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Úvodník

Starozákonná kniha Kazateľ nás učí, že „všetko má svoj čas a svoju 

chvíľu každé úsilie pod nebom.“ (Kaz 3,10).

Na začiatku školského roka vnímam tieto slová vo viacerých 

významoch. Zdá sa, že prišiel čas, keď s nádejou vnímame koniec 

pandémie alebo presnejšie, jej oslabenie na prijateľnejšiu podobu. 

Nemali by sa opakovať opatrenia, ktoré nás výrazne obmedzovali 

posledné dva roky. Život v školách, vo farnostiach, v rodinách by  

mal byť pokojnejší. Nekončí však všetko. Cítime, koľko neistoty 

visí vo vzduchu a oberá nás o pokoj, ak ide o vojnu na Ukrajine a 

s tým spojenú krízu energetickú a ekonomickú. Nezúfame, dôverujeme a modlíme sa za 

pokoj vo svete.

Na začiatku tohto školského roka nadišiel čas sláviť. Slávime jubileum štvrťstoročnice 

fungovania DKÚ Spišskej diecézy. 1. september sme spojili s oslavou jubilea a ďakovaním 

za prejavené Božie dobrodenia skrze pôsobenie tejto diecéznej inštitúcie. Považoval som 

za dôležité prejaviť vďaku bývalým i súčasným zamestnancom DKÚ a rovnako aj najbliž-

ším spolupracovníkom z dekanátov. Ďakujem, že ste prijali pozvanie na slávnosť, a aj tým, 

ktorí boli s nami duchovne spojení. O to viac sa budeme usilovať vychádzať vám v ústrety, 

keďže máme tento jubilejný rok DKÚ.

V minulom čísle sme uverejnili rozhovor s našou vzácnou kolegyňou metodičkou Klá-

rou Soľanovou. Dovolím si o našej Kláre napísať, že bola cez tridsať rokov katechétkou 

a dvadsaťpäť rokov metodičkou telom a dušou. Sme jej z celého srdca vďační, koľko obe-

tovala službe Cirkvi, Spišskej diecéze a Slovensku. Dôležitým bodom našej slávnosti na 

začiatku septembra bolo poďakovanie za všetko, čo vykonala vo svojom povolaní.

Som rád, že viacerí, ktorých povolanie katechétu už nie je spojené s učením v škole, 

sa ponúkli, že sú ochotní kedykoľvek pomôcť a poradiť. Neukončili svoju katechetickú 

životnú etapu.

Vnímam, že sa otvára čas na niečo nové. Preto sa budeme snažiť prizvať vás k spo-

lupráci a obohatiť našu ponuku i činnosť. Dielo katechizácie v našej diecéze nemôže byť 

V I K T O R  P A R D E Ľ ,  R I A D I T E Ľ  D K Ú
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dielom pár zamestnancov úradu. Budujme ho ako spoločné dielo, ku ktorému sa pridá veľa 

šikovných a ochotných ľudí. Nie sme osamotení tuláci, ale sme pútnici na spoločnej ceste 

k rovnakému cieľu. K tomu nás vedie prebiehajúca Synoda o synodalite: spoločenstvo, 

spoluúčasť a misia. Budem vám vďační, keď aj skrze vás budeme môcť počuť, „čo Duch 

hovorí cirkvám.“ (Zjv 2,7).

V tomto čísle ponúkame rozhovor so vzácnou osobnosťou v našom katechetickom pro-

stredí. Je ňou Christine Mugridge z Katechetického inštitútu Františkánskej univerzity 

v Steubenville, v štáte Ohio, USA. Christine nám prostredníctvom nášho kňaza vdp. Bra-

nislava Kožucha ponúkla online kurz prípravy mentorov. Čiže akýchsi sprievodcov pre 

katechétov. V tomto školskom roku s bázňou pred veľkosťou úlohy začíname pilotný rok 

mentorovania prvej skupiny učiteľov náboženstva/katechétov.

Prijmite ponuku aktuálneho čísla a budeme vďační za každú spätnú väzbu. S dôverou 

v Božie slovo prežívajme nadchádzajúci dni a mesiace, veď „všetko urobil vhodne na svoj 

čas.“ (Kaz 3,11).
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Prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov a duchovnej formácie učiteľov nábožen-
stva v šk. roku 2022/2023 

Ponúkame rámcový prehľad podujatí. Pozvánky budeme zasielať priebežne na kontaktné e-ma-

ilové adresy a budú zverejňované i na našej webovej stránke v dostatočnom predstihu pred ich 

konaním. 

Odborno-metodický seminár pre začínajúcich 
učiteľov
16. 9.2022 – DKÚ Sp. Nová Ves 
Lektori:  pracovníci DKÚ

Duchovné cvičenia
február/marec 2022 – SAC, sídl. Západ, Sp. N. 

Ves/Ústie nad Priehradou, Trstená

Prehĺbenie vlastného duchovného rozmeru

Metodický deň 
Téma „Rozvoj mediálnej gramotnosti a digitál-
nych zručností učiteľov náboženstva“ 

17. 10. - Kežmarok

18. 10. - Poprad

20. 10. - Ružomberok

24. 10. - Trstená

25. 10. - Námestovo

26. 10. - Dolný Kubín

28. 10. - Stará Ľubovňa

Lektori: pracovníci DKÚ

Katechetické dielne
Pôst a Veľká noc - prebiehať budú počas mar-

ca 2023 - bližšie info bude zverejnené na našej 

stránke www.dkuspis.sk

Odborný seminár k Biblickej olympiáde
Interpretácia biblických tém – Neh, Jdt, Est, 1Pt

- 28. november 2022 – Kežmarok

Lektor: prof. ThDr. František Trstenský, PhD.

- 30. november 2022 - Ružomberok Lektor: Doc. 

ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Pôstna duchovná obnova

marec 2023 – v regiónoch diecézy

Katechetické dielne
Advent a Vianoce - prebiehať budú počas de-

cembra - bližšie info bude zverejnené na našej 

stránke www.dkuspis.sk

Praktický seminár – Tému a informácie o pod-
ujatí zverejníme na našej stránke www.dkuspis.
sk a pozvánku budeme posielať mailom - pred-
pokladaný čas konania - máj 2023 

Adventná duchovná obnova
december 2022 – v regiónoch diecézy

Misijná nedeľa – 23. október 2022
Motto tohtoročnej Misijnej nedele „Budete mi svedkami“ (Sk 1, 8) nám pripomína, že naším 

prvoradým povolaním a výsadou je svedčiť o Kristovej láske. Misijný rozmer Cirkvi nás tento rok 

Info

http://www.dkuspis.sk
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Info

pozýva k modlitbe, almužne a skutkom lásky pre Kambodžu. Námety a inšpirácie nájdete na www.

misijnediela.sk/misijna-nedela-23-oktober-2022, kde si tiež môžete prečítať príbeh o chlapcovi 

Chenovi, ktorý prišiel o obe nohy kvôli nášľapnej míne. Vďaka tamojšiemu Centru Arrupe dostal 

novú nádej na život. Zbierka Misijnej nedele bude venovaná práve na pomoc tamojším ľuďom so 

zdravotnými ťažkosťami a ľuďom zmrzačeným, ktorí ako Chen zažívajú zmrzačenie kvôli vojne.

Milión detí sa modlí ruženec za pokoj a mier vo svete
Medzinárodná pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozýva nás všetkých, farnos-

ti, školy a rodiny, aby sme sa aj tento rok pridali do každoročnej modlitbovej iniciatívy „Milión detí 

sa modlí ruženec”. Uskutoční sa uskutoční 18. októbra. Cieľom tejto modlitby je vyprosovať pokoj a 

jednotu na celom svete a zároveň povzbudiť k dôvere v Boha v ťažkých časoch.

Témou tohto ročníka je láska nebeského Otca, ktorý túži zachrániť všetky národy a priviesť 

ich k sebe. Nadácia ACN chce osobitným spôsobom zveriť všetky miesta, kde dnes ľudia nemôžu žiť 

v pokoji, do všemocných rúk Stvoriteľa, na príhovor Panny Márie. Ide o krajiny, v ktorých vládne 

násilie, vojna či veľká chudoba – ako je Nigéria, Mjanmarsko, Ukrajina, Pakistan, ale i celé regióny, 

ako Blízky východ a Sahel v Afrike. 

Webová stránka pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok bezplatný modlit-

bový materiál. Materiály a ďalšie informácie sú dostupné na www.miliondeti.sk.

Ponuka časopisu Rebrík
Časopis Rebrík neprestáva byť obľúbeným časopisom pre deti mladšieho školského veku. Dá sa 

vhodne využiť na hodinách náboženstva. Používa zaujímavé didaktické metódy a tvorivosť. Má vý-

chovný zámer a aktuálny obsah. Odporúčame ho používať i v rámci rozšíreného alebo prehlbujúceho 

obsahu učiva. Jeho vydavateľom je Don Bosco v spolupráci s eRko. Viac informácií o objednávaní a 

platbe nájdete na https://rebrik.sk/

Predplatné môžete venovať aj ako darček pre rodiny s deťmi mladšieho školského veku, prí-

padne ho aspoň pomôcť propagovať, a tak prispieť k jeho rozširovaniu. Je dôležité, aby sa aj pro-

stredníctvom uvedeného kresťanského časopisu šírilo ohlasovanie evanjeliových právd k detským 

srdciam na Slovensku.  

Recitačná súťaž „Piráti krásy“ 
V poradí deviaty ročník súťaže nesie názov „Tradícia slovenskej duše“. Zdrojom súťažných 

textov budú slovenskí autori. Téma nadväzuje lásku k Slovensku, slovenskému národu, k jeho hod-

notám a pozitívnym tradíciám. 

https://www.misijnediela.sk/misijna-nedela-2021/
http://www.misijnediela.sk/misijna-nedela-23-oktober-2022
http://www.misijnediela.sk/misijna-nedela-23-oktober-2022
http://www.miliondeti.sk/
https://rebrik.sk/
https://rebrik.sk/
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Propozície, plagát a prihláška do súťaže sú zverejnené na https://www.dkuspis.sk/sutaze.

 y oblastné kolá – prvá polovica novembra 2022 - regióny diecézy (Orava, Liptov, Spiš)

 y diecézne kolo – 16. novembra 2022 - Spišská Kapitula

V prípade nepriaznivej situácie týkajúcej sa Covid-19 budeme realizovať súťaž formou online 

prednesu. Zmeny uvedieme na našej webovej stránke.

 Biblická olympiáda 2022/2023
V tomto školskom roku sú predmetom súťaže nasledujúce biblické knihy: Kniha Nehemiáš, Kni-

ha Judita, Kniha Ester a 1 Pt. Spoločnou témou je Odvaha a dôvera v Boha.

1. stupeň – triedne kolá: do 20. 12. 2022 (odporúčaný termín)

2. stupeň – školské kolá: do 31. 1. 2023 (odporúčaný termín) + prihlasovanie online do 31. 1. 

2023.

3. stupeň – dekanátne (okresné) kolá 21. 3. (ZŠ) - 22. 3. (ZŠ) 2023 (záväzný termín)

4. stupeň – diecézne (krajské) kolo 18. 4. 2023 (ZŠ) a 19. 4. 2023 (SŠ) (záväzný termín)

5. stupeň – celoštátne kolo 16. 5. 2023 (ZŠ) a 17. 5. 2023 (SŠ) (záväzný termín)

Hostiteľom a spoluorganizátorom CELOŠTÁTNEHO KOLA je DKÚ Bratislavskej

arcidiecézy

Propozície sú zverejnené na webovej stránke DKÚ. Učiteľ prostredníctvom elektronickej re-

gistrácie cez EduPage registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, 

súkromná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréc-

kokatolícke náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí,  

do 03.02.2023.

