

Lomná

4

18.

ZŠ s MŠ

Lomnička

3

19.

SOŠ podnikania a služieb

Námestovo

3

20.

SŠ internátna

Námestovo

3

21.

ZŠ a MŠ

Novoť

6

22.

ZŠ s MŠ

Partizánska Ľupča

7

23.

ZŠ s MŠ Francisciho

Poprad

4

24.

Gymnázium Kukučínová

Poprad

1

25.

ŠZŠ, Partizánska

Poprad

1

26.

ZŠ sv. Vincenta

Ružomberok

10

27.

ZŠ

Rudňany

6

www.dkuspis.sk

POČET

-10-

Info

P.Č.

ŠKOLA

MIESTO

POČET

28.

ZŠ Ing. Kožucha

Spišská Nová Ves

8

29.

SPŠ technická

Spišská Nová Ves

2

30.

ZŠ a MŠ

Spišské Bystré

8

31.

CSŠ J. Krstiteľa

Spišské Vlachy

10

32.

CG sv. Mikuláša

Stará Ľubovňa

1

33.

ZŠ s MŠ sv. Matúša

Švošov

6

34.

ZŠ s MŠ R. Dilonga

Trstená

4

35.

ZS s MŠ sv. J. Krstiteľa

Veľká Lesná

3

36.

ZŠ s MŠ

Vikartovce

1

37.

ZŠ a MŠ J. Vojtaššáka

Zákamenné

8

38.

ZŠ s MŠ

Zuberec

7

VŠETKÝCH PRÁC SPOLU

183

Rozdelenie výtvarných prác podľa kategórií:
KATEGÓRIA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.A

8.B.

8.C

POČET

3

29

38

40

44

12

-

12

5

-

SPOLU
183

Víťazi výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ šk. r. 2021/2022

M.

MENO

ŠKOLA

NÁZOV PRÁCE

2. kategória
1.

2.

3.

Tomáš Palider

ZŠ roč. 1. – 2.
ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga,
Trstená

Svätý Peter vo väzení

Jozua Palenčík

ZŠ s MŠ, Liptovská Teplá

Pane, nezapočítaj im tento hriech

Daniel Záhradník

ZŠ s MŠ, Liptovská Teplá

Naplnení Duchom Svätým

Sofia Verešová

ZŠ s MŠ Rudolfa Dilonga,
Trstená

Katechetické ozveny

Pánov anjel a Peter vo väzení
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M.

MENO

ŠKOLA

NÁZOV PRÁCE

3. kategória

ZŠ roč. 3. – 4.

1.

Sofia Bartošová

ZŠ s MŠ Novoť, Novoť

2.

Mária Zahradníková

ZŠ Vincenta, Ružomberok

3.

Sofia Ondrušová

CZŠ s MŠ sv. Matúša, Švošov

4. kategória
1.
2.

3.

Klára Zámečníková
Miriam Krajňáková
Rebeka Štoberová

5. kategória

Pavlova kázeň

ZŠ s MŠ Spišské Bystré
Gymnázium sv. Františka
Assis., Levoča
Základná škola, Liesek

CSŠ, Spišské Vlachy

2.

Laura Veselovská

ZŠ sv. Vincenta, Ružomberok

6. kategória

2.

Zuzana Štefaňáková

8. A kategória
1.
2.

3.

Kevin Krajč
Paulína Kokošková
Barbora Polhošová

8. B kategória
1.
2.

Pavol na Malte
Petrovo vyslobodenie z väzenia
Zoslanie Ducha Svätého

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

Lívia Bobovská

Matej Repka

Pán koná včas: Peter vo väzení

ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky
8 ročných gymnázií

1.

1.

Príchod Ducha Svätého

Nanebovstúpenie Pána
Rozlúčková reč Pavla so staršími z Efezu

Stredné školy, Gymnáziá
Cirkevné gymnázium
sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
Gymnázium sv. Františka
Assiského, Levoča

Premena

Príchod Ducha Svätého

Špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom
ŠZŠ, Partizánska 2, Poprad
ŠZŠ pre žiakov s tel. post.,
Dolný Kubín
ZŠ, Huncovce

Zoslanie Ducha Svätého
Ježiš nás predchádza do neba
Stroskotanie lode

Špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich

Šimon Redelšteiner

SŠI, Nám. Š. Kluberta, Levoča

Pane, nezapočítaj im tento hriech

Martina Duždová

SŠI, Nám. Š.Kluberta, Levoča

Pavol na Malte

www.dkuspis.sk
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Učebnice sa budú objednávať na portáli: www.

Štúdio Ego sum

ucebnicenabozenstva.sk.

Ego sum štúdio ponúka 5 až 7-MINÚTOVÝ KA-

V čase uzávierky Katechetických ozvien nie

TECHIZMUS formou videí. Katechézy sú inšpirova-

sú zverejnené aktuálne informácie na šk. rok

né eucharistickým duchom, láskou k Panne Márii

2022/2023.

a vernosťou katolíckemu učeniu Cirkvi. Prístupné

SSV upozorňuje, že vydá iba tie učebnice,

sú na: https://www.youtube.com/channel/UCNp-

o ktoré bude dostatočný záujem. Marketingové

9TU1lKjTcMn4Kt_6KXFA?app=desktop.

oddelenie SSV žiada, aby učitelia pre potrebu komunikácie používali email: ucebnice@ssv.sk a t.č.
033/5907723.

Objednávanie pracovných zošitov vo vydavateľstve Don Bosco
Objednávkový formulár je prístupný na stránke
www.pracovnyzosit.sk. Don Bosco vybavuje objed-

Veni Sancte na začiatku šk. roka
2022/2023

návky priebežne. Expedícia pracovných zošitov je

V tomto roku si pripomíname 25. výročie

plánovaná do 10. 7. 2022 a následne po 22. 8. 2022.

vzniku DKÚ Spišskej diecézy. VENI SANCTE

Cena jedného výtlačku je 1,60 € s DPH. Poštovné

a CELODIECÉZNY KATECHETICKÝ DEŇ s ot-

pri objednávke v hodnote 30 € a viac hradí Vyda-

com biskupom bude súčasne i slávením uve-

vateľstvo DON BOSCO. Poštovné do sumy 30 € je vo

deného výročia.

výške 2,99 €.

Srdečne pozývame všetkých kňazov, ka

Venujte pozornosť aj často kladeným otázkam,
kde nájdete aj ďalšie dôležité informácie.

techétov,

učiteľov

náboženskej

výchovy

a náboženstva na uvedené podujatie, ktoré
sa uskutoční dňa 1. septembra 2022 v Spišskej Novej Vsi. Pozvánku a bližšie informácie

Objednávanie pracovných zošitov 1. ročník

o programe budeme zasielať v auguste 2022

ZŠ na KPKC

na emailové adresy farských úradov, učiteľov

Vydavateľ pracovného zošita a učebnice v jed-

a škôl.

nom vydaní, vých. a záp. obrad, vybaví objednávky
priebežne. Objednávkový formulár je prístupný na
stránke https://kpkc.sk/shop/.

Duchovné cvičenia v novom školskom roku
2022/23
Na konci prvého školského mesiaca ponúkame

Objednávanie učebníc v SSV

duchovné cvičenia v Spišskej Novej Vsi. Uskutočnia

Katechetické ozveny
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Info

sa v dňoch 23. - 25. septembra 2022 v Centre Božieho milosrdenstva na sídlisku Západ u otcov palotínov.
Duchovné cvičenia povedie vdp. Branislav Kožuch.

Prehľadný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na 1. polrok
školského roka 2022/2023

MESIAC

CELODIECÉZNE PODUJATIA:

september 2022

Veni Sancte – celodiecézne katech. deň

REGIONÁLNE PODUJATIA:

metodický deň pre začínajúcich učiteľov
október 2022
november 2022

metodické dni v jednotlivých regiónoch
recitačná súťaž

katechetické dielne

seminár – Knihy k BO
seminár – praktické cvičenia
december 2022

seminár – farská katechéza

január 2023

školské kolá BO

duchovné obnovy

duchovné cvičenia

Plánovaný rámcový kalendár sa môže meniť podľa vzniknutej situácie. Aktuálne informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

www.dkuspis.sk
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V našej službe Cirkvi
potrebujeme prihliadať
na trendy, ktorými
mladí ľudia žijú
Rozhovor s kňazom Spišskej diecézy a predsedom Inštitútu pre
podporu a rozvoj mládeže Branislavom Kožuchom
SPRACOVAL: DANIEL LYSÝ

Katechetické ozveny
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1.