Seminár k Biblickej olympiáde 
Seminár k Biblickej olympiáde sa tento rok uskutoční posledný novembrový týždeň na 
dvoch miestach - v Kežmarku (prof. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD.) a v Ru-
žomberku (Doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.). Pozri tabuľku v časti info.

Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže“
Námety na výtvarné spracovanie treba hľadať v knihe Skutkov apoštolov. Témou je „Odvaha a 

dôvera v Boha”.

Školské kolá – do 28. 2. 2023.

Termín na zaslanie výtvarnej práce na príslušný DKÚ: do 19. 03. 2023

Info

https://www.dkuspis.sk/sutaze
https://www.dkuspis.sk/sutaze
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Info

Propozície sú zverejnené na našej webovej stránke. Súčasťou propozícií sú podmienky súťaže, 

ich dodržiavanie je záväzné. Zapojené školy zašlú práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste (na každom 

mieste môže byť umiestnená iba jedna práca!) z každej kategórie s označením „Biblia očami detí a 

mládeže“ 2022/2023 na adresu DKÚ svojej diecézy do 19. 3. 2023. Tieto práce musia byť označené 

vizitkou autora na zadnej strane v pravom dolnom rohu (viď. príloha č. 1 v propozíciách). Vyplňte 

ju paličkovým písmom. V prípade zaslania vyššieho počtu prác za kategóriu, nebudú žiadne práce 

zaradené do hodnotenia.

Biblické okienko 
Už niekoľko rokov ponúkame Biblické okienko (https://www.dkuspis.sk/sutaze/) ako pomôcku 

na prípravu úloh triedneho a školského kola Biblickej olympiády. Nájdete v ňom rôzne typy úloh, 

spracovaných na texty kníh tohtoročnej olympiády. Budeme vďační, ak svojimi nápadmi a námetmi 

prispejete k jeho obohateniu.

Inovované štátne vzdelávacie programy pre základné školy a gymnáziá

V súčasnosti je platný Inovovaný Rámcový vzdelávací program  pre predmet Náboženstvo/Ná-

boženská výchovy. Jeho obsah nájdete na  webovej stránke DKÚ: https://www.dkuspis.sk/ramco-

vy-vzdelavaci-program/.

Vzdelávacie programy pre špeciálne školy neboli inovované a platí Kurikulum pre špeciálne školy.

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

jednávky priebežne. Cena jedného výtlačku je 1,60 € s DPH. Poštovné pri objednávke v hodnote 30 € 

a viac hradí Vydavateľstvo DON BOSCO. Poštovné do sumy 30 € je vo výške 2,99 €, nad 30 € hradí 

poštovné vydavateľstvo.

Pozrite si aj často kladené otázky, kde nájdete aj ďalšie dôležité informácie. 

Objednávanie pracovných zošitov 1. ročník ZŠ na KPKC  
Vydavateľ pracovného zošita a učebnice v jednom vydaní, vých. a záp. obrad, vybaví objednávky 

priebežne. 

Objednávkový formulár je prístupný na stránke https://kpkc.sk/shop/.

https://www.dkuspis.sk/sutaze/
https://www.dkuspis.sk/ramcovy-vzdelavaci-program/.
https://www.dkuspis.sk/ramcovy-vzdelavaci-program/.
https://pracovnyzosit.sk
https://kpkc.sk/shop/
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Rozhovor

„ Cirkev chce klásť dôraz na 
prístup viac zameraný na 
človeka a zdieľanie jeho viery 
s cieľom hlbšieho prežívania 
spoločenstva “

Rozhovor s Christine Mugridge z Katechetického inštitútu Františ

kánskej univerzity v Steubenville, v štáte Ohio, USA.

D A N I E L  L Y S Ý 
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1. Christine, od roku 2003 až do roku 2008 si 

študovala v Ríme na troch pápežských univer

zitách, pričom si sa v štúdiách zameriavala na 

oblasť teológie a sociálnej komunikácie. Dnes 

okrem iného pôsobíš ako jeden z mentorov Ka

techetického inštitútu Františkánskej univerzity 

v Steubenville v štáte Ohio. V uplynulom roku si 

po prvýkrát viedla mentorský program pre sku

pinu Slovákov. Na Slovensku tiež poznáme po

jem duchovné sprevádzanie. Je mentoring v nie

čom odlišný?

Je to výborná otázka. Áno, medzi tými-

to dvoma oblasťami služby v Cirkvi existuje 

rozdielne chápanie: „Duchovné sprevádzanie” 

či “duchovné vedenie“ a „Pastoračné sprevá-

dzanie” či “mentoring“ – Cirkev povzbudzuje 

svojich členov v každom povolaní, aby začlenili 

duchovné aj pastoračné sprevádzanie do tejto 

éry novej evanjelizácie. Koncept mentoringu 

však nie je vôbec nový. Návrat k pastoračnému 

sprevádzaniu je založený na modeli samotné-

ho Krista, ktorý učil svojich učeníkov slovom 

aj svedectvom. Prví kresťania žili v komunite 

a veľmi úzko nasledovali Ježišov model učeníc-

tva. Prví kresťanskí vodcovia sa učili o základ-

ných presvedčeniach „Cesty“ prostredníctvom 

životného svedectva prvých apoštolov, učení-

kov a vodcov kresťanských spoločenstiev. Keď 

boli títo vodcovia vyslaní do misijnej služby, 

boli vyslaní v tímoch po dvoch a viac. Medzi-

ľudské vyjadrenie viery je tým, čo sa dnes Cir-

kev snaží oživiť prijatím modelu mentorstva/

pastoračného sprevádzania prvotnej Cirkvi. 

Tento model dnes vyučujeme v metóde aj prin-

cípe a začleňujeme ho do širšej aplikovanej 

pastorácie v oblasti katechetiky a evanjelizácie.  

Duchovné vedenie v sebe zahŕňa spre-

vádzanie, ale iného charakteru. Zna-

mená to viesť človeka k hlbšej duchov-

nej zrelosti a osobnému pokroku vo viere.  

Model sprevádzania alebo metóda mentoringu, 

ako ho chápe Katechetický inštitút v súvislosti 

s oblasťou katechetiky a evanjelizácie, sa snaží 

napodobňovať model Krista pri formovaní svo-

jich učeníkov – tých, ktorí sa naučili prikázania 

kresťanskej viery, a potom boli poslaní zdieľať 

ich spolu s ostatnými, aby prinášali do sveta 

vieru. 

2. Ponúkate takýto mentorský program (ako 

ste ponúkli nám) aj pre katechétov v iných kraji

nách? Mohla by si nám tiež predstaviť víziu tohto 

mentoringu?

Áno, Katechetický inštitút Františkánskej 

univerzity ponúka študentom/katechétom 

v mnohých iných krajinách model pastorač-

ného sprevádzania - mentoringu. V súčasnosti 

pracujeme na medzinárodnej úrovni takmer na 

všetkých kontinentoch. Sama som pracovala 

a spolupracujem s niekoľkými novovzniknu-

tými mentorskými tímami v strednej Európe, 

Kanade a Afrike. Katechetický inštitút má teraz 

mentorov, ktorí spolupracujú s viacerými die-

cézami na medzinárodnej úrovni. Vyučovanie 

metódy mentoringu je súčasťou nášho chápa-

nia osvedčených praktík v oblasti katechézy 

a evanjelizácie. Aj keď naši partneri oceňujú 

Rozhovor

Kristus je pre nás vzorom 
pastoračného sprevádzania – 
mentoringu, ktorý žil so  
svojimi učeníkmi.
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Rozhovor

ponuku tohto prvku pastoračného sprevádza-

nia, netrvá sa na ňom. Konečným cieľom je 

vytvoriť tímy mentorov v ich vlastných kraji-

nách.  Zámer mentorského programu je zalo-

žený na podstate subsidiarity: snažíme sa roz-

víjať a formovať cirkevných vodcov na miestnej 

cirkevnej úrovni, ktorí sa pohybujú v rámci 

diecézy podľa pastoračného plánu miestneho 

biskupa. Veľmi dôležité je formovanie kateché-

tov, ktorí pochádzajú a vracajú sa do miestnych 

kultúrnych reálií.

3. Tvoje štúdium v Ríme úzko súviselo aj s 

oblasťou komunikácie, stala si sa tiež stálou 

členkou Vatikánskeho tlačového strediska, bola 

si vedúcou odboru komunikácie a osvety a ria

diteľkou oddelenia pre vzťahy s médiami v ar

cidiecéze San Francisco. Ako si sa cez to všetko 

dostala k mentoringu?

Moje štúdiá v Ríme boli zamerané na vedu 

o komunikácii, vzťahy s verejnosťou pre ná-

boženské inštitúcie a teológiu. Počas štú-

dia v Ríme som hlásila naživo pre rozhlasovú 

sieť Relevant Radio. Informovala som o dianí 

a osobných udalostiach svätého pápeža Jána 

Pavla II. a pápeža Benedikta XVI. Pochopenie 

vývoja teológie komunikácie počas pontifikátu 

pápeža Jána Pavla II. bolo a je pre mňa veľmi 

zaujímavé. Tento študijný odbor zahŕňa hod-

notenie a aplikáciu modelu učeníctva Krista 

a jeho komunikácie viery. Kristus je pre nás 

vzorom pastoračného sprevádzania – mento-

ringu, ktorý žil so svojimi učeníkmi. Jeho uče-

nie nasledovníkov nebolo izolované v triede 

alebo synagóge. Kristus učil prostredníctvom 

slova a svedectva svojho každodenného života.  

V súčasnosti pôsobím v oblasti katechetiky 

a evanjelizácie a zároveň vyučujem teológiu 

na magisterskom stupni tu na Františkánskej 

univerzite. V oblasti medzinárodného dosahu 

som som dostala milosť, že môžem pomáhať 

cirkevným predstaviteľom iných národov pri 

formovaní ich vlastných diecéznych pracov-

níkov. Katechetický inštitút ako súčasť našej 

ponuky navrhuje využiť naše školenie na for-

movanie mentorov. Moje skúsenosti s vyko-

návaním misijnej/katechetickej práce vo viac 

ako 20 krajinách sa prirodzene hodia pre tento 

účel. Partnerské diecézy Katechetického inšti-

tútu sa rozhodli prijať ponuku formácie men-

torov. Bolo pre mňa potešením a milosťou, že 

som bola pridelená do týchto oblastí s takým 

dosahom.

 Táto skúsenosť  poskytuje 
študentom hlbšie priateľstvá, 
kým tu študujú, a celoživotné 
priateľstvá potom.
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Rozhovor

4. Ako a prečo si sa rozhodla pôsobiť na Fran

tiškánskej univerzite v Steubenville? Čím je táto 

univerzita pre teba špecifická?

Na túto otázku je ľahké odpovedať. Som ab-

solventom Františkánskej univerzity – magis-

terské štúdium teológie a kresťanskej služby. 

Metóda sprevádzania a precíznosť vo formácii, 

ktorú som tu zažila, bola neoddeliteľnou sú-

časťou rozvoja môjho profesionálneho aj du-

chovného života. Akademické i duchovné sku-

točnosti môjho vzdelania mi pomohli dozrieť 

v katolíckej viere a zároveň mi poskytli pevné 

základy pre prácu v Cirkvi. Po mnohých ro-

koch a mnohých skúsenostiach v mojej krajine 

v Spojených štátoch a práci v medzinárodnom 

rozsahu som sa túžila vrátiť na túto univerzi-

tu a ponúknuť svoj talent akýmkoľvek spôso-

bom. Františkánska univerzita ponúka svojim 

študentom a členom jedinečné a vynikajúce 

skúsenosti vo formácii. Univerzita pripravu-

je mladých dospelých, ktorí sú vzdelanými 

a vysokokvalifikovanými absolventmi; absol-

ventmi, ktorí dokážu žiť katolícku vieru zre-

lým a integrujúcim spôsobom v každej profesii, 

v ktorej sa ocitnú.

5. Je podľa teba možné, aby sa nejaký Slovák 

dostal a štúdium k vám na univerzitu? :) Aký od

bor v rámci štúdia by si určite odporučila?

Určite áno. Zahraničným študentom by som 

vrelo odporučila študovať na Františkánskej 

univerzite. Existuje mnoho študijných odborov, 

z ktorých si môžete vybrať. Sme známi ošetro-

vateľstvom, chémiou, inžinierstvom, aby som 

vymenovala aspoň niektoré, a, samozrejme, 

teológiou, katechetikou a evanjelizáciou. Mno-

ho študentov študuje konkrétny odbor, ktorý 

ho zaujíma a pridá si to, čo nazývame „dvojitý 

odbor“ tým, že absolvuje druhú oblasť štúdia: 

teológiu. Sú tu študenti zo všetkých kútov sve-

ta. Keď študent príde, je tiež podnecovaný, aby 

hľadal príležitosti na spoločenstvo a priateľstvo 

tým, že sa pripojí k tzv. študentskej domácnos-

ti – skupine študentov, ktorí sa zaviažu, že sa 

budú spoločne modliť a navzájom povzbudzo-

vať k prežívaniu katolíckeho sviatostného živo-

ta. Táto skúsenosť  poskytuje študentom hlbšie 

priateľstvá, kým tu študujú, a celoživotné pria-

teľstvá potom. Máme rôzne príležitosti, aby 

sme vyhoveli mnohým potrebám medzinárod-

ných študentov, ako sú napr. online štúdium 

na získanie titulov a certifikácie prostredníc-

tvom nášho Katechetického inštitútu, ako aj 

na prezenčné štúdium tu v Steubenville, Ohio. 

Neváhajte kontaktovať našu univerzitu, aby ste 

zistili, ktorá z možností štúdia u nás bude pre 

vás tou najlepšou možnosťou. Radi vás privíta-

me! www.franciscan.edu 

6. Vráťme sa ešte k mentoringu. U nás na 

Slovensku je oblasť mentoringu a koučovania 

novinkou posledných rokov. Tieto techniky sa 

využívajú hlavne v sekulárnych odvetviach a sú 

obľúbené predovšetkým v oblasti manažova

nia. Čo má však spoločné mentoring a katechéza 

Tento spôsob vzdelávania sa 
v istom období označoval ako 
„učeníctvo“ – učeník sa učil 
slovom a skutkom.

http://www.franciscan.edu
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a prečo je vôbec dôležité hovoriť o mentoringu 

v procese tvorby a odovzdávania katechézy?

Osobne pociťujem dôležitosť mentorstva 

v procese tvorby a odovzdávania katechézy, 

ktorý je nevyhnutný pre život našej katolíc-

kej viery v modernom svete. Cirkev si v tejto 

dobe označovanej ako čas novej evanjelizácie 

uvedomuje, že moderný človek sa často cíti 

izolovaný, nezúčastnený, príliš vystresovaný 

a osamelý. To môže platiť aj pre jednotlivcov 

pracujúcich v Cirkvi; či sú to zamestnanci alebo 

dobrovoľníci. Cirkev chce klásť dôraz na prí-

stup viac zameraný na človeka a zdieľanie jeho 

viery s cieľom hlbšieho prežívania spoločen-

stva. Áno, vždy sa nájde miesto pre akademickú 

stránku teologického výskumu a bádania. Ako 

však zdôrazňuje otázka, mentoring a koučing 

sú súčasťou techník, ktoré sa v súčasnosti po-

užívajú v sekulárnych odvetviach, pretože tieto 

odvetvia vedia, že táto technika funguje veľmi 

dobre na formovanie ich zamestnancov do ich 

odborov. Koncept formácie celého človeka ver-

zus prístup, ktorý je striktne akademický, nie 

je vo vzdelávaní nový. Tento spôsob vzdelá-

vania sa v istom období označoval ako „uče-

níctvo“ – učeník sa učil slovom a skutkom. Aj 

teraz Cirkev vidí hodnotu v povzbudzovaní, aby 

odovzdávanie katolíckej viery vykonával nie-

kto, kto bude toho druhého sprevádzať. Najmä 

vo svetle kresťanského učenia samotného Pána 

sa odovzdávanie viery považuje za dielo milo-

srdenstva, za dielo lásky, ktoré nemožno pre-

javiť len v akademickom prostredí.

7. Na tejto univerzite pôsobí tiež teológ Scott 

Hahn, ktorý je známy aj u nás na Slovensku. Ako 

ho vnímaš ako profesora? Spolupracujete spolu v 

rámci nejakého vzdelávania?  

Dr. Scott Hahn a jeho manželka Kimberly 

sú susedia tu v Steubenville, kde bývam. Vidím 

ich na svätej omši v areáli Františkánskej uni-

verzity. Scott je profesor, ktorý rozhodne žije 

modelom sprevádzania a svojim študentom je 

vždy k dispozícii. Scott aj Kimberly žijú spo-

lu so svojimi deťmi živé svedectvo kresťanskej 

viery. Niektorí z ich synov sa pripravujú na 

kňazstvo. Ich deti, ktoré vstúpili do manžel-

stva,  žijú svoju vieru príkladným spôsobom. 

Sú to úžasní katolícki vodcovia, ktorí sú veľ-

mi pokorní a ochotne podporujú pedagógov 

i zamestnancov univerzity. S Dr. Hahnom síce 

priamo nespolupracujem, ale tu na Františkán-

skej univerzite ho vnímam ako kolegu a brata 

vo viere.

8. Osobne sa tiež venuješ aj oblasti novej 

evanjelizácii. Aj u nás sa tento pojem často po

užíva, ale niekedy sa nechápe celkom správne. 

Ako by si vysvetlila podstatu novej evanjelizácie 

a ako súvisí s katechézou?

Podstatu novej evanjelizácie nachádzame 

v osobnom stretnutí so živým Ježišom Kristom. 

S katechézou to súvisí práve takto: človek ne-

môže zdieľať to, čo učil Pán Ježiš Kristus, ak 

nepozná samotného Pána. Je to pochopenie 

prvého - byť vo vzťahu s Ježišom Kristom pred-

tým, ako sa človek pustí do činnosti pre neho.  

Nová evanjelizácia je rastúcim povedomím 

Cirkvi o čase nového adventu. Rastúce povedo-

mie o dare osoby Ježiša Krista. Prijatie Krista 

Rozhovor

Nová evanjelizácia je rastú
cim povedomím Cirkvi o čase 
nového adventu. 
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ako daru od Otca vedie človeka k hlbšej, ce-

loživotnej skúsenosti obrátenia. Práve týmto 

obrátením v Kristovi je následne každý prive-

dený do spoločenstva Najsvätejšej Trojice. Ži-

vot nás, katolíkov, je určený na to, aby sme ho 

žili v spoločenstve, ktoré žije sám Boh. Vrchol 

tohto prežívaného spoločenstva je vyjadre-

ný prežívaním sviatostného života; najmä pri 

prijímaní Eucharistie – nášho najsvätejšieho 

prijímania s Bohom. Toto je puto, ktoré žije-

me ako pokrstení katolíci medzi sebou. Naša 

jednota je spoločným spoločenstvom trojičné-

ho spoločenstva. Nová evanjelizácia je výzvou 

zdieľať Božiu lásku v Kristovi so všetkými. 

Spoločenstvo, ktoré máme s Bohom a medzi 

sebou navzájom, si nesmieme nechať pre seba, 

a tak ustrnúť. Katolíci všetkých povolaní pre-

žívajú naše spoločenstvo aj prostredníctvom 

prejavov skutkov milosrdenstva. Skutky milo-

srdenstva napodobňujú poslanie nášho Vyku-

piteľa. V novej evanjelizácii sme povolaní žiť 

poslanie Ježiša Krista s novým nadšením a s 

novým impulzom. To znamená, že každý z nás 

má prinášať do tohto sveta Božiu lásku v Kris-

tovi prejavenú skutkami milosrdenstva, ktoré 

zodpovedajú potrebám našich blížnych. Svätý 

pápež Ján Pavol II. pripravil sériu duchovných 

cvičení, aby nám pomohli rásť v našom du-

chovnom chápaní novej evanjelizácie v treťom 

tisícročí. V súčasnosti vediem takéto duchovné 

cvičenia a prednášky na túto tému a zameria-

vajú sa na spiritualitu solidarity podľa učenia 

Cirkvi a  podľa vízie tohto svätého pápeža. Je 

to malá, no pre mňa osobne veľmi naplňujúca 

služba v Cirkvi.

9. Čo je podľa teba to najdôležitejšie, čo by 

mal určite každý katechéta vedieť, čo by si ty 

osobne každému z nich chcela povedať? 

Najdôležitejšia vec, ktorú by mal podľa mňa 

každý katechéta vedieť, je rozdelená na dve časti:  

Po prvé, katechéta musí mať hl boký vzťah 

s kaž dou osobou Najsvätejšej Trojice – jeho 

život by mal svedčiť o hlbokom spoločenstve 

s Bohom, pretože katechéta učí slovom aj sve-

dectvom života. Po druhé, služba katechétu 

Cirkvi musí byť vždy a iba vyjadrením pasto-

račného plánu a učiteľského úradu biskupa. To 

znamená, že biskup je prvým učiteľom viery v 

miestnej diecéze. Ako katechéti slúžime v úcte 

a pod autoritou nášho miestneho biskupa. Pre-

to mu musíme byť poslušní, poznať a rozumieť 

jeho vízii, súhlasiť s plnením jeho učiteľské-

ho plánu a byť ochotní byť dobre formovaným, 

vzdelaným a verným katolíkom v biskupovom 

„tíme“. Slúžime biskupovi tak, ako slúžime 

Pánovi: s modlitbou, vernosťou, láskou a po-

korou.

Rozhovor



Katechetické ozveny

-16-

Aktuálne

25 (k)rokov 
katechézy v našej 

diecéze 

Krátky report z tohtoročného 
stretnutia Veni Sancte 

D A N I E L  L Y S Ý
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Aktuálne

C elodiecézny katechetický deň sa tento rok niesol v duchu radosti a vďačnosti - 
za 25 rokov pôsobenia Diecézneho katechetického úradu Spišskej diecézy. Toto 

jubileum v sebe ukrýva množstvo práce, námahy, modlitieb a obiet každého z v(n)
ás. Všetci, čo sme sa v tento deň stretli v Spišskej Novej Vsi, sme spoločne ďakovali, 
že môžeme mať podiel, „tehličku“ v tejto Božej stavbe.

Počas rannej sv. omše vo farskom kos-

tole v Spišskej Novej Vsi sa nám povzbu-

divými slovami prihovoril emeritný otec 

biskup Mons. Andrej Imrich (jeho prího-

vor nájdete za týmto príspevkom).