Otec Braňo, už viac než 15 rokov sa venuješ

V centre našej pozornosti je mladý človek,

pastorácii mladých ľudí. Stál si pri začiatkoch

ktorý má mnoho otázok, podobne ako emauzskí

Kvetných víkendov a diecéznych stretnutí mlá-

učeníci, a možno to, čo zažíva v Cirkvi (podob-

deže v našej diecéze a dnes vedieš organizá-

ne ako oni v Jeruzaleme) mu nedáva zmysel, je

ciu OZ VIAC, ktorá sa primárne venuje mladým

frustrovaný, sklamaný, preto odchádza podob-

ľuďom. Prečo je podľa teba dôležité investovať

ne ako oni. Cestou sa k nim pridáva „pútnik“,

toľko času, toľko pozornosti, toľko prostriedkov

ktorý ich sprevádza, pýta sa ich a vysvetľuje im

do mladých ľudí?

Písma, aby spoznali pravdu. Aj dnes je tým pútnikom Ježiš, Ježiš so svojím mystickým telom,

Myslím, že nikto nebude spochybňovať

Cirkev. Preto je – okrem iných vecí – pre nás

skutočnosť, aké je dôležité vychovávať a vzde-

dôležité podporovať službu Cirkvi, sprevádzať

lávať mladých ľudí. Je to vec budúcnosti národa,

mladých alebo, ak chcete, podporovať tých,

spoločnosti, Cirkvi. Áno, otázkou môže byť, že

ktorí v Cirkvi pracujú s mladými, aby vysvet-

kde je „správna“ miera, keďže sú aj ďalšie po-

ľovali Písma a vysvetľovali ich tak, že mladým

treby a cieľové skupiny – rodiny či manželstvá.

budú horieť srdcia rovnako ako emauzským

Práve z tohto pohľadu sa nesmierne teším, že

učeníkom. Veríme, že je to možné aj dnes, že

máme v Cirkvi rôznorodé služby, rôznorodé

to nie je len jednorazová udalosť, ktorá sa ke-

špecifické povolania a charizmy. Niekoho Boh

dysi stala a dosť. Sprevádzať a zapaľovať srdcia,

Aby sa náš kresťanský charakter násobil odbornosťou v tom
čo robíme, a tak sa stávame
vierohodnými.

prebúdzať chuť žiť – to robí Ježiš aj dnes. Ak
nás niekto chce spoznať bližšie, môže si pozrieť
náš web ozviac.sk – tam nájde aj výročné správy, kde je popis našej činnosti alebo náš FB.

3.

Oblasť vášho pôsobenia zrejme presahuje

volá venovať sa mladým, iného zase slúžiť ro-

sféru Cirkvi. Čo vnímaš ako vašu hlavnú úlohu

dinám či zdravotníkom. Niekomu Boh dáva

vo vzťahu k spoločnosti mimo cirkevnej sféry?

osobitné pomazanie pre službu bezdomovcom,

S kým najčastejšie rozvíjate spoluprácu?

ďalšiemu pre vzdelávanie či službu v médiách
alebo službu chorým v nemocnici. A to všetko
sú dôležité služby.

Svedectvo vierohodnosti, ktoré by som vyjadril slovami, ktoré som sa naučil na jednom
kurze: odbornosť (profesionalita) x charakter =

2.

vierohodnosť - kredibilita. To je to, čo by som

Čím žije vaša organizácia dnes? Aké sú vaše

veľmi chcel. Aby sa náš kresťanský charakter

priority, zamerania a ciele? Koľko ľudí je zapo-

násobil odbornosťou v tom čo robíme, a tak sa

jených do činnosti OZ VIAC?

stávame vierohodnými. To je to, čo dnes ľudia
vo svete a myslím, že aj ľudia v Cirkvi, hľadajú

www.dkuspis.sk
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nili do spoločnosti a fungovali „normálne“.
Predovšetkým, aby v nami poskytnutej sociálnej pomoci vnímali, že je to pomoc kresťanov (a
poslal nás za nimi starostlivý Otec) a tiež aby to
bola osobná evanjelizácia. Lebo úplné vytiahnutie z núdze je vytiahnutie z hriechu, a to je
vykúpenie, ktoré je Kristovým dielom, preto ho
potrebujú poznať. Toto sa snažíme vnášať aj do
ostatných oblastí, ktorým sa venujeme.

4.

Vašej organizácii sa podarilo získať licen-

ciu na nový katecheticko-formačný program
pre mladých ľudí s názvom Vyvolení. Program
je zatiaľ vnímaný v úzkom prepojení na sviatosť
birmovania, dokonca sú informácie o ňom uverejnené na stránke www.sviatostbirmovania.sk.
Avšak tento program bol vytvorený s iným zámerom. Môžeš nám povedať o ňom niečo viac?
a potrebujú. Byť vierohodní v tom, čo žijeme,

Tento program bol vytvorený ako program

robíme a hovoríme. Stačí, že v uvedenom vzorci

pre čas prípravy na prijatie sviatosti birmova-

by bol nulový charakter alebo nulová profesi-

nia. Jeho zámer však ide ďalej ako len prijatie

onalita a výsledok je nula, žiadna kredibilita.

birmovky. Chce využiť čas prípravy na birmov-

Mne sa toto vyjadrenie veľmi páči a veľmi dob-

ku ako čas prípravy na život. Od toho sa odví-

re vystihuje, čo chceme v našej službe komu-

jajú témy, prístupy, celý obsah. Takže cieľom

nikovať.

nie je pripraviť mladých na birmovku a potom

A pokiaľ ide o rozvíjanie našej spolupráce,

koniec. Sviatosti nie sú cieľom života viery, ale

to je naozaj veľmi rôzne – od samospráv, cez

prostriedkom. Preto to nemá byť čas prípravy

školy až po rôzne organizácie, a to nielen na

na birmovku, ale čas prípravy na život, vlastne

Slovensku, ale aj v zahraničí. Zároveň chcem

život v Duchu Svätom. Ani apoštoli nedostali

k tomu dodať jednu vec a vysvetlím to na prí-

Ducha Svätého na Turíce, aby zostali vo Veče-

klade: je dôležité a dobré robiť sociálnu prácu, je dôležité v tom spolupracovať na rôznych
úrovniach, avšak my chceme robiť viac ako len
sociálnu prácu. Chceme cez „prístup sociálnej práce“ privádzať núdznych k duchovnému
uzdraveniu, oslobodeniu, nielen, aby sa začle-

Preto to nemá byť čas prípravy
na birmovku, ale čas prípravy
na život, vlastne život v Duchu
Svätom.

Katechetické ozveny
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radle spokojní, že dostali to, čo mali dostať, ale
aby vedení Duchom šli a žili, žili „vonku“.
Čas, keď vo farnostiach pracujeme s birmo-

Je potrebná, ba priam nevyhnutná formácia animátorov.

vancami, je veľmi vzácnym a veľkým darom.

im odovzdávajú, sú pravé a čisté. Pritom odpa-

Len my s tým darom niekedy nevieme praco-

dá veľká ťažkosť aj pre animátora, že si nemusí

vať, nevieme ho využiť. Obávam sa, že sa skôr

spracovávať tému sám, čo mladým povedať a čo

vníma ako bremeno, a to je škoda. S takýmto

nie i ako im to povedať.
A ešte je tu jeden prínos, ktorý vidím, a to

prístupom potrebujeme niečo urobiť.

je prínos výzvy: spracovanie programu a jeho

5.

metodika nás totiž núti vyjsť zo svojich vycho-

Existuje niekoľko variantov prípravy mla-

dených koľají a učiť sa pozerať iným pohľadom,

dých na sviatosť birmovania, existujú metodiky,

možno aj inak premýšľať o katechéze, o cieľoch

obsahy. V čom vidíš prínos práve tohto programu

prípravy, o prioritách v nej. To je veľký prínos

pre formovanie birmovancov i pre prácu s mlá-

inovácie, ktorá zo sebou nesie odvahu skutoč-

dežou?

nej novej evanjelizácie a katechézy.

To je veľmi ťažká otázka. Ja to teraz nebudem porovnávať, ale chcem zdôrazniť, že v

6.

Je na tento program potrebná nejaká ani-

našej službe Cirkvi potrebujeme prihliadať na

mátorská formácia, nejaké školenie alebo sa to

trendy, ktorými mladí ľudia žijú. Potrebujeme

dá zvládnuť aj bez toho?

aktualizovať formy a spôsoby, akým im odovzdávame poklad viery. A tento program svojou

Program ponúka hlavne materiály, s ktorý-

formou reflektuje túto vec. Je svojou formou

mi môže animátor pracovať. Aký prístup ani-

moderný, atraktívny pre súčasných mladých.

mátor zvolí, ako sa ujme svojej služby, to všet-

Možno o 10 rokov už bude na tom podobne ako

ko je záležitosť jeho vlastnej formácie. Preto

niektoré iné programy, ktoré už používame 20

moja odpoveď je: Je potrebná, ba priam nevy-

rokov.

hnutná formácia animátorov. A to jednak spi-

To, čo tento program prináša ako nové,

rituálna a jednak odborná, napr. ako viesť malé

sú dve veci: v prvom rade zapojenie – aspoň

skupinky, ako aktivizovať mladých v skupine.