Po skončení liturgickej slávnosti sme 

sa spoločne presunuli do priestorov kon-

certnej sály Reduty. Program uviedol mo-

derátor stretnutia,  riaditeľ cirkevného 

gymnázia v Ružomberku PaedDr. Kamil 

Nemčík. V programe sa účastníkom pri-

hovoril administrátor Spišskej diecézy 

Mons. Ján Kuboš v zastúpení vdp. Petra 

Matisa, ktorý prečítal pozdravný list bis-

kupa. Prítomným sa prihovoril aj riaditeľ 

katechetického úradu ThDr. Viktor Pardeľ, 

PhD. a po ňom nasledoval krátky hudob-

ný vstup, ktorý pripravil tunajší kaplán 

Marek Jamrich spolu s učiteľmi Základnej 

umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi. Tieto 

hudobné časti boli osviežujúcimi vsuvka-

mi celého programu.

O svoje osobné svedectvo sa podelila 

aj naša kolegyňa, PaedDr. Klára Soľano-

vá, PhD., v ktorom si zaspomínala na prvé 

momenty existencie úradu, ba dokonca 

aj na skoršie obdobie po prevrate, keď sa 

v našej diecéze katechéza ešte len začínala 

ožívať.

Napokon prišlo na rad ocenenie všet-

kých pracovníkov DKÚ, metodikov a všet-

kých, ktorí svojou činnosťou významne 

prispeli k podpore diela katechézy v našej 

diecéze. Každý účastník si odniesol jubi-

lejné, mimoriadne číslo Katechetických 

ozvien, v tlačenej podobe, ktoré pre túto 

udalosť pripravili pracovníci úradu. V zá-

vere programu sme sa všetci pomodlili 

modlitbu Anjel Pána a po nej nasledovala 

slávnostná recepcia.

Sme veľmi radi, že sme sa počas sláv-

nosti Veni Sancte mohli stretnúť s vami 

všetkými. Ďakujeme drahým bratom 

v kňazskej službe, zasväteným osobám, 

zástupcom mesta, kraja i ďalším predsta-

viteľom, že ste si našli čas na toto vzácne 

stretnutie. Nech nás všetkých posilňuje 

Pán na ďalšej ceste, nech sme stále pripra-

vení nechať sa ním viesť, kam bude chcieť 

a nech sme aj naďalej tými, ktorí zjavujú 

Krista v každom čase, na každom mieste.
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Aktuálne

Milí katechéti,
katechétky!

P R Í H O V O R  E M E R I T N É H O  O T C A  B I S K U P A  M O N S .  A N D R E J A  I M R I C H A
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Aktuálne

V  Gruzínskom filme pokánie odznela jedna 

veta z úst istej starenky, ktorá hľadá ces-

tu do chrámu. Keď jej povedia, že táto ulica do 

chrámu nevedie, odpovedá: tak na čo je taká 

cesta, čo nevedie do chrámu? To, čo spomínaná 

starenka vyriekla o ceste, my by sme analogic-

ky mohli použiť o poznaní. Na čo sú nám vedo-

mosti, ktoré nevedú k poznaniu Boha?

Dnes mnoho rodičov zamlčalo pred svojimi 

deťmi, že jestvuje Boh. Pri viacerých pohreb-

ných obradoch počul som nad hrobom mno-

ho vzletných slov o viere, láske nádeji, ale nie 

ako o božských čnostiach, ale o čnostiach čis-

to pozemských, že zomrelý veril v lepší svet, 

dúfal v lepšiu budúcnosť svojich detí, že žije 

ďalej v našich spomienkach a v diele, ktoré tu 

zanechal a pod. Vieru v Boha a vieru vo večný 

život niektorí smútoční rečníci vedia dôsledne 

zamlčať. A my cítime, že snaha zamlčať Boha je 

vo verejnosti dosť častá. A keď ho ľudia predsa 

spomenú, tak nie s úctou ako vznešenú bytosť, 

ale ako slovo, ktoré im nič nehovorí, ako čosi, 

čo božstvom nie je.

Keď bol kardinál Dominik Duka ešte bisku-

pom v Hradci Králové, tak vravel, že v ich mes-

te viac ako polovica detí kostol zvnútra vôbec 

nevidela. Niektorí rodičia sa so svojimi deťmi aj 

počas prechádzky boja vstúpiť do kostola, majú 

strach, že deti sa v kostole začnú na mnohé veci 

pýtať, o ktorých oni rozprávať nechcú, ba boja 

sa na nich myslieť. Myšlienka na Pána Boha nie 

je ľahká, vstupuje každému človeku do svedo-

mia, nedá spávať, preto niektorí ľudia kostol 

obchádzajú a hlavne s deťmi tam nemajú zá-

ujem vstúpiť. Dnešný človek má veľké pozna-

nie, dnešný človek je bádateľ, ale na Pána Boha 

myslieť nechce. Pána Boha zatajuje, dokonca 

pred sebou samým a keď sa ho celkom zatajiť 

nedá, tak ho aspoň zahmlieva alebo všelijako 

spochybňuje. Hľadá také vedomosti, ktoré ne-

vedú k poznaniu Boha a také cesty, ktoré ne-

vedú do Božieho chrámu. Človek dneška hľa-

dá poznanie len hmotných vecí a priam sa boji 

„zdvihnúť oči vyššie“, aby tam azda nezbadal 

to, čo presahuje priestor a čas, aby tam nezba-

dal Pána Boha.

Pri čítaní počiatočných riadkov Svätého 

Písma, svet ich chce vnímať tak, že nás in-

formujú, ako vznikol svet a hneď nad tým aj 

mnohí špekulujú, či on presne tak vznikol, 

ako sa to v Písme uvádza. Tie riadky nám však 

chcú povedať čosi oveľa dôležitejšie. Chcú nám 

povedať, prečo je tu tento svet a prečo sme tu 

my. A z nich sa dozvedáme, že preto sme tu 

my a všetko okolo nás, lebo to chcel Boh. On 

tak rozhodol. A príčinou jeho rozhodnutia bola 

Božia láska. Tá je prvotnou a jedinou príčinou 

všetkého, čo Boh stvoril. Božia láska a dobrota 

je príčinou všetkého, čo Boh koná. A tak už prvé 

stránky Svätého Písma nám zjavujú to, čo člo-

vek svojim bádaním celkom odhaliť nedokáže, 

zjavujú nám Boha – pôvodcu všetkého a zjavu-

jú nám Božiu dobrotu. Každé poznanie je dôle-

žité, ale všetky naše bádania nás majú doviesť 

aj k poznaniu Boha, až vtedy je poznanie úplné 

a životodarné, lebo nás privádza k Bohu, ktorý 

je prameňom života. Našťastie malé deti majú 
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túžbu po plnom poznaní. Chcú poznávať ľudí 

okolo seba i veci, ktoré ich obklopujú a neboja 

sa počúvať aj pravdu o Bohu. Zjavil nám ju sám 

Boh a jeho zjavenie je bohaté, aby sme mohli 

spoznať, čo všetko nám daroval a čo všetko 

nám ponúka.

Milí katechéti, katechétky! 

Vy ste Bohom povolaní a Cirkvou vyslaní 

k deťom, aby ste im zvestovali pravdu o Bohu 

a o povolaní človeka. Vašou službou deti uve-

ria a vierou spoznajú pravého Najsvätejšieho 

Trojjediného Boha. Toto poznanie nedosiahli 

mnohí mocnári a mnohé veľké celebrity sveta, 

lebo neboli schopní v Boha uveriť, preto aj keď 

o ňom počuli ale ak v to, čo počuli, neuveri-

li, tak ho nepoznajú, teda nevedia o ňom. Tie 

deti, ktorým zvestujete Pána Boha a v ktorého 

oni uveria, budú ho s radosťou oslavovať. To ani 

anjeli v nebi nedokážu robiť nič vznešenejšie, 

ako oslavovať Boha. Za to Vám raz vo večnosti 

budú vaši žiaci nesmierne vďační, že s Vašou 

pomocou mohli oslavovať Boha, čo nebolo do-

priate mnohým mocnárom a kniežatám tohto 

sveta ani mnohým umelcom a celebritám. Je to 

pre vás veľká možnosť a veľká výzva, pre ktorú 

sa oplatí obetovať, pre ktorú sa oplatí žiť. Hodi-

na, čas, ktorý vám bude darovaný byť s deťmi, 

je pre vás i pre deti nesmierne vzácny poklad. 

Tento čas nesmiete premárniť. To nie je čas 

na jalovú hru, to nie je čas na jalovú zábavu. 

To nie je čas na nudu. To je posvätný a Bohom 

požehnaný čas na odovzdávanie nadprirodze-

nej viery v Boha a pre vzbudenie lásky k nemu. 

Tie deti potrebujú od Vás počuť a potrebujú si 

aj zapamätať pravdu o Bohu, pravdu o človeku. 

Majú sa od vás naučiť všetko hodnotiť vo svetle 

viery, teda na všetko pozerať očami Ježiša Kris-

ta. Ak im dokážete náboženské pravdy podávať 

hravým a zábavným spôsobom, bude to veľmi 

dobre, ale tá hra, či zábava nie je cieľom, ale 

prostriedkom, ako im do srdca zasiať tú naj-

vzácnejšiu pravdu – pravdu o Bohu. Ak bude 

hra a zábava nosičom pravdy o Bohu, využili 

ste správne ten požehnaný čas medzi deťmi. Vy 

máte na to patričnú odbornosť, využite ju.

Začíname nový školský rok, chcem vás po-

vzbudiť, majte pred očami tú nekonečnú vzne-

šenosť, lásku a dobrotu, ktorou je Boh. Uve-

domte si, že On nám pripravuje nebo, nech vaše 

srdce zahorí vrúcnou láskou k Bohu. S takýmto 

horiacim srdcom vykročte v septembri medzi 

deti s vedomím, že vám ich posiela do cesty on 

sám. Vaša planúca láska k Bohu a k deťom sa 

postará, aby ste im poskytli to najvzácnejšie 

poznanie – poznanie o Bohu.

V dnešný deň sa vám všetkým chcem vrúc-

ne poďakovať za službu, ktorú deťom poskytu-

jete. Je to služba nielen tým deťom, ale aj ich 

rodičom, služba Cirkvi i celej spoločnosti a je to 

súčasne aj služba Bohu. Nech vás za túto službu 

Pán bohato požehnáva a odmení. Poďakovanie 

adresujem nielen katechétom, ale aj všetkým 

členom diecézneho katechetického úradu na 

čele s pánom riaditeľom, zvlášť dnes, keď si 

pripomíname 25 rokov jeho činnosti.
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František  
na Slovensku  

s odstupom času 
D A N I E L  L Y S Ý
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Svätého Otca na Slovensko pozvali v minulosti 

medzi prvými slovenskí katolícki biskupi. V roku 

2015 ho počas návštevy Ad limina apostolorum 

v Ríme a Vatikáne pozvali znova. Zo slovenských 

prezidentov ho na návštevu Slovenska pozvali pre-

zident Ivan Gašparovič, Andrej Kiska a rovnako aj 

súčasná prezidentka Zuzana Čaputová.

Vízia navštíviť Slovensko bola zrejme aktuálna, 

ale jej naplneniu bolo treba čakať. Napokon v marci 

2021 počas letu z Iraku sa pápež pri otázke, kto-

rú krajinu by ešte chcel navštíviť vyjadril, že sa cíti 

veľmi unavený, ale že určite pricestuje na záverečnú 

sv. omšu Medzinárodného eucharistického kongre-

su a odtiaľ sú to, podľa jeho slov, už len dve hodiny 

autom do Bratislavy. Napokon v nedeľu 4. júla 2021 

počas modlitby Anjel Pána už oficiálne vyhlásil, že 

v septembri sa chystá navštíviť Slovensko.