čiastočné – rodičov a birmovných rodičov do

Často sme svedkami, že vo farnostiach stačí pre

prípravy prostredníctvom príručky pre rodiča

službu animátora ochota chcieť byť animátor.

a pre birmovného rodiča; ďalšou vecou sú vi-

Samozrejme, je to kľúčové. No samotná ochota

deá, ktoré sú súčasťou programu a ich úlohou

nenahradí ďalšie. Osobne by som nedal stavať

je podávať pravdy viery atraktívnym spôsobom.

svoj dom niekomu, kto síce chce stavať, ale ne-

S nimi sa počas stretnutí najviac pracuje. To

vie, ako. Rovnako by sa mnohí rodičia búrili,

znamená, že je to pre mladých zaujímavejšie

ak by v školách učili iba učitelia, ktorí nemajú

ako počúvať prednášku či písať poznámky. Zá-

žiadnu pedagogickú odbornosť a ani odbornosť

roveň je tu aj istota, že pravdy viery, ktoré sa

v danom predmete.

www.dkuspis.sk
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Pri odovzdávaní právd viery, pri duchovnej

ponúknuť, ako nastaviť kampane. Často mám

formácii mladých to platí presne rovnako. Po-

pocit, že my v Cirkvi si myslíme, že preto, že sa

trebujeme primerane a kvalitne formovať ani-

nikdy nemení obsah viery, môžeme k mladým

mátorov, ktorí nám vo farnostiach pomáhajú

dnes pristupovať rovnako ako pred 15 rokmi.

vo farskej katechéze.

Podľa mňa je veľkou škodou, že sme vo svojom
prístupe na toto zabudli.

7.

Potrebujeme sa to naučiť od sveta a pripo-

Na konferencii o mládeži, ktorá bola v marci

mínať si to. Aby sme vo svojej službe mladým,

2022 v Badíne si hovoril o trendoch mladých ľudí

v túžbe pomôcť im a sprevádzať ich na to ne-

dnes. Už len ten názov je trochu zvláštny. Odlišu-

zabúdali.

jú trendy súčasnej mládeže od trendov mladých
v minulosti, resp. nedávnej minulosti?

8.

Áno, odlišujú. A dnes ešte viac či rýchlejšie

Čo tieto trendy predstavujú napr. pre sú-

časnú katechézu mládeže?

ako inokedy. Žijeme dobu obrovských zmien
v technike, na trhu práce, vo vzdelávaní. Tie-

Znamenajú výzvu. Výzvu, o ktorej som ho-

to zmeny sa dotýkajú ľudí. Nehovoriac o všet-

voril už vyššie. Výzvu konfrontovať sa, zamýš-

kých zmenách v tom, čo je a čo nie je pravda,

ľať sa, prehodnocovať. A to nielen v samotných

To je to, čo mladí potrebujú
najviac: stretnúť nie iba kresťanskú teóriu a kresťanské
učenie, ale stretnúť Krista ako
osobu, pravého a živého Krista,
Ježiša evanjelií.
čo je a čo nie je hodnota. Vo svetskej spoločnosti sa tejto téme trendov mladej generácie

spôsoboch katechézy, ale aj v oblasti formácie
a prípravy katechétov, animátorov a všetkých,
ktorí sú aktívni na poli katechézy. Myslím si,
že ak sa hovorí, že slovenské školstvo potrebuje
skutočnú reformu, tak to platí aj o katechéze
v prostredí slovenskej Katolíckej cirkvi. Myslím pod tým viac než len to, že budeme vydávať
nové metodiky, nové príručky či štartovať nové
programy.

9.

Čo podľa teba mladí od Cirkvi očakávajú

venujú mnohé veľké organizácie a firmy. Z ich

a aké potreby mladých vnímaš a považuješ za

výsledkov potom ťažia mnohé reklamné agen-

najdôležitejšie, zvlášť z tých, ktoré im môže dať

túry, ale aj komerčné spoločnosti a dokonca aj

jedine Cirkev?

banky, keď pripravujú produkty pre mladých

Osobne si myslím, že potrebujú Cirkev, kto-

ľudí a hľadajú spôsoby, ako ich osloviť, čo im

rá bude naozaj Cirkvou, bude Kristovým Telom

Katechetické ozveny
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uprostred tohto sveta, bude Sviatosťou spá-

ťanské učenie, ale stretnúť Krista ako oso-

sy. Nebude ďalším CVČ či športovým klubom

bu, pravého a živého Krista, Ježiša evanjelií.

alebo len nútene splnenou povinnosťou, kto-

Dvetisíc rokov Cirkvi ukazuje, že na také-

rá úplne obchádza konkrétny život.

to stretnutie sa nezabúda. Toto nám i vám

Na stretnutie s Kristom sa predsa nedá

všetkým prajem, aby toto stretnutie bolo

zabudnúť. Kde ho majú stretnúť, ak nie v

udalosťou každého nášho dňa. Udalosťou,

Cirkvi?

ktorá bude pretvárať nás a potom aj všetko,

To je to, čo mladí potrebujú najviac:

čo robíme.

stretnúť nie iba kresťanskú teóriu a kres-

www.dkuspis.sk
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Konferencia
o mládeži

Dnešní mladí
pre zajtrajšok Cirkvi
SPRACOVAL: DANIEL LYSÝ
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Aktuálne

D

ňa 25. marca 2022 sa v Badíne uskutočnila Konferencia o mladých na Slovensku s názvom: Dnešní mladí pre zajtrajšok Cirkvi. Organizátorom bola Rada pre mládež a univerzity pri KBS.

Cieľom podujatia bolo reflektovať dopad obdo-

(kostol, Eucharistia, sviatosti) – 42%; živý

bia pandémie na mladých ľudí Slovenska, s čím

vzťah s Bohom (modlitba, hĺbka, Boh, Božie

v súčasnosti zápasia a aké sú najväčšie výzvy

slovo).

pre Cirkev v rámci ich pastoračnej starostli-

Odpovede na duchovný život mladých po-

vosti. Pôvodne sa prenos programu plánoval aj

čas Covidu charakterizovali rôzne pomenova-

online formou, avšak s uvoľnením pandemic-

nia, z ktorých bolo 39% negatívnych (samota,

kých opatrení sa zväčšili kapacity pre prezenč-

strach, chaos, kríza, stres, izolovanosť) a 43%

nú účasť a online forma bola zrušená. Samotnej

pozitívnych (neustála Božia láska, túžba, hĺb-

konferencii predchádzali tri webináre, úlohou

ka, viera). Zvyšok 18% tvorili neutrálne slová

ktorých bolo predstaviť kontext k hlbšiemu po-

(online omše, online stretnutia, prenosy, te-

chopeniu a prijatiu súčasného mladého človeka

levízia, dezinfekcia). Zistenia, ako ovplyvnilo

a poukázať na to, akými zmenami mladí ľudia

obdobie Covidu duchovný život mladých, pou-

počas pandémie prešli a ako s tým pracovať.

kazujú na prehodnotený vzťah s Bohom s tým,

V úvode konferencie prítomných pozdravil

že mladí majú snahu posilniť svoj modlitebný

a prihovoril sa diecézny administrátor Spišskej

čas (19%). Uvedomujú si vzácnosť osobných

diecézy Mons. Ján Kuboš. Konferencia pokra-

vzťahov a nepovažujú ich za samozrejmosť (13,

čovala zhodnotením výskumu, vstupmi jed-

2%). V odpovediach však nechýbali ani pocity

notlivých prednášajúcich, panelovej diskusie a

úzkosti, kríza viery, sklamanie z Cirkvi, strach

skupiniek, v ktorých facilitátori viedli diskusiu

a negatívne emócie (12%). Oblasť prežívania

s účastníkmi formou debriefingu.

mladých vzťahu s Bohom bol charakterizova-

Obsahom prvej časti bolo zhodnotenie vý-

ný ako ťažký čas – 22% (náš vzťah skolabo-

skumu v podobe dotazníka pre mládež, kto-

val; bolo veľmi ťažké žiť vieru; hnevala som sa,

rý iniciovala Rada mládeže ešte v roku 2021.