Jeho príchod bol pre mnohých Slovákov vo vte-

dajších náročných okamihoch obrovským povzbu-

dením a osviežením. Úvodnými slovami o Sloven-

sku, ktoré prirovnal k „jednej básni“ vyčarili radosť 

na mnohých tvárach.  

Hoci je pontifikát Svätého Otca úzko spojený 

s témou vychádzania na periférie, čo sa ukazuje 

v tom, aké krajiny navštevuje a čo sa tiež prejavilo 

návštevou Luníka IX v Košiciach, jeho rozhodnutie 

pricestovať na Slovensko poukazuje na skutočný zá-

ujem o Slovákov, keďže Slovensko k perifériám až 

tak veľmi nepatrí. Z pohľadu počtu pápežských náv-

štev v slovenských dejinách rozhodne nie.

V tomto článku si chceme nanovo oživiť niekoľko 

dôležitých posolstiev, ktoré nám nástupca sv. Petra 

priniesol až sem k nám.

Lietadlo s pápežom Františkom pristálo na Bra-

tislavskom letisku 12. 9. 2021 v poobedňajších hodi-

nách. Svätý Otec hneď pri úvodnom stretnutí s pre-

zidentkou povedal tieto slová: „V decembri ste ma 

pozvali, dnes plním svoj sľub.“ Zároveň podľa prezi-

dentky tiež vyjadril, že sa cíti, akoby omladol, akoby 

mu táto cesta dodala energiu. Vskutku, veľmi milé 

slová, z ktorých cítiť, že sa pápež na Slovensku cítil 

hneď od začiatku neobyčajne príjemne.

Po prílete sa Svätý Otec stretol so zástupcami 

ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Svoje myš-

lienky smeroval k tomu, aby sme ako bratia v Kris-

tovi naďalej kráčali spoločne a aby sa týmto spôso-

bom prešlo od konfliktu k spoločenstvu. Osobitným 

spôsobom vyzdvihol rozlišovací znak slovanských 

národov, ktorým je “kontemplácia prevyšujúca rámec 

filozofických a teologických myšlienkových operácií.” 

Nastolil tiež otázku, či „sme my kresťania nestrati-

li horlivosť a proroctvo svedectva.“ Táto téma je spo-

lu s výzvou zbaviť sa komfortných zón a nechať sa 

oslobodiť pravdou evanjelia otázkou smerujúcou pod 

kožu každého kresťana, každého jedného z nás.

Ďalší deň pápeža sa odohrával v Bratislave. 

Čakalo na neho oficiálne stretnutie s hlavou štátu 

pred prezidentským palácom, stretnutie s biskupmi, 

kňazmi a zasvätenými v Katedrále sv. Martina, náv-

Aktuálne

V  uplynulom roku sa udialo mnoho udalostí – COVID - 19, vojna, zdražovanie, jar a leto plné nádejí 
a očakávania. Ale bola tu ešte jedna udalosť pre nás Slovákov mimoriadne jedinečná. Našu krajinu 

po prvýkrát navštívil pápež František. Išlo v poradí o štvrtú návštevu pápeža na Slovensku, prvú od 
roku 2003, keď na Slovensko poslednýkrát pricestoval pápež Ján Pavol II.
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števa židovskej komunity a stretnutie s politic-

kými predstaviteľmi vlády.

Počas prejavu pred prezidentkou Svätý Otec 

načrtol viacero tém. V prvom rade vyzdvihol 

úlohu Slovenska, „mladej krajiny s dávnou histó-

riou, zeme s hlbokými koreňmi, umiestnenej v srdci 

Európy.“  Dejiny dnes podľa neho nanovo „po-

zývajú Slovensko, aby bolo posolstvom pokoja v srd-

ci Európy.“ Aby prinášalo ducha bratstva a jed-

noty.

Pápež tiež ocenil slovenský zvyk vítať náv-

števníkov chlebom a soľou. Chlieb prirovnal 

k symbolu krehkosti, starostlivosti a spravod-

livosti. „Nalámaný a rovnakým dielom rozdelený 

chlieb pripomína význam spravodlivosti, dávať kaž-

dému príležitosť sa realizovať.“ Úlohou soli je zas 

prinášať chuť, sviežosť a konzervovanie, ktoré 

chráni od skazy. „Želám vám, aby ste nikdy ne-

dopustili, aby sa voňavé príchute vašich najlepších 

tradícií pokazili povrchnosťou konzumu, materiál-

neho zisku alebo ideologickou kolonizáciou.“

P r í h o v o r  v  b r a t i s l a v s k e j  k a t e d r á l e
O niekoľko chvíľ neskôr, sa v bratislavskej 

katedrále počas príhovoru biskupom, kňazom, 

zasväteným a cirkevným spolupracovníkom 

za meral na obraz Cirkvi, ktorá nesmie byť hra-

dom či mocenskou štruktúrou, ale „kvasom, 

z ktorého sa vytvára Kráľovstvo lásky a pokoja v 

ceste sveta.“ „Cirkev musí byť pokorná ako bol po-

korný Ježiš, ktorý sa zriekol všetkého a stal sa chu-

dobným, aby nás obohatil. Aká krásna je pokorná 

cirkev, ktorá sa neoddeľuje od sveta a nepozerá na 

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

– nezabudnime na to: zdieľať, kráčať spolu, prijímať 

otázky a očakávania ľudí.“ 

Jednou z hlavných myšlienok, keď pápež 

hovorí o Cirkvi, je práve tá, ktorú aj tentoraz 

pripomenul: „…stredom Cirkvi nie je ona sama!“ 

Zahľadenosť do seba samej ju napokon privedie 

k „teológii líčenia“ a starosti o to, ako sa lepšie 

nalíčiť. Pri týchto slovách si môžeme nanovo 

vziať k srdcu pápežovu výzvu, aby sme boli 

Cirkvou vychádzajúcou na periférie, poľnou 

nemocnicou, ktorá prichádza k bojovým líni-

ám, aby tu zachraňovala životy. Nie Cirkvou, 

ktorá sa stará len sama o seba. 

 

H o m í l i a  p o č a s  l i t u r g i e  v  P r e š o v e
Počas ďalšieho dňa pápež letecky cestoval 

do Prešova, kde slúžil prvú verejnú liturgiu, li-

turgiu východného obradu. V homílii sa veno-

val téme kríža a ukrižovanému: „Ako sa môžeme 

naučiť vidieť v kríži slávu? Niektorí svätí učili, že kríž 

je ako kniha, ktorú treba otvoriť a čítať, aby sme ju 

spoznali. Knihu nestačí kúpiť, pozrieť sa na ňu a vy-

staviť si ju doma na peknom mieste. To isté platí pre 

kríž: je namaľovaný alebo vytesaný na mnohých 

miestach našich chrámov. Krížikov je nespočetne 

veľa: na krku, v dome, v aute, vo vrecku. Ale neosoží 
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nám to, ak sa nezastavíme, nezahľadíme na Ukri-

žovaného a neotvoríme mu srdce, ak sa nenecháme 

očariť jeho ranami, otvorenými pre nás, ak sa naše 

srdce nenaplní dojatím a nebudeme plakať pred Bo-

hom, ktorý je zranený z lásky k nám.“

Vo svojich myšlienkach s krížom prepojil aj 

potrebu vydávania svedectva: „...kríž nechce byť 

zástavou, ktorú by vystavovali, ale čistým prame-

ňom nového spôsobu života. Aký spôsob? Ten evan-

jeliový, toho z Blahoslavenstiev. Svedok, ktorý má 

kríž v srdci a nie iba na krku, nevidí nikoho ako ne-

priateľa, ale všetkých ako bratov a sestry, za ktorých 

Ježiš dal život... Svedok kríža nasleduje len jednu 

stratégiu, tú Majstrovu: pokornú lásku. Nestará sa o 

prízemné víťazstvá, pretože vie, že Kristova láska je 

plodná v každodennom živote a všetko pretvára, ale 

zvnútra ako semienko, ktoré padlo do zeme, zomre-

lo a prináša ovocie.“

„Svedkovia plodia nových svedkov, lebo sú dar-

cami života. Takto sa šíri viera: nie mocou sveta, ale 

múdrosťou kríža; nie štruktúrami, ale svedectvom. 

A dnes, vo vyzývavom tichu kríža, sa nás všetkých 

Pán pýta sa aj teba: Chceš byť mojím svedkom?.“ 

L u n í k  I X .
Po gréckokatolíckej liturgii pápež navštívil 

neslávne známe košické sídlisko Luník IX. Prá-

ve na tomto mieste zdôraznil, že nik v Cirkvi 

sa nesmie cítiť byť na okraji, mimo: „Cirkev je 

domov, je to váš domov... vždy sa cíťte v Cirkvi ako 

doma a nikdy sa nebojte v nej žiť. Nech nikto nene-

cháva mimo Cirkvi vás alebo niekoho iného!“

Zároveň tu Svätý Otec mimoriadnym spô-

sobom ocenil prácu tých, ktorí sa usilujú o in-

tegračnú prácu všetkých marginalizovaných.

L o k o m o t í v a  K o š i c e
Z Luníka IX. sa Svätý Otec presunul na šta-

dión Lokomotíva Košice. Práve tu na neho ča-

kalo množstvo mladých ľudí z východného a 

stredného Slovenska. Počas stretnutia mladí 

zástupcovia a jeden manželský pár hovorili svoj 

životný príbeh, pričom na konci každého z nich 

predostreli pápežovi jednu otázku. Vo svojich 

odpovediach následne rozvinul štyri hlavné 

témy: láska, korene, odpustenie a kríž.

Pri láske mladých povzbudil, aby ju ne-

banalizovali, “pretože láska nie je len emócia a cit; 

tie sú nanajvýš tak jej začiatkom. Láska neznamená 

mať všetko a hneď, nezodpovedá logike ‚použi a od-

hoď‘. Láska je vernosť, dar, zodpovednosť.“

Takisto vyzdvihol myšlienku, že autentická 

láska sa dá žiť iba ako dar, darovaním sa pre 

druhých: 

„Preto keď snívate o láske, neverte v špeciálne 

efekty, ale v to, že každý z vás je výnimočný: každý 

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

ho vlastného života urobiť dar. Ostatní, spoločnosť, 

chudobní na vás čakajú.“ 

Aktuálne
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Plody lásky sa ukážu iba vtedy, ak budeme 

pamätať na svoje korene a ostaneme zakore-

není: „Aby láska prinášala ovocie, nezabudnite na 

korene. A aké sú vaše korene? Rodičia a najmä sta-

rí rodičia. Dávajte pozor, áno starí rodičia. Oni vám 

pripravili pôdu. Polievajte korene, choďte k starým 

rodičom, urobí vám to dobre: položte im otázky, 

nájdite si čas, aby ste si vypočuli ich príbehy. Dnes 

je nebezpečenstvo rásť vykorenený, pretože máme 

sklon bežať, robiť všetko narýchlo. Boh nás chce mať 

pevne zasadených na zemi, spojených so životom; 

nikdy nie uzavretých, ale vždy otvorených pre všet-

kých!“

Napokon veľmi pekne vyzdvihol cenu od-

pustenia prúdiacu zo sviatosti pokánia. Nie 

naše hriechy, ale prijatie či objatie Otca je cen-

trom tejto sviatosti:  

„Čo je centrom, hriechy alebo Otec, ktorý odpúš-

ťa všetky hriechy? Otec. Nechodíme na spoveď ako 

potrestaní, ktorí sa musia pokoriť, ale ako deti, ktoré 

bežia do Otcovho objatia. A Otec nás dvíha v každej 

situácii, odpúšťa nám každý hriech. Počúvajte dob-

re toto: Boh vždy odpúšťa! Pochopili ste? Boh vždy 

odpúšťa! Dám vám malú radu: po každej spovedi 

nejakú chvíľu zostaňte a zapamätajte si odpuste-

nie, ktoré ste dostali. Zachovajte si ten pokoj v srdci, 

slobodu, ktorú vo svojom vnútri cítite. Nie hriechy, 

ktoré už neexistujú, ale odpustenie, ktoré ti Boh dal, 

pohladenie Boha Otca...To si uchovajte, nenechajte 

si ho ukradnúť. A keď pôjdete nabudúce na spoveď, 

spomeňte si: Dostanem znova to objatie, ktoré mi 

urobilo tak dobre. Nejdem k sudcovi vyrovnať účty, 

ale k Ježišovi, ktorý ma miluje a uzdravuje ma. Daj-

me v spovedi prvé miesto Bohu. – spoveď je sviatos-

ťou radosti.“

Nezabudnuteľné boli jeho slová o oslave 

v nebi po každej spovedi človeka:

„Boh sa raduje, keď nám odpúšťa, zakaždým. 

Keď nás zdvihne, verí v nás ako prvýkrát, nenechá 

sa odradiť. My sa necháme odradiť, on nie. Nevidí 

hriešnikov, ktorých by nálepkoval, ale deti, ktoré 

miluje. Nevidí pomýlených ľudí, ale milované deti; 

možno zranené, a vtedy má ešte viac súcitu a nehy. 

A vždy, keď sa spovedáme - nikdy na to nezabud-

nime – je v nebi oslava. Nech je to tak aj na zemi!“ 

Svoj príhovor pre mladých Svätý Otec za-

končil pozvaním objať kríž:

„Pýtali ste sa, ako „povzbudiť mladých ľudí, 

aby sa nebáli objať kríž“. Objať: to je pekné slo-

veso. Objatie pomáha prekonať strach. Keď sme 

objatí, získame znova dôveru v seba a tiež v ži-

vot. Nechajme sa teda objať Ježišom. Pretože 

keď objímeme Ježiša, znova dostávame nádej. 

Nemôžeme objať samotný kríž; bolesť nikoho 

nespasí. To, čo premieňa bolesť, je láska. Kríž 

teda objímame spolu s Ježišom, nikdy nie sami! 

Aktuálne
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Ak objímame Ježiša, znovu sa rodí radosť. A Je-

žišova radosť, v bolesti, sa premieňa na pokoj.“

Š a š t í n
Posledný deň na Slovensku slávil Svätý Otec 

odpustovú liturgiu v areáli národnej svätyne 

Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Svätou 

omšou ďakoval Panne Márii za pokojnú ces-

tu na Slovensku a soche Panny Márie daroval 

vzácny dar, zlatú ružu – v poradí štvrtý takýto 

dar počas jeho pontifikátu. Ružou vyjadril svoju 

vďaku za úspešnú operáciu hrubého čreva, kto-

rú tesne pred cestou na Slovensko podstúpil.

Vo svojej homílii vyzdvihol Pannu Máriu 

ako vzor viery a učeníctva pre slovenský národ:

„Celý jej život bude cestou za jej Synom, ako jeho 

prvej učeníčky, až do cieľa, na Kalváriu, pod jeho 

kríž. Mária neustále kráča. Takto je Panna Mária 

vzorom viery pre tento slovenský národ: viery, kto-

rá sa vydáva na cestu, vždy pobádaná jednoduchou 

a úprimnou zbožnosťou, vždy na púti, v hľadaní 

Pána. Kráčaním premáhate pokušenie statickej vie-

ry, ktorá sa uspokojí s nejakým obradom alebo sta-

rou tradíciou, vychádzate zo svojho vnútra, nesiete 

v batohu svoje radosti a bolesti a robíte zo svojho 

života púť lásky k Bohu a k bratom a sestrám.“

 

Pápežova návšteva bola pre Slovensko nielen 

mimoriadnou udalosťou, ako sme už spo-

menuli. Bola v prvom rade šancou a pozvaním. 

Zanechal nám iste mnoho spomienok, hlbo-

kých myšlienok a darov. Tým, čo robil, s kým 

sa stretol, koho navštívil, ukázal jasný súlad so 

svojím učením a pápežskou víziou. Je aj dnes na 

nás, čo s tým urobíme. Či nám z toho všetkého 

ostanú len pamätné tričká, magnetky a „selfie“ 

fotky alebo ako Cirkev a jednotliví veriaci pre-

tavíme jeho myšlienky do svojich činov, závisí 

aj konkrétne od nás. Činy, ktoré do životov na-

šich blížnych prinesú novú nádej a novú radosť: 

„...želám vám túto radosť, silnejšiu ako čokoľ-

vek iné. Prajem vám, aby ste ju zaniesli svojim 

priateľom. Nie kázne, ale radosť. Prinášajte ra-

dosť! Nie slová, ale úsmevy, bratskú blízkosť.“

A nezabudnime ani na pápežovu prosbu, kto-

rú opakoval na záver každého svojho príhovo-

ru: „Ďakujem vám, že ste ma počúvali a prosím vás 

o poslednú vec: nezabudnite sa za mňa modliť.“

Aktuálne
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Mentoring 
v službe 

katechétom
M Á R I A  R E R K O V Á

V roku 2020 sme ako zamestnanci Diecézne-

ho katechetického úradu prijali ponuku zapojiť 

sa do programu mentoring, zameraného na pas-

toračné sprevádzanie katechétov. Túto formáciu 

sme absolvovali pod vedením Katechetického 

inštitútu Františkánskej univerzity v Steuben-

ville, USA. Podmienkou bolo schválenie progra-

mu biskupom Spišskej diecézy. Náš otec biskup, 

v blahej pamäti Mons. Štefan Sečka, ešte ako 

diecézny biskup súhlasil s touto formáciou, a tak 

sa začal ročný program pre 15 vybraných účast-

níkov Spišskej diecézy vrátane zamestnancov 

DKÚ. Formácia prebiehala online formou v an-

glickom jazyku pod vedením Katechetického in-

štitútu FU v Steubenville na základe obsahovej 

štruktúry, ktorú poskytol, raz za mesiac pod ve-

dením mentorky Dr. Christine Mugridge.

Napokon sa počas druhého septembrové-

ho víkendu tohto roka uskutočnilo prvé pre-

zenčné stretnutie absolventov mentoringové-

ho programu v Centre Božieho Milosrdenstva 

v Spišskej Novej Vsi, počas ktorého bolo cieľom 

ponúknuť službu mentoringu pre katechétov 

Spišskej diecézy.

Sprevádzanie s jasným cieľom
V súčasnej dobe je pojem mentoring už po-

merne dosť známy. V komerčnej sfére, v oblasti 

školstva, v neformálnom vzdelávaní a mnohých 

V súvislosti s jubileom DKÚ sa nechceme obzerať iba späť a ostať upnutí na minulosť. 
Súčasťou našej vízie do budúcna je projekt mentoringu. Katechéti sú v službe a mentorin
gom chceme poslúžiť ich katechetickej službe.

Aktuálne
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ďalších je sprevádzanie nevyhnutnou súčas-

ťou osobnostného rastu i rastu zamestnancov, 

pracovníkov či celej inštitúcie. Ide tu o proces 

odovzdávania skúseností, rád a stanovenia kon-

krétnych cieľov medzi vyškolenou a skúsenejšou 

osobou mentora (ten, ktorý vedie) menteemu 

(ten, ktorý je vedený). Tento druh sprevádzania 

slúži na podporu a povzbudenie k riadeniu vlast-

ného rozvoja tak, aby sprevádzaný (mentee) na-

plno rozvinul svoje zručnosti, zlepšil svoj výkon 

a stal sa takým, akým chce byť. V celom procese 

je kľúčovým faktorom dôvera medzi mentorom 

a menteem, pričom mentor môže poskytovať 

vlastný príklad, odovzdávať mu svoje skúsenosti 

s riešením určitej situácie, povzbudzovať svoj-

ho zverenca, poskytovať spätnú väzbu a smero-

vať v osobnom rozvoji. Je to proces vzájomného 

učenia sa a pomoci rozvíjať v sebe to najlepšie.

Výnimočnosť mentorského progra-
mu pre katechétov

Jedinečnosť tohto sprevádzania je založená 

na cieli celého procesu. Mentoringový program 

pre katechétov má tematickú a obsahovú štruk-

túru. Proces je založený na obsahu 10 tém, ktoré 

vypracoval Katechetický inštitút Františkán-

skej univerzity v Steubenville, USA. Katechéta 

v role menteeho je s nimi oboznámený a budú 

mu prístupné po prihlásení sa do mentorské-

ho programu katechétov. Na web stránke www.

franciscanathome.com bude mať k dispozícii 

svoj vlastný prístup cez užívateľský účet. Pod-

mienkou je zapojiť sa do programu počas 10 me-

siacov, pričom každý mesiac je v ponuke jedna 

téma k samostatnej práci, rozhovor s mentorom 

a jeho spätná väzba. Po absolvovaní programu 

získajú účastníci certifikát o jeho absolvovaní.  

Veľmi nám záleží na tom, aby naši katechéti 

cítili blízkosť a podporu Diecézneho katechetic-

kého úradu a mentoring je pre nás prostried-

kom, aby sme boli osobne prítomní v ich posla-

ní. Sme veľmi vďační, že máme možnosť službu 

sprevádzania ponúknuť bezplatne a pod vede-

ním hodnotných a vzácnych členov mentorské-

ho tímu. Veríme, že táto formácia prinesie už 

o rok nové a dobré ovocie.

Aktuálne
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Aktivity

Hviezda

Blíži sa Sviatok všetkých svätých a všetkých 
verných zosnulých. K tejto príležitosti vám 
prinášame ponuku aktivity s témou svätosť. 
Je vhodná pre starších žiakov základnej 
školy, môžete ju však použiť aj pre prvákov 
na strednej škole. Aktivitu môžete začleniť 
do vyučovacej hodiny alebo použiť v období 
Sviatku všetkých svätých samostatne.

M Á R I A  R E R K O V Á
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Na nočnej oblohe žiari trblietavým svetlom 

a dodáva jej temnote vznešenú krásu. Je to, 

ako keď nás niekto znenazdajky prekvapí. Milý 

úsmev, dobré slovo alebo pomoc pri námahe, hlav

ne, keď to nečakáme a sme ponorení do temnoty 

našich starostí, zlej nálady či valiacich sa povin

ností. Nečakaný skutok, ktorý prináša malé svetlo 

nádeje. A svet sa zrazu už nezdá taký pochmúrny. 

Blízkosť danej osoby nás prekvapí svojou krásou 

a dobrotou. Áno, takýmto svetlom boli svätí medzi 

ľuďmi. V čom spočívala ich krása, žiara ich skutkov 

či sila byť tu viac pre druhých ako pre seba? Spo

ločne sa pozrieme na hviezdy neba večného života.

Symbol hviezdy pod textom nám pomôže 

pri práci so získavaním informácií o svätých. 

Jednotlivé otázky, ktoré sú uvedené pri jej cí-

poch, pomôžu lepšie spoznať charakterizovanú 

osobu, preskúmať hierarchiu jej hodnôt a mo-

tívy jej konania. Do stredu hviezdy napíšu žia-

ci meno svätého, s ktorého životopisom budú 

pracovať.