že Boh je ďaleko; nemodlil som sa, aj keď ma

Výskum mal názov „Ako sa zmenil duchovný

to mrzí); ale i ako posilnenie vzťahu s Bohom

život mladého človeka počas pandémie.“ Jeho

– 18,7% (môj vzťah s Bohom sa úplne zmenil

výsledky boli interpretované účastníkom kon-

k lepšiemu; radostnejšie som prijímal ponu-

ferencie v šiestich oblastiach. Vyberáme z nich

ku sláviť sv. omšu; alebo, že čas pandémie nič

prvé tri, najviac vyskytujúce sa odpovede du-

neovplyvnil – 8,8% (tak ako vždy; pokračoval

chovného života pred Covidom: vzťahy/spolo-

som v kráčaní).

čenstvo (stretnutia, spoločenské akcie, pria-

V ďalšej časti zaznela charakteristika a ná-

telia, animátorská škola) – 43%; svätá omša

zory na súčasný duchovný život mladých. Ich

www.dkuspis.sk
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odpovede boli: omša, kostol, sviatosti (22%),

V ďalšej časti prednášajúci vdp. Ľuboš

radosť (18%), rast, obnova, povzbudenie, oži-

Laškoty, súčasný riaditeľ Komisie pre mládež v

venie (17,6%), spoločenstvo, služba, priateľ-

Spišskej diecéze nadviazal na hlavné myšlienky

stvo, rozhovory (16,4%). Vypočuť si očakávania

z príhovoru pápeža Františka mladým v Koši-

mladých od Cirkvi je jednou z dôležitých ob-

ciach.

lastí. Medzi odpoveďami zvlášť rezonovali na-

1. Boh a spôsob jeho konania – blízkosť, súcit,

sledujúce: blízkosť ľuďom a otvorenosť (13%);

neha.

poslušnosť k opatreniam; nechcem zrušiť prijí-

2. Sv. spoveď – objatie Nebeského Otca. Svätý

manie na ruku; že už kostoly nebudú zatvorené

Otec sa mladých pýtal na čo myslia, keď idú

(7%); že už nebude skostnatená; bude hľadať

na sv. spoveď. Či na hriechy alebo na lásku

nové spôsoby ako sa priblížiť ľuďom a nie, vráti

Otca. V tomto bode výrazne zdôraznil, že cen-

sa do starých koľají; konečne sa vzchopí; bude

trom sv. spovede nie sú hriechy, ale láska a

proaktívna; bude mať oveľa osobnejší, ľudskejší

objatie Nebeského Otca.

prístup (7%); bude vychádzať von k veriacim;

3. Jedinečnosť a túžba vyniknúť – ako vlast-

bude mať o ľudí väčší záujem, viac k nim vy-

nosti, po ktorých mladí prirodzene túžia a na

chádzať (5%).

ktoré pozeráme príliš sploštene, masovo. Boh

Zaujímavé názory mladých zazneli i na

to robí ináč. Vidí nás ako jedinečné osobnosti

tému, ktoré zo zaužívaných aktivít by sa

a potrebujeme sa to naučiť aj my. Vnímajme

mali naďalej zachovať: festivaly, konferencie,

každého človeka v jeho jedinečnosti a dare. Zo

stretnutia a podujatia, kde je život – Kvetný

svojho života urobme dar pre ostatných.

víkend, Národné stretnutia mládeže, Godzone,

4. Spoločne – jediná cesta v ústrety budúcnosti

Campfest, festival Lumen (26%); stretká mla-

je kráčať spolu. Svätý Otec píše, „nik sa neza-

dých, spoločenstvá (24,6%); duchovné obnovy,

chráni sám, zachrániť sa môžeme jedine spoloč-

modlitby 24/7 (18,6%); diecézne animátorské

ne“ (Fratelli tutti 32).

školy (15,5 %); tábory, farské akcie, spevokoly

V záverečnom vstupe kňaz Branislav Ko-

(14,4%). Výzvou pre nás bola odpoveď na otáz-

žuch, predseda OZ V.I.A.C. analyzoval aktuálne

ku, čo nové by mala prinášať Cirkev vo vzťahu

trendy mladých ľudí. Zároveň poukázal na vý-

k mladým. Odpovede boli nasledujúce: poduja-

zvy, ktoré tieto trendy pre Cirkev predstavujú.

tia, modlitby chvál a moderované adorácie, deň

Dotkol sa i negatívnych výsledkov niektorých

radosti, deň rodiny, zážitkové duchovné cviče-

výskumov, napr. že hlavným dôvodom (viac než

nia (21%); spoločenstvo, neformálne stretnutia

50%), prečo mladí ľudia trávia svoj voľný čas na

(13%); napĺňať online priestor, online vzdelá-

voľnej nohe je nezáujem o ponuku mimoškol-

vanie, prednášky, byť aktívnejší na soc. sie-

ských aktivít (napr. centrá voľného času, špor-

ťach, nový prístup a nová evanjelizácia (12%);

tové kluby, krúžky, mládežnícke organizácie) o

osobné sprevádzanie, viac osobnej komuniká-

cielené, zmysluplné a tvorivé ponuky zo strany

cie, viac záujmu o ľudí osobne, osobné stretnu-

pedagógov. V súvislosti s tým sa dnes hovorí

tia (12%). Celý výskum zhrnul bývalý tajomník

o supervyhorenej generácií, tekutých vzťahoch,

Rady pre mládež.

o fenoméne, keď môj druhý život sa stal prvým

Katechetické ozveny
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a napokon o fluidnej identite. Vyhorenosť mla-

Po prednáškach nasledovala práca v sku-

dých sa prejavuje v prežívaní depresií, úzkostí

pinkách, kde si účastníci vyskúšali metódu

a frustrácie. Mladí sa cítia osamelí, neistí, obá-

debriefingu ako reflexiu na prežívanie obdo-

vajú sa sklamaní a zlyhaní od ostatných, uni-

bia pandémie. Praktická ukážka tohto spôso-

kajú pred tlakom zodpovednosti a nárokov zo

bu vedenia skupinky im bola odovzdaná ako

strany dospelých. Vo vzťahoch sa k tomu pri-

možnosť, aby debriefing mohli využiť v práci

dáva obrovská povrchnosť, kde láska a vernosť

s mladými v ich prostredí. Týmto spôsobom

je redukovaná na osobné potešenie, výhody a

je možné prejaviť záujem o to, čo sa v živote

najmä nezáväznosť. Nemajú vyjasnenú vlastnú

mladých odohrávalo v kritických momentoch,

identitu, pričom omnoho tolerantnejšie posu-

ktoré v uplynulých dvoch rokoch zasiahli celý

dzujú ideológiu rodovej identity s možnosťou

svet. Mladým tak môžeme ponúknuť priestor

vlastného výberu toho, kým chcú byť. Trend

na vypočutia a zároveň im umožniť, aby dali na

– druhý život sa stal prvým – ktorý sa enor-

povrch slová či emócie, ktoré v sebe zadržiavali

mne rozvinul v čase pandémie a karanténnych

alebo potlačili.

opatrení, je životom v online svete, kde mla-

Konferencia o mládeži bola výborným im-

dí uviazli a kam boli sčasti nútení tráviť čas.

pulzom pre otvorenie širšej diskusie o prežívaní,

Tieto trendy predstavujú obrovskú výzvu pre

potrebách a smerovaní mladých počas a po ob-

cieľavedomú pastoračnú starostlivosť o mla-

dobí pandémie. Ukázalo sa a nanovo potvrdilo,

dých. Je treba hľadať, tvoriť a podnikať efek-

že mladí ľudia potrebujú zo strany Cirkvi väčší

tívne kroky k inkulturácii trendov, ktoré budú

záujem, pozornosť a pastoračné sprevádzanie.

rozvíjať pozitívne hodnoty. Nesmieme si pred

Prieskumy i novodobé trendy mladých nás mu-

tým zatvárať oči a bagatelizovať problémy. Ako

sia podnecovať k tomu, aby sme sa viac modlili

píše pápež František, musíme si vziať k srdcu

za mladých, aby sme sa na nich dívali novým

našu kultúru s realizmom a láskou a naplniť ju

pohľadom – Božími očami – a vedeli sa k ním

evanjeliom (Christus vivit, 200).

priblížiť s posolstvom Božej nehy a súcitu.

www.dkuspis.sk
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Nové ministérium
pre katechizáciu
STRETNUTIE EURÓPSKYCH DELEGÁTOV NA MALTE

V

dňoch 28. – 30. apríla zorganizovala Rada

panorámu katechetických výziev na našom kon-

európskych biskupských konferencií (CCEE)

tinente v súvislosti s prebiehajúcim synodálnym

a jej sekcia pre katechézu stretnutie zamerané

procesom. Jednotlivé biskupské konferencie

na prijatie nového Direktória pre katechizáciu

nateraz skúmajú možnosti implementácie spo-

a motu propria Ministerium antiquum, ktorým

menutého dokumentu Svätého Otca do lokálnej

pápež František ustanovuje nové ministrérium

pastoračnej reality. Za povšimnutie stojí termi-

katechistu. Stretnutie viedol chorvátsky arcibis-

nologická otázka pre slovanské jazyky súvisiaca

kup Mons. Duro Hranić, zodpovedný za sekciu

s pojmami katechista a katechéta. Stretnutie sa

pre katechézu. Zúčastnil sa ho aj predseda CCEE,

uskutočnilo v sídle občianskeho druženia Spo-

litovský arcibiskup Mons. Gintaras Grušas. Me-

ločnosti kresťanskej náuky (Society of Christian

dzi 30 delegátmi z 20 krajín bola aj rehoľníčka z

Doctrine), ktorého členovia a členky žijú v celi-

Ukrainy, či manželský pár katechétov z Rumun-

báte a popri vlastnému zamestnaniu sa venujú

ska. KBS zastupoval o. Martin Michalíček, gene-

systematickej katechizácii všetkých vekových

rálny sekretár CCEE. Účastníci predstavili pestrú

vrstiev.

Katechetické ozveny
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Slová

majú

moc
SPRACOVALA:

V

KLÁRA

SOĽANOVÁ

učebnom procese má veľkú úlohu
slovo. Jedná sa o slovo učiteľa ale

i slovo žiaka. Učiteľ ho využíva predovšetkým na odovzdávanie informácií, ale to nestačí. Slovo je súčasťou
bežnej vzájomnej komunikácie, pri
ktorej môžeme robiť mnoho chýb.

www.dkuspis.sk
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V nasledujúcej tabuľke nájdeme príklady neefektívneho a efektívneho spôsobu komunikácie.

CHYBY - NEEFEKTÍVNY SPÔSOB KOMUNIKÁCIE

NÁVRHY – EFEKTÍVNY SPÔSOB KOMUNIKÁCIE

výčitky, obviňovanie, nadávanie

popis problému, konštatovanie

Už zase (vždycky, nikdy, stále)…! Keby si aspoň…!

Vidím, že je tu neporiadok, ale verím, že to zvládnete; Vidím
(počujem), že....; Máš správne priradené 4 z 5 obrázkov.

poučovanie, vysvetľovanie, moralizovanie

navrhnúť možnosti

Mal by si si uvedomiť, že…,

Kto zotrie tabuľu týždenník alebo dobrovoľník?

kritika, zameranie na chyby

informácia, opis

Toto si urobil zle!

Je potrebné...; Toto robíme (tak a tak)..., Pomôže nám, keď...,
Keď..., tak...

lamentácie, citové vydieranie

vyjadrenie vlastných očakávaní a potrieb

Ja (niekto) kvôli tebe...

Očakávam, že... Pomohlo by mi, keby...

príkazy, zákazy, varovanie, predpoveď

možnosť voľby

Seďte, Nerob to, lebo..., ja som ti to hovoril...

Urobíš to tak... alebo tak...?

negatívne scenáre, predpovede

dve slová

Z teba raz vyrastie...

Janko, ...!

označovanie nálepkou

priestor pre spoluúčasť

On je taký…

a aktivitu žiaka
Čo s tým urobíme? A čo si o tom myslíš ty?

pokyny, príkazy

opísať vlastnú situáciu

Urob…, okamžite to urob

Dnes ma bolí hlava, budem hovoriť trochu tichšie...

vyhrážky

priestor na formáciu

Ak neprestaneš, pôjdeme za riaditeľom...!

Dohodli sme sa, že sa budeme navzájom počúvať. Keď niekomu ublížime, pomôže nám navzájom, keď sa mu ospravedlníme.

krik
Ale už dosť...
porovnávanie, dávanie za vzor
Pozri sa na ...., Tvoja sestra..., Vezmi si príklad z...
poukazovanie na vlastné zásluhy
Ja pre teba..., a ty...!
rečnícke otázky
Ty snáď chceš…, ty ma skúšaš, koľko znesiem? Čože, ty
nechceš…?
urážky, ponižovanie
Ty si ale nevychovaný…
irónia, zhadzovanie
To je náš génius! Ale si sa vyznamenal!
sarkazmus
Čo ja už s vami budem robiť?

Katechetické ozveny
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S

nahou nášho celoživotného vzdeláva-

Vnímajme ich celistvo, odstraňujme ko-

nia by malo byť neustále osvojovanie

munikačné chyby a osvojujme si spôsoby

si komunikačných zručností, ktorých sú-

efektívnej komunikácie, ktorá nám pomô-

časťou je využívanie efektívnych spôsobov

že vytvoriť priestor pre otvorené srdcia na

komunikácie tak v interakcii učiteľ-žiak

počutie a prijatie najvzácnejšieho – Božie-

ako i žiaci medzi sebou. Každá vyučova-

ho slova.

cia hodina nás má provokovať, aby sme sa
nanovo priblížili žiakom správnym spô-

Ako katechéti si uvedomujeme, že Ježiš

sobom a správnym slovom. Slová môže-

prijímal všetkých. Komunikoval s hľada-

me rozdeliť do dvoch skupín: tie, ktoré sú

júcimi, túžiacimi po poznaní, otvorenými

obsahom učiva a tie, ktoré budujú vzťahy a

pre jeho slovo, ale i odmietajúcimi a tými,

vytvárajú efektívnu komunikáciu. Žiaci si

u ktorých litera zákona prevyšovala nad

prirodzene spájajú predmet s učiteľom. Pri

vzťahmi, súcitom a láskou k blížnemu.

odovzdávaní učiva sa v záplave slov môže

Moc Ježišových slov uzdravuje, robí zá-

strácať to podstatné. Nedostatok slov môže

zraky, buduje vzťahy a je službou spolo-

byť zo strany žiakov chápaný ako nudný

čenstvu.

učiteľ a súčasne i nudný predmet.
Nech sa mocou našich slov sa dokážeEfektívny spôsob komunikácie má do-

me priblížiť k žiakom, vnímať ich zrane-

sah na záujem žiakov o obsah učiva a pri-

nia, vytvárať atmosféru dôvery a budovať

rodzene budovanie vzťahov, pričom učiteľ

vzájomné vzťahy tak so žiakmi, ako i s ko-

vníma, že je rešpektovaný. Správna ko-

legami a vedením.

munikácie zahŕňa i citlivý spôsob vnímania a riešenia problémov, ktoré môžu mať

Pri vlastnej sebareflexii nás môže

a majú žiaci. Existuje priame spojenie me-

sprevádzať Božie slovo, ktoré nás uisťuje o

dzi tým, ako sa dieťa cíti a ako sa správa.

dôležitosti našej služby a prijatých daroch

Ak sa cíti dobre, bude sa tak správať. Ako

pre našu službu učiteľa a katechétu.

im môžeme pomôcť, aby sa cítili dobre?

Buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
A predovšetkým majte vytrvalú lásku jedni k druhým, lebo láska zakrýva
množstvo hriechov. Buďte vospolne pohostinní, bez šomrania. Podľa toho,
kto aký dar dostal, slúžte si navzájom ako dobrí správcovia mnohotvárnej
Božej milosti. Keď niekto hovorí, tak len ako Božie slovo; keď niekto slúži,
tak len z moci, ktorú uštedruje Boh, aby bol vo všetkom oslávený Boh
skrze Ježiša Krista. Jemu sláva a vláda na veky vekov.
Amen.
1 Pt 4,7-11
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Rozbor
biblického textu
pracovné listy
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

S

väté písmo je jadrom každej katechézy

stretnutia sa s tým, čo je božské – láskou a

a katechéza je jadrom každej vyučova-

výzvami, múdrosťou a nádejou, odpuste-

cej hodiny v škole. Nie je nám neznáme,

ním a milosrdenstvom. K tomu je vhodné

že základom života katechétu je poznať a

použiť aj prostriedky, ako poznať Boha a

rozumieť Písmu. V Písme vidíme ďaleko-

poznať samých seba. Keď pri každej ka-

siahly Boží plán, rozvíjajúci dejiny spá-

techéze „lámeme“ Božie slovo, odomyká-

sy. V ňom sa dá počuť Božie ohromujúce

me tajomstvo Krista, odhaľujeme žiakom

a vytrvalé pozvanie k spoločenstvu s ním.

toho, ktorého by mali túžiť spoznať. Zá-

Sväté písmo by malo prenikať všetky for-

roveň pestujeme blízkosť s Bohom, ktorá

my katechézy, ale aj osobný život nás, ka-

mení život a ponúkame to žiakom.