Aktivity sú vhodné pre prácu v skupinách 

i individuálne. Potrebné si je vytlačiť pracov-

né listy pre každého účastníka, viď. prac. list č. 

1.A/B Spracované materiály životopisov blaho-

slavených a svätých sú príloha č. 2., je potreb-

né ich vytlačiť, roztrihať pre každú skupinku 

a vložiť do obálky. Taktiež budete potrebovať 

do každej skupiny prac. list č. 3.

https://www.dkuspis.sk/wp-content/uplo-

ads/2022/10/Pracovny-list-c.1A_1B.pdf

https://www.dkuspis.sk/wp-content/uplo-

ads/2022/10/Pracovny-list-c.2.pdf

https://www.dkuspis.sk/wp-content/uplo-

ads/2022/10/Pracovny-list-c.3.pdf

1.  úloha (individuálna práca)
 y pred začatím aktivity rozdelíme žiakov do 

skupín max. po 4, a to napr. jednoduchým 

odrátaním žiakov alebo si vopred pripravíme 

farebné geometrické tvary, ktoré si sami ná-

hodne vyberú, následne oboznámime žiakov 

s aktivitou

 y každý žiak dostane pracovný list č. 1A(viď. 

príloha), kde má znázornené dve hviezdy, 

ktoré sú označené 1A a 1B

 y v hornej časti pracovného listu je symbolom 

hviezdy, v ktorej strede je slovo svätý

 y ich úlohou je k jej cípom napísať odpovede 

na otázky podľa vlastného uváženia

 y po napísaní odpovedí žiakov rozdelíme do 

skupín

2. úloha: (skupinová práca)
 y žiaci sú rozdelení do skupín, určia si jedného 

hovorcu a jedného zapisovateľa

 y vzájomne si zdieľajú svoje odpovede medzi 

ostatnými členmi skupiny, ich úlohou je do-

hodnúť sa na jednej spoločnej odpovedi ku 

každej otázke, ak je to možné

 y učiteľ vyzve jedného zástupcu, aby za svoju 

skupinu prezentoval odpovede a zapisovateľ 

z danej skupiny ich pri cípoch hviezdy, ktorá 

je vyobrazená na tabuli, medzi tým zapisuje

 y tak sa vystrieda každá skupina

 y na tabuli je hviezda s odpoveďami žiakov, 

ktoré učiteľ prejde s celou triedou

 y Aktivitu zhrnieme slovami: toto je naše vní-

manie či poznanie svätosti tak, ako sme boli 

https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/10/Pracovny-list-c.1A_1B.pdf 
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/10/Pracovny-list-c.1A_1B.pdf 
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/10/Pracovny-list-c.2.pdf 
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/10/Pracovny-list-c.2.pdf 
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/10/Pracovny-list-c.3.pdf 
https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/10/Pracovny-list-c.3.pdf 
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naučení, ako my vnímame svätosť av-

šak ako vyzerala svätosť v reálnych ži-

votoch svätcov, na to sa pozrieme v na-

sledujúcej aktivite

3. úloha: (individuálna práca v 
skupine a skupinová práca)

 y každá skupina dostane obálku, v ktorej 

sú pripravené profily svätých viď. prílo-

ha č. 2 v rovnakom počte ako je členov v 

skupinách - 4

 y každý žiak v skupine si vyberie jeden 

profil a prečíta si ho

 y po prečítaní vypisuje do druhej hviezdy 

na prac. liste č. 1B odpovede na otázky 

pri cípoch hviezdy a do stredu uvedie 

meno svätého, ktorého sa to týka

 y po tejto aktivite dostane každá skupina 

pracovný list (viď. č. 3), na ktorom je 

hviezda opäť so slovom svätý v strede

 y úlohou žiakov je zhodnúť sa na odpove-

diach, ktoré im vyplynuli z informácií 

o svätých

 y opäť sa vystriedajú všetky skupiny pre-

zentovaním a zapísaním svojich odpo-

vedí k pôvodnej hviezde na tabuli inou 

kriedou

 y tak vznikne charakteristika slova svätý 

na základe odpovedí žiakov a zistených 

odpovedí z profilov svätých

 y spoločne si porovnajú odpovede a dis-

kutujú o nich

 y nezabudnite na spätnú väzbu o práci v 

skupine

4. úloha: diskusia
otázky na diskusiu: 

(v zátvorkách sú uvedené možné odpovede)

 y Čo vás na konaní svätých prekvapilo? 

Prekvapujúce na svätých je to, že ani oni 

neboli dokonalí. Mnohí z nich mali svo-

ju temnú minulosť. Každý z nich robil v 

živote chyby či páchal hriechy. Avšak keď 

skutočne poznali Boha, zápasili o svo-

ju svätosť. Niektorí za to položili aj svoj 

vlastný život.  

 y Myslíte, že by svätosť obstála medzi 

ľuďmi aj dnes?

 

 y Ako sa prejavuje svätosť v dnešnej 

dobe? 

Tak ako i v minulosti sa svätosť prejavu-

je zameraním človeka na Boha. Svoj život, 

svoje konanie, túžby sú zamerané na Boha. 

Svätosť sa vyznačuje neustálym zápasom 

s Božím povolaním k svätosti. Zápasom o 

dobro, o čisté srdce, o lásku k nepriateľom, 

k prinášaniu obety či zápasom o chvíľu 

strávenú v modlitbe.

 y Modlite sa za svoju svätosť alebo svä-

tosť svojich blížnych?

Modlitba: Bože, všetci svätí našli spôsob, 

ako dosiahnuť večnosť s tebou v nebi. 

Pomôž mi rásť vo svätosti, aby som aj ja 

raz dosiahol svätosť a nebo. Všetci svätí v 

nebi, orodujte za nás. (Online so svätými)

 y Majú význam modlitby k svätým?

Pri modlitbe nikdy nie sme sami. Svätí v 

nebi sa pripájajú k našej modlitbe. Tvo-

ríme s nimi spoločenstvo. Spoločenstvo 

so svätými i s dušami v očistci. Tvoríme 

duchovnú rodinu. Na zemi sa nemôžeme 

neprestajne modliť, ale svätí v nebi áno. Sú 

veľmi blízko Boha a ich modlitba je silnej-
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šia ako tá naša, pretože nemá prekážku našej 

hriešnosti. Svätí sú naši priatelia v nebi, preto 

ich ako priateľov môžeme prosiť o modlitbu. 

Ich služba Bohu a ľuďom pokračuje i v nebi.

Keď oslavujeme svätých, napĺňa nás túžba, 

aby sa nám Kristus ukázal presne tak, ako sa 

ukázal im. (sv. Bernard z Clairvaux)

 y Chcete byť svätými?

Inšpirovaný svätými, sme povolaní hľadať 

Božiu vôľu v našom živote. Každý z nás máme 

osobnú cestu k svätosti.

Svätý je každý, kto je v nebi. Tí, ktorí majú 

svoj sviatok v Cirkvi, ale aj tí, ktorých Cirkev 

nevyhlásila za svätých. Naši starí rodičia, naši 

predkovia, ktorí zomreli s Kristom a v jeho mi-

losti. Aj po smrti budeme tvoriť Cirkev, ktorú 

tvoríme dnes, no budeme na inom mieste a v 

inom stave. Preto sa nie len my môžeme modliť 

za duše, ale aj svätí sa môžu modliť za nás.

Stať sa svätým znamená prežívať obyčajný 

život neobyčajne. Hľadajme Boha v modlitbe, 

vo všetkom, prosme o odpustenie, pomáhajme 

druhým s radosťou. Bežné a každodenné úlohy 

vykonávajme s radosťou a láskou. Modlime sa 

každý deň. Nech každý deň rastieme vo vzťahu 

s Bohom.

Sv. apoštol Peter:

Rybára z Betsaidy, ktorého si Ježiš povolal 

za učeníka, pozná každý z nás. Ustanovil ho za 

prvého pápeža a nazval ho „skalou“. Avšak s 

Petrom to nebolo také jednoduché. V deň po-

slednej večere sľuboval Ježišovi, že ho nikdy 

neopustí. O niekoľko hodín neskôr však tvrdil, 

že Ježiša nepozná. Trikrát ho zaprel. Keď si to 

uvedomil, horko zaplakal.

Blahoslavená Mária Romerová Menesesová

Mária Romerová sa narodila v Granade, v 

bohatej a vplyvnej rodine v Nikarague. Počas 

štúdia na škole ju veľmi oslovili saleziánske 

sestry, a to svojim radostným spôsobom života, 

ku ktorým sa chcela pridať po skončení štúdia. 

Po niekoľkých rokoch v reholi bola vyslaná na 

Kostariku vyučovať zámožné dievčatá. Avšak 

Mária mala veľmi citlivé srdce pre chudobných, 

ktorým sa nevenovala veľká pozornosť. 

Sv. Tomáš Becket

Tomáš Becket počas svojho života nebol 

veľmi príjemným človekom. Hoci bol kňazom, 

bol ambiciózny a arogantný. Rád mal drahé 

odevy a bol nesmierne bohatý. Vlastnil tri lode. 

Známy je príbeh o tom, ako odmietol pomôcť 

žobrákovi v uliciach Londýna. Bol v blízkom 

priateľskom vzťahu s anglickým kráľom Hen-

richom II. Dokonca sa jeho pričinením stal aj 

canteburským arcibiskupom.

 

Blahoslavený Izidor Bakanja

Narodil sa v Kongu, ktoré bolo v tom čase 

ovládané Belgičanmi. Keď mal 18 rokov požia-

dal trapistických misionárov o krst, pri ktorom 

prijal meno Izidor. Vždy mal pri sebe ruženec a 

často sa ho modlil.

Spracované podľa Remery, M.: Online so svätými.

Ukážky profilov svätých prac. list č. 2:
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Pokánie 
a modlitba

V I K T O R  P A R D E Ľ

Katechézy

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

C I E Ľ :

kognitívny:

 y zdôvodniť pokánie ako uvedomenie si chyby, ktoré smeruje k ľútosti a k modlitbe

afektívny:

 y oceniť hodnotu možnosti vrátiť sa naspäť k Pánu Bohu

psychomotorický:

 y v tichu vytvoriť vlastnú kajúcu modlitbu a rozhodnúť sa pre skoré prijatie sviatosti zmierenia

P O M Ô C K Y :

pieseň od skupiny Kapucíni Zmiluj sa Bože 

nado mnou: https://www.youtube.com/wat-

ch?v=k57MWAjaEII, príp. kajúca pieseň pod-

ľa vlastného výberu a interpretácie, texty zo 

Svätého písma 2Sam 12,1-10.13, Ž51, svieca.

M E T Ó D Y : 

rozhovor, výklad, práca s obrazovými karta-

mi, skupinová práca

https://www.youtube.com/watch?v=k57MWAjaEII
https://www.youtube.com/watch?v=k57MWAjaEII
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Ú V O D

1. Motivácia – predstavenie výkladového 
materiálu a pomôcok 
Na červenom štvorci je položená Biblia 

a vedľa nej škatuľka z obrazových kariet. Bib-

lia a obrazové karty nám hovoria o tomto svete. 

Karty sa môžu rozložiť počas katechézy, alebo 

môžu byť pripravené ešte pred začiatkom ho-

diny/katechézy. Biblia popisuje svet a život ľudí 

slovami. Karty to znázorňujú obrazom. Karty 

na žltom podklade symbolizujú krásu sveta ako 

Božieho diela, ktoré obýva a stvárňuje človek. Na 

obrazových kartách sú miesta, predmety, situá-

cie, obrazy zo života.