techétov, ktorým budujeme a prehlbujeme

V nasledujúcich pracovných listoch

náš vzťah s Ježišom Kristom a Cirkvou,

ponúkame štyri možnosti, ako dať žiakom

ktorej je on súčasťou.

priestor na vnímanie a pôsobenie Božieho

Cieľom prípravy každej vyučovacej hodiny má byť sprostredkovanie hlbokého

slova. Ono má moc prehĺbiť vzťah so živým Kristom

Katechetické ozveny
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Môj obrazový biblický
príbeh
Úlohou žiakov je rozkresliť biblický

i do viacerých obrázkov. Žiakom pripraví-

príbeh do troch obrázkov. Do prvého slaj-

me dostatočne veľký pás vybraného počtu

du znázornia to, čo sa stalo na začiatku

slajdov, do ktorého budú vkresľovať prí-

príbehu, potom to čo sa stalo v strede a na

beh.

konci. Inou možnosťou je rozkresliť príbeh

STIAHNÚŤ PRACOVNÝ LIST

www.dkuspis.sk
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Môj biblický príbeh
Názov biblického textu

Súradnice biblického textu

Miesto biblického textu (nalepiť text)

Postava

Postava

Čo sa stalo na začiatku biblického príbehu

Čo sa stalo v strede biblického príbehu

Čo sa stalo na konci biblického príbehu

Čo je pre mňa z biblického príbehu najdôležitejšie?

STIAHNÚŤ PRACOVNÝ LIST

Katechetické ozveny
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Rozbor biblického príbehu
N ázov: Aký ná zov by si sfo r mul ov a l k uv ed enému pr í b ehu?

M ie sto: K d e sa o d o hra l b ib l ic ký pr í b eh?

P ostav y: Ktoré sú d v e hl a v né po sta v y pr í b ehu?

P roblém: A ký b o l hl a v ný pro b l ém v pr í b ehu?

Riešenie: A ko sa v yr iešil pro b l ém v pr í b ehu?

Aplikácia: Čo ma tento pr í b eh môž e na uč iť?

STIAHNÚŤ PRACOVNÝ LIST
www.dkuspis.sk
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Rozbor biblického textu
Názov : Aký ná zov by si sfo r mul ov a l k uv ed enému tex tu?

M ie sto: Ko mu b o l a d resov a ný b ib l ic ký tex t?

P ostav y: Kto a ko mu a d resov a l b ib l ic ký tex t?

P osolstvo: A ký je hl av ný zámer b ib l ického t ext u?

Riešenie: A ký n ávrh po núka t ext na r ieš enie živ o t ný ch o ko l no s t í?

Aplikácia : Čo ma tento tex t môž e na uč iť?

STIAHNÚŤ PRACOVNÝ LIST
Katechetické ozveny
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Triorama
praktická pomôcka
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Na spracovanie biblického príbehu možno použiť tvorbu trioramy. Didakticky premyslené vizuálne spracovanie biblického príbehu pomôže deťom vnútorne prijať a „zažiť“
udalosť. Dôležité je nechať deťom dostatok času, aby „spracovali“ príbeh predovšetkým
vnútorne a súčasne ho „vyjadrili“ vlastnou tvorbou navonok. Nezabudnime oceniť ich
vlastný prístup k práci a dať priestor k aplikácii.

Pokyny:
Každé dieťa dostane na tvrdom štvorčekovom papieri predznačenie trioramy. Nastrihneme plnú čiaru a prehneme bodkované čiary. Vytvoríme model trioramy podľa náhľadu
malého obrázku vedľa.
V dolnej časti dopíšeme názov biblického príbehu. Deti dokreslia pozadie podľa scény
biblického príbehu, napr. púšť, pole, jazero a pod. Na plochu v popredí pridáme objekty,
prípadne symboly, ktoré robia trioramu zaujímavou.

www.dkuspis.sk
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STIAHNÚŤ PRACOVNÝ LIST
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Biblický príbeh: Boh sýti Izraelitov na púšti
Deti môžu dokresľovať, dolepovať konkrétne objekty, symboly; dopisovať názov príbehu, dopisovať názvy jednotlivých objektov a pod.
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Sieger Köder:
TURÍCE

obrazová meditácia
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ
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C

elému obrazu dominuje červená farba – farba

Na obraze je to znázornené a minulé – 20. sto-

ohňa, symbol Ducha Svätého. Červená je tiež

ročie tam zastupujú traja svedkovia jediného evan-

farbou lásky a vášne. Vysoká budova na obraze je

jelia, mučeník Dietrich Bonhoeffer s Bibliou v ruke,

ponorená do červenej farby. Pri pohľade nás upúta

patriarcha Athenagoras a pápež Pavol VI. V centre

množstvo okien. Zdá sa, že budova pozostáva len z

je výrazná veľkonočná svieca, ktorá symbolizuje

okien, ktoré sú otvorené dokorán. Z každého okna sa

Vzkrieseného ako „svetlo sveta“, ale zároveň pripo-

vykláňajú ľudia. Len v spodnej časti obrazu vpravo je

mína aj Ježišov prísľub pre nás: „Vy ste svetlo sve-

znázornená bieda, osamelosť a strach. Tmavé ruky

ta“. Chceme a máme vynášať svetlo evanjelia tam,

sa vystierajú k tým, ktorí sú v ohni lásky.

kde je ešte tma.

V strede dole dominuje postava muža, ktorý drží

Za súčasné storočie tam nie je zatiaľ nik. Vidíme

v rukách otvorenú knihu a dvíha ju vysoko nad hla-

však výzvu o pokoj. Tento transparent hovorí veľa za

vu. Na oboch stranách knihy je gréckymi písmena-

toto storočie a za konkrétny rok 2022.

mi napísané slovo euangelion, čo znamená Radostná

Snáď najdôležitejšie okno je v strede hore, je

správa. Je to zaiste Peter, ktorý hovorí svoju prvú

otvorené a je prázdne. Dnes nás napĺňa istotou, že

kázeň. Za ním sú dokorán otvorené dvere, v ktorých

do neho patrí súčasný pápež František. Jeho výzva

vidíme viacero ľudí ponorených do modlitby. Sú to

k utíšeniu vojen, k vymazaniu vojny z dejín ľudstva

Ježišovi učeníci, ktorí sa po jeho

nanebovstúpení

skôr, ako ona vymaže človeka z jeho dejín je veľmi

zhromaždili vo večeradle a spolu s Pannou Máriou

naliehavá. Svätý Otec súčasne hovorí o tom, ako mí-

očakávali prisľúbeného Ducha Svätého. Napĺňa ich

ňanie peňazí na zbrane špiní dušu, srdce a celé ľud-

oheň Ducha Svätého: Vieme, že vyšli von a stali sa

stvo. Je potrebné bojovať v skutočných civilizačných

prvými svedkami Krista. Peter, ktorý v Getseman-

bojoch proti chudobe, hladu a smädu, chorobám a

skej záhrade zaspal a na nádvorí veľkňazovho paláca

novodobému otroctvu. Dve veľké postavy z minu-

zaprel Krista, teraz vďaka sile Ducha smelo ohlasuje

lých dejín Cirkvi hovoria za všetkých. Sv. František

radostnú zvesť. V popredí však nie je on a jeho úrad,

Assiský hovorí o pokoji a ekológii duše a sv. Matka

ale Slovo evanjelia. Slovo, ktoré je živé a účinné, pri-

Tereza o vnímaní biedy ľudstva a službe chudobným.

chádza k ľuďom, zasahuje ich srdcia a premieňa ich.

Zároveň to prázdne okno môže v nás vyzývať k otáz-

Oheň preniká do Petrovho srdca, zmocňuje sa ho a

ke, že kde je moje miesto v tomto dome Cirkvi? Čím

on vychádza von a hovorí: „Toho Ježiša, ktorého ste

môžem prispieť, aby som naplnený a posilnený Bo-

ukrižovali a zabili, toho Boh vzkriesil z mŕtvych. My sme

žím Duchom vydával svedectvo, konal dobro, praco-

toho svedkami.“ (Porov. Sk 2,23-32).

val pre pokoj a zmierenie, tam kde som.

Na Turíce začalo niečo nové, živé. V dejinách

Pretože sláviť Turíce znamená otvárať okná a

Cirkvi vyrastá zvláštny dom otvorený pre každého a

dvere, obracať sa k ľuďom, rozprávať im o oslobo-

môžeme ho nazvať i všeobjímajúci dom. V každom

dzujúcej Božej láske, stáť pri nich v strachu a núdzi,

storočí v ňom nachádzame svedkov svojej doby. Ich

povzbudzovať ich, utešovať a pomáhať tam, kde je

svedectvo zapaľuje srdcia všetkým, ktorí sa ich pro-

pomoc potrebná. . Pavsvoju v

stredníctvom otvoria pôsobeniu Ducha Svätého.
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Preto spolu so sv. Františkom prosme:

Pane Ježišu, urob ma tvorcom pokoja,
aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo si zúfajú,
svetlo tým, čo tápu vo tmách,
radosť tým, čo smútia.
Daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,
než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame – nadobúdame,
len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe,
povstávame k večnému životu.
Amen

Katechetické ozveny
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Zmysel života
SPRACOVALA: S. IVANA, ĽUDMILA DZURŇÁKOVÁ

TEMATICKÝ CELOK:
ROČNÍK:

Hľadanie cesty

1. SŠ

OBSAHOVÝ ŠTANDARD PODĽA IRVP:

Zmysel života

VÝKONOVÝ ŠTANDARD PODĽA IRVP:

Posúdiť význam hľadania zmyslu života človekom v

kontexte kresťanského učenia

CIEĽ:
kognitívny:
y

posúdiť význam hľadania zmyslu života človekom v kontexte kresťanského učenia mladých svätých
v dejinách Cirkvi podľa exhortácie pápeža Františka Christus vivit

afektívny:
y povzbudiť sa na príklade životných príbehov svätých
psychomotorický:
y spracovať životný príbeh vybraného svätca vzhľadom na postoj zmysluplného konania v živote

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:

POMÔCKY:

METÓDY:

pomazanie chorých,

KKC bod 27, papier, ma-

pojmová mapa, čítanie

súcit, blízkosť, neha,

keta človeka, elipsy pre

s porozumením, rozho-

milosrdenstvo, olej

každú skupinu, Exhortácia

vor, dopĺňanie tabuľky,

pápeža Františka Christus

práca s prezentáciou

vivit (elektrornická alebo

Mladí svätí, počúvanie

knižná podoba), príp. body

a spev piesne, spoločná

49-63 vytlačené na pa-

modlitba

pieri, pero, fixy, internet,
ppt Mladí svätí

www.dkuspis.sk
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ÚVOD

a nechať sa viesť Kristom. Nech nám v tom Pán
pomáha.

1. Uvedenie do témy

HLAVNÁ ČASŤ

y Na minulej hodine sme vstúpili do témy o
zmysel života. Spomeňme si, ako sme vo
všeobecnosti vnímali nachádzanie zmyslu
života u mladých? – žiaci zopakujú poznatky
z minulej hodiny

1. Výklad
Mladí ľudia si kladú otázku, že čo by mali
robiť, aby zmenili svoje vzťahy s rodičmi, s ka-

y Čo znamená, keď povieme že niekto má
zmysel pre humor?

marátmi. Starší ľudia si kladú tiež otázku, že
čo by mali robiť, aby zmenili vzťahy s deťmi,

y Iný má zmysel pre detail. Pre čo všetko môžeme mať zmysel? Pre poriadok, spravodli-

vnúčatami, susedmi.
Ľudia sa v každom veku zamýšľajú nad
vzťahmi, okolnosťami svojho života, večnosťou

vosť a pod.
y A ako sme charakterizovali pojem zmysel ži-

a zmyslom života. Kto nám a všetkým ľuďom
dá na tieto otázky správnu odpoveď?

vota? – žiaci hovoria

S podobnou otázkou pribehol za Ježišom aj

2. Motivácia

istý mladík, o ktorom čítame v evanjeliách. Ak
napísa-

sa trochu vžijeme do jeho situácie, pýtal sa ho,

la knihu Generácia hľadajúca zmysel. V úvo-

že čo má robiť, aby dosiahol večný život, teda

de knihy píše: Milý dvadsiatnik, predstav si,

rečou našej hodiny sa pýtal na viac ako iba na

že vojdeš do obchodného centra a venuješ veľa

momentálne vzťahy s ľuďmi. Pýtal sa na zmy-

času vyberaním si z množstva produktov, ktoré

sel života. Ježiš mu vymenúva, čo má robiť a

máš rád. Postavíš sa pred police v obchode a

on odpovedá, že to všetko zachováva. Opäť z

povieš si: „Chcem toto.“, „Toto zas nechcem“,

toho zbadáme, že mu to nestačilo, aby niečo iba

venuješ čas s výberom oblečenia, PC hier, elek-

zachovával, asi mu to nedávalo pravý zmysel

troniky, drogérie a pod. Vyberáš z nepodstat-

a nemal z toho radosť. Vtedy ho Ježiš vyzýva:

ného množstva tovaru a tak tráviš svoj drahý

„Choď, predaj všetko čo máš, potom príď a na-

čas. Keď príde na otázku o zmysle života, do-

sleduj ma.“

Spisovateľka

Stanislava

Sorgerová

kážeš mi odpovedať, koľko naozajstného reál-

Tieto slová sú kľúčové a znamenajú toľko,

neho času tým tráviš? – toľko citácia z uvedenej

že keď človeka zväzujú niektoré veci, má sa ich

knihy.

zbaviť, zahodiť. Ježiš nás varuje pred iba za-

y Vedeli by sme my odpovedať, koľko času trá-

chovávaním predpisov, ktorým sme my nedali

vime zamyslením sa nad otázkou o zmysle

hlbší zmysel alebo sme ich obrali o hlbší zmy-

života?

sel. Túžba po pravom zmysle života je cesta ra-

y Vieme, čo je málo a čo veľa?

dosti a zároveň cesta k Bohu. Boh nás pozýva k

Pán nám ponúka v tejto chvíli vzácny čas. Na-

nasledovaniu.

šou najlepšou investíciou na tejto hodine bude

Odkedy to platí a odkiaľ sa vzala táto túžba po

venovať čas a priestor zamysleniu sa nad sebou

Bohu? – odpoveď nájdeme v KKC - bod 27.

Katechetické ozveny
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BOH

Pravda
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že tu nejde iba o náš výkon, ale o náš vzťah a

„Túžba po Bohu je vpísaná do
srdca človeka, lebo človek je
stvorený Bohom a pre Boha.
Boh neprestane priťahovať človeka k sebe a jedine v Bohu nájde človek pravdu a šťastie.
KKC 27

lásku, ktorú vkladáme do toho, čo robíme – i
keď sú to malé veci, čo budeme robiť v živote –
kedy tiež pôjde niekedy i o nepatrné maličkosti
v rámci nášho povolania.
S odvahou môžeme povedať, že sa to dá.
Mnohí počas dejín spásy to veľmi jasne ukázali. Neboli to iba kňazi, biskupi, rehoľníci. Boli
to i obyčajní ľudia. Alebo opačne, pretože boli
obyčajní, zasvätili svoj život Bohu a v ňom našli
pravdu, šťastie – zmysel celého svojho života,
čo sa nám môže veľakrát zdať až nepochopi-

y Ako by sme tieto dve dôležité vety vedeli

teľné.

znázorniť?
y Nájdime podstatné pojmy, na ktorých stojí zmysel výpovede. – Boh, človek, srdce,
pravda, šťastie.

3. Čítanie s porozumením
O mnohých mladých píše aj pápež František v posynodálnej exhortácii Christus vivit,

y Nájdime podstatné činnosti, ktoré nám po-

(Kristus žije) ktorú adresoval mladým a celé-

môžu nájsť zmysel výpovede. – túžba, pri-

mu Božiemu ľudu a bola vydaná v roku 2019.

ťahovať.

Bol to záverečný dokument po synode mladých.
(Podobne teraz prežívame čas synody o syno-

2. Práca v skupinách – pojmová mapa

dalite.)

Učiteľ rozdelí žiakov do skupín a každá sku-

Žiakom ukážeme exhortáciu a pomocou pripravenej

pina dostane maketu človeka a prázdne elipsy.

prezentácie (ppt) alebo textu sa oboznámia s prí-

Úlohou bude dopísať jednotlivé pojmy a vý-

kladmi svätých, ktorí svojmu životu dali zmysel a

znam viet znázorniť v obrázku tak, že jednotli-

dosiahli svätosť.

vé pohyby budú znázornené smerovníkmi.

Žiaci si do zošita nakreslia tabuľku, postupne čítajú

Po ukončení práce každá skupina predstaví svoju

nahlas krátky životný príbeh a priebežne doplňajú

pojmovú mapu a zdôvodní ju. Žiaci z iných skupín

tabuľku.

môžu klásť otázky autorom pojmovej mapy. Je dô-

Učiteľ ich jednotlivými obrázkami sprevádza,

ležité všimnúť si napr. presah smerovníkov, plnosť

príp. vysvetľuje nejasnosti.

pravdy, šťastia, „objatie“ človeka pravdou a šťastím,

Obrázok o sv. Františkovi z Assisi môže byť do-

hrúbka čiary smerovníkov, prerušenie vzťahu medzi

plnený vhodnou piesňou, napr. Slnko náš brat

človekom a Bohom, neprerušenie vzťahu lásky Boha

v anglickom jazyku (podľa časových možností,

človeku a pod.

zručností žiakov a jazykových schopností):

Božie objatie nám ponúka iný pohľad na
zmysel života. Pochopili sme aspoň trochu,

https://www.youtube.com/watch?v=NzT1QR0tcpA.
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Meno svätca

Rok/Storočie
života

Svedectvo – zmysel
života

Národnosť

Môj vzor

ZÁVER
4. Formácia

1. Modlitba

Po ukončení práce je úlohou žiakov zamyslieť
sa a vyznačiť, ktorí mladí svätí ich najviac oslo-

Žiakov vyzveme k spoločnej modlitbe (môže
byť nasvietená):

vili a prečo.

Bože náš, daj i nám odvahu hľadať pravý

Spoločne hľadáme odpovede na nasledujúce

zmysel života,

otázky:

v ktorom budeš mať miesto predovšetkým ty,

Odkiaľ pochádzali jednotlivé vzory svätých?

lebo si náš Pán, ktorý žiješ a kraľuješ na veky

– mladí svätí sú v celého sveta, z každého kon-

vekov – a ak ti dovolíme, žiješ a kraľuješ už

tinentu, rôznych národov a rôznych kultúr.

teraz v našich srdciach. Amen.

y Kedy žili? – žili v rôznych historických ob-

(viď ppt, slajd 18)
Každý môže teraz prosiť o orodovanie a po-

dobiach
y Mohli sa poznať? – nie

moc svätca, ktorý ho zaujal. (sv. Terézia – oro-

y Čo ich napriek tomu spája? – nájdenie pra-

duj za nás, bl. Zefirín – oroduj za nás).

vého zmyslu života, vzťah k Bohu, prijatie
Ježiša Krista do svojho života.

Ak pre väčšinu žiakov bol spoločným niektorý svätec, možno vybrať modlitbu, ktorá je

y Akými formami prejavili nájdenie pravého

súčasťou prezentácie.

zmyslu života? – kresťanským svedectvom
y Môžeme povedať, že to je pravý dôvod, že
dokázali taký vysoký stupeň života a večnú
odmenu v nebi? – áno

2. Domáca úloha
Spracovať krátky životopis svätca alebo
blahoslaveného, uviesť dôvody pre jeho výber

Teda, nech všetci títo, spolu s mnohými
mladými, ktorí často v tichu a anonymite

a dôveru o jeho pomoc a príhovor u Boha pri
hľadaní zmyslu života.

prežívali do hĺbky evanjelium orodujú za
Cirkev, aby bola plná radostných, odvážnych

Forma: referát, projekt, video (2-3 min).
Prezentácia bude hodnotená známkou.

mladých ľudí, zaangažovaných za to, aby obdarili svet novými svedectvami svätosti. (viď
ppt, slajd 17)
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YUOCAT – Katechizmus Katolíckej cirkvi
pre mladých
Katechizmus pre mladých približuje jazykom mladých súhrn katolíckej
viery, tak ako ju predkladá KKC, pričom nemá v úmysle bezpodmienečne
vyčerpať celý jeho obsah. Je rozdelený na štyri časti ako KKC – verím,
desatoro, sviatosti a modlitba. Kniha je zostavená formou otázok a odpovedí. Komentár, ktorý nasleduje, má čitateľovi poskytnúť dodatočnú
pomoc, aby dokázal lepšie pochopiť danú otázku a jej význam pre vlastný život.
Cena: 6,50 €

Y-BIBLIA (YOUCAT) – Biblia Katolíckej cirkvi
pre mladých
Y-Biblia nie je súvislý text Svätého písma, ale výber dôležitých častí Starého i Nového zákona, doplnený o úvody a vysvetlivky reálií. Krásne fotografie, celková grafika knihy a svedectvo tých, ktorí sa naučili vnímať
Božie slovo ako svetlo pre svoj život, pomáhajú lepšie sprístupniť klasické texty. Y-Biblia síce nenahradí kompletnú bibliu a jej štúdium, ale
stáva sa pomôckou pre tých, ktorí sa ešte len učia spoznávať a načúvať
Božiemu slovu: pre dospievajúcich a mladých kresťanov, pre katolíkov,
ktorí síce roky chodia do kostola, ale nie sú zvyknutí sami si čítať Božie
slovo, pre konvertitov a odrodilcov, ktorí sa po rokoch vracajú k životu
s Bohom a s Cirkvou.
Cena: 21,00 €
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YOUCAT – Príprava na birmovku
Kniha je sprievodcom počas prípravy na birmovku. Sú v nej zaujímavé
podnety na prežívanie viery. Nechýbajú zaujímavé príklady zo súčasného života a podnetné odkazy na dve dôležité knihy – Bibliu a Youcat.
Cena: 5,50 €

YOUCAT PRE DETI – Katolícky katechizmus
pre deti a rodičov
Kniha zvaná „katechizmus“ jestvuje v Cirkvi už vyše tisíc rokov. Je to
istý druh príručky, pomocou ktorej môžu deti i rodičia krok za krokom
hlbšie spoznávať kresťanskú vieru a vytvárať si živý vzťah s Ježišom. Katechizmus je vždy autorizovaný Cirkvou, ktorá garantuje obsah. Youcat
katechizmus pre deti je spracovaný inovovanou formou, aby oslovil deti
vo veku od osem do dvanásť rokov. Má svoju vlastnú metodológiu. Zámerom autorov bolo pomôcť deťom spolu s rodičmi odkrývať v ich živote
Ježišovo posolstvo.
Cena: 21,00 €

YOUCAT – Modlitby pre mladých
Kniha je súborom zozbieraných starých i nových modlitieb, modlitieb zo
Svätého písma, modlitieb veľkých učiteľov duchovného života z dávnej
milosti i našich súčasníkov. Má dve časti: Prvá časť zachytáva dvojtýždňový cyklus ranných a večerných modlitieb. V druhej časti sú modlitby
na najrozličnejšie témy a príležitosti. Sú námetom i na to, ako formulovať svoje vlastné modlitby a ako počas modlitby mlčať a počúvať.
Cena: 4,50 €
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-46-

Ponuka DKÚ

Michel Remery: TWEETUJ S BOHOM
Kniha o základoch viery, o Bohu, stvorení, Biblii a o našom vzťahu
s Bohom. Unikátna kniha, ktorá odpovedá na 200 pálčivých otázok
o Bohu, o Cirkvi a o viere formou krátkych a jasných odpovedí. Kniha
je interaktívne prepojená s mobilnou aplikáciou, ktorá jej obsah ešte
obohacuje. Autor v nej príťažlivou formou rozoberá to, čo obsahuje nielen Katechizmus Katolíckej cirkvi, ale aj to, s čím sa človek stretáva
v praktickom živote a konfrontuje to so svojou vierou.
Cena: 12,00 €

Michel Remery: ONLINE SO SVÄTÝMI
Svätci porozprávajú svoje príbehy pomocou aplikácie. Možno tak
stretnúť viac ako stovku svätých z celého sveta. Ženy a muži, tesári a
vzdelanci, matky a pápeži, princovia a bedári – ich inšpiratívne životné
príbehy sú prepojené s praktickými otázkami z moderného života, na
ktoré spolu s nimi hľadáme odpoveď. Kniha je inšpiratívnou ponukou
ako objaviť priateľov a spolupútnikov na svojej ceste k Bohu. Ich rozdelenie do dvoch častí pomôže sa zorientovať na pohľad svätých, ktorí
hovoria o každodennom prežívaní svätosti a na pohľad svätých v ich
vzťahu k Bohu a druhým.
Cena: 12,00 €

Gianna Gobbi: POČÚVANIE BOHA SPOLU S DEŤMI
Dielo približuje princípy montessoriovskej metódy pri práci s deťmi
v átriu – mieste, na ktorom prebiehajú Katechézy Dobrého pastiera.
Autorka v knihe zhrnula výsledky svojich takmer päťdesiatročných
praktických skúseností z práce s deťmi v oblasti náboženskej formácie.
Všetky jej rady preniká hlboký vzťah, ktorý má Gobbi s Montessoriovej
myslením a s dieťaťom.
Kniha je nevyhnutnou pomôckou pre tých, ktorí sa rozhodli pracovať s
programom Katechéz Dobrého pastiera, ale aj obohatením pre každého,
komu záleží na rozvíjaní duchovného zmyslu dieťaťa.
Cena: 12,00 €

Katechetické ozveny