H L A V N Á  Č A S Ť

1. Výklad na podklade Božieho slova
S účastníkmi rozprávame o tom, čo sa stalo, 

keď dielo stvorenia je komentované v Biblii, že 

Boh tvoril a všetko videl ako dobré. Rozhodnu-

tím človeka vstúpil do sveta a do života človeka 

hriech. Narúša pôvodnú podobu sveta a ľudstva. 

Dá sa s tým niečo robiť?

Prečítame úryvok 2Sam 12,1-10 o rozho-

vore proroka Nátana s kráľom Dávidom. Voľne 

prerozprávame kľúčovú časť úryvku. V prípade 

menej aktívnej skupiny, motivujeme pomocný-

miotázkami. (Kto rozpráva s Dávidom? Je od-

vážny? Aký použil obraz? Ako reagoval Dávid? Čo 

k tomu povedal Nátan? Aká bola reakcia kráľa?)

Prorok rozpráva o zločine krádeže a zabi-

tia ovečky, týmto obrazom pripomína Dávidovi 

hriechy spáchané voči Uriášovi: „Nátan povedal 

Dávidovi: "Ty si ten muž! Toto hovorí Pán, Boh Izrae-

la: Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom a ja som 

ťa vyslobodil zo Šaulovej ruky Hetejca Uriáša

Katechézy

Na začiatku školského roku je príležitosť pripomenúť deťom potrebu pokánia a nasme
rovať ich k praktizovaniu pravidelnej sviatosti zmierenia.

Na podklade textu z 2 Sam 12,1-12 o Dávidovi a Nátanovi pomôžeme deťom prežiť po
kánie akouvedomenie si svojho previnenia voči Pánu Bohu a následná modlitba, ktorá je 
výrazom kajúcnosti.

Pri katechéze je použitý výkladový materiál a obrazové karty Obrazy života – život v 
obrazoch. Obrazové karty s metodikou sú súčasťou ponuky DKÚ.
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si zabil mečom a jeho manželku si si vzal za ženu: 

Zabil si ho mečom Amončanov.“ (2Sam 12,7.9).

2. Aktivita – práca s obrazmi
Po zaoberaní sa textom nasleduje práca s ob-

razovými kartami. Zadáme úlohy, aby chrono-

logicky s pomocou obrazov vyskladali prečítaný 

a vysvetlený biblický úryvok o Dávidovi a Náta-

novi. Ak je skupina početnejšia a aktívna, môže-

me ich rozdeliť na viac skupín.

Obrazy sa môžu položiť vedľa seba, alebo sa 

účastníci katechézy môžu postaviť vedľa seba 

a prerozprávať biblickú udalosť.

3. Formácia
Otázka: Čo myslíte, čo hovoril Dávid, keď sa 

znovu dostal k slovu? Jeho slová poznáme: 

„Dávid povedal Nátanovi: "Zhrešil som pro-

ti Pánovi!" A Nátan vravel Dávidovi: "Aj Pán 

ti odpustil hriech, nezomrieš!“ (2Sam 12,13). 

Sú to slová ľútosti a pokánia, ktoré vychádzali 

z úprimného srdca.

Dávid si uvedomil svoj hriech.

Z Á V E R

1. Dávidov kajúci žalm – Zmiluj sa Bože, 
nado mnou pre svoje milosrdenstvo
Dávid síce odpovedal Nátanovi stručne, ale 

v inej knihe Starého zákona máme Dávidovu 

úprimnú modlitbu. Je to žalm 51. Dávidov žalm, 

ktorý zložil potom, čo k nemu prišiel prorok Ná-

tan. Žalm má 21 veršov, môže vybrať iba niekto-

ré a rozdeliť ich žiakom. Potom ich poprosíme, 

aby pre svoj úryvok našli jeden charakteristický 

obrázok spomedzi obrazových kariet.
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2. Vlastná modlitba
Zakončením môže byť tvorba vlastnej kajú-

cej modlitby. Formujeme tak zmysel pre odpro-

sujúcu modlitbu, formujeme citlivosť svedomia, 

povedomie hriechu a zároveň nádej, že pokánie 

je cesta návratu k Bohu. Aj pri tvorbe modlitby 

môžeme využiť pomoc obrazových kariet. Môžu 

deťom účinne pomôcť k vyjadreniu ľútosti. Pri 

príprave modlitby im môže hrať pieseň od Kapu-

cínov – Zmiluj sa Bože nado mnou https://www.

youtube.com/watch?v=k57MWAjaEII Modlitbu 

vyskladáme z modlitieb pripravených účastník-

mi, ktoré budú inšpirované prežitou katechézou.

3. Pieseň
Ak to dovoľujú okolnosti v samom závere 

môže nasledovať kajúca pieseň podľa výberu. 

Napr. Môj Bože som tu sám len sám…
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Zodpovednosť 
za formovanie 
svedomia
na príklade Jána 
Vojtaššáka

V E K O V Á  K A T E G Ó R I A : 9. roč. ZŠ

C I E Ľ :

kognitívny:

 y Stručne zhrnúť životný príbeh Božieho sluhu Jána Vojtaššáka. Zdôvodniť dôležitosť pravdivo 

formovaného svedomia – ako cestu k svätosti.

afektívny:

 y Prehĺbiť túžbu a odvahu prijatia námah pri sebavýchove podľa vzoru biskupa Jána.

P O M Ô C K Y :

Sv. písmo, KKC, výpovede pápeža k tejto 

téme, obraz gotickej rozety.

M E T Ó D Y : 

výklad spojený s 

prácou žiakov

S T R A T É G I A :

kombinovaná

V I K T O R  P A R D E Ľ
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Ú V O D
Spoločná modlitba alebo vhodná pieseň.

H L A V N Á  Č A S Ť

1. Rozhovor
Sme vždy spokojní sami so sebou? Ak nie, čo je 

to, čo nám prekáža?

Presviedčame sa o vlastnej vzbure, hľadáme dô-

vody zlého vnútorného stavu, hľadáme ospravedl-

nenie vlastných činov i rozhodnutí a tvrdíme, že sme 

chceli dobre; máme akýsi tichý pocit viny pri nepoc-

tivom správaní atď. To je vlastne hlas svedomia.

2. Ohlasovanie kerygmy
a) Čítanie zo Svätého písma – 2 Tim 3;  Sk 

24,16.

Najprv sa oboznámime s tým, čo sa vo Svätom 

písme dozvedáme na tému svedomia.

b) Čo je to svedomie? Prečítame si to z KKC: bod 

1795 a 1796.

Ako to dokážeme preniesť do každodenného 

života? Ako máme porozumieť tomu najtajom-

nejšiemu „posvätnu“ v našom vnútri?

3. Výklad
a) Z príhovoru Sv. Otca počas jeho druhej náv-

števy Slovenska (roku 1995) na Mariánskej 

hore v Levoči:

„Sme generáciou 20. storočia, ktoré sa chýli 

ku koncu. Musíme priznať, že pretrvanie viery 

v tejto krajine treba pripísať aj svedectvu tejto 

svätyne v Levoči. O mužoch a ženách súčasnej 

generácie by sme mohli povedať ešte viac. Nie-

lenže „nevideli a uverili“, ale zostali pevní vo 

viere aj napriek tomu, že sa podnikalo všetko, 

aby ich od nej odviedli.

Táto generácia si pamätá, akými rozličný-

mi, často ponižujúcimi prostriedkami sa pokú-

šali obrať ľudí o ich vieru, nanútiť im ateizmus, 

odviesť ich od Cirkvi a od náboženského života.

Proti všetkým formám starého i nového 

ateizmu stojí Kristus, ktorý vydáva najvernejšie 

svedectvo o Bohu ako Otcovi: Otcovi, ktorý tak 

miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna 

(porov. Jn 3,16).“

 

V Nitre Svätý Otec Ján Pavol II.  apeloval na 

mládež:

„Drahí priatelia, uvedomte si, aký neoceniteľný 

je dar, ktorý ste dostali od Boha. Dostal sa k 

vám po dlhej ceste generácií od čias sv. Cyrila 

a Metoda. Prijmite ho v zodpovednej slobode a 

usilovne ho zveľaďujte. Necúvajte pred radi-

kálnymi požiadavkami evanjelia! Pamätajte, 

že Boží Duch, ktorý je vo vás, je mocnejší ako 

duch sveta (porov. 1 Jn 4,4). S jeho pomocou je 

možné zachovávať Božie prikázania s radosťou.

Počas novembra - 27.11. si v Spišskej diecéze pripomenieme pamätný deň narodenia 
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Môžeme si ho pripomenúť aj použitím nasledov
ného návrhu hodiny/katechézy.
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Nezamieňajte si slobodu s individualiz-

mom. Nejestvuje opravdivá sloboda bez lás-

ky k iným. Kresťania žijú slobodu ako službu 

v presvedčení, že od toho závisí rozvoj pravej 

civilizácie v Európe a na celom svete. Sv. Cyril 

a Metod s nasadením života odmietli podriadiť 

vieru mocenským záujmom. Viera vždy chrá-

ni pravú slobodu a odsudzuje fyzické i morálne 

otroctvo. Fyzické otroctvo je viditeľnejšie ako 

morálne, ale morálne otroctvo nie je o nič ne-

bezpečnejšie. Jestvuje totiž otroctvo spôsobe-

né inými a otroctvo, ktoré si človek zapríčiňuje 

sám. Mládež Slovenska, majte vždy otvorené 

oči! Nedajte sa opantať ideológiou falošnej slo-

body, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri in-

diferentizmus a relativizmus, a tým pozbavuje 

svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel.“

 

 Slovami sv. Pavla, apoštola národov (1 Tim 1,5)  

môžeme povedať:

„Cieľom prikázania je láska 
vychádzajúca z čistého srdca, 
dobrého svedomia a úprimnej 
viery.“

 

b) Ján Vojtaššák a jeho svedomie

Svedomie a prikázania tvarujú vnútorné 

hodnoty človeka a teda spolu veľmi súvisia. Po-

zrime sa na osobnosť nášho národa a opýtajme 

sa: Ako tento príkaz (lásky) vnútorne prijímal 

Boží sluha Ján Vojtaššák? Pozrime sa bližšie na 

jeho vnútorné hodnoty, jeho vzťah k pravde 

a odhalíme svedomie Božieho sluhu Jána. Naj-

skôr si vypočujme časť z jeho života:

Jedného dňa dostal poloanonymné me-

morandum od židovskej skupiny, v ktorom au-

tori tvrdili, že Židia, ktorých zvážajú do Poľska 

z celej Európy, sú postupne vraždení. I tých 

vyvezených zo Slovenska stíha rovnaký osud. 

Smrť v plynových komorách hrozí aj čakajúcim 

na transporty. Pisatelia prosili Katolícku cirkev 

a jej predstaviteľov o pomoc.

Biskup na zasadnutí Štátnej rady, ktorej bol 

členom, sa medzi prvými postavil proti trans-

portom. Nemci tvrdili, že vyvezení Židia býva-

jú v slušných podmienkach, pomáhajú najmä 

v poľnohospodárstve a sú zamestnaní ako tisíce 

iných, ktorí museli odísť na práce do ríše.

Neuspokojil sa s tým. Napísal list ministrovi 

vnútra: „Treba ihneď zastaviť vyvážanie Židov! 

Keby sa pokračovalo v transportoch, bol by to zločin, 

niesli by sme spoluzodpovednosť za vraždu. Musí 

byť vyslaná komisia na miesto, kde boli vyvezení 

slovenskí Židia, aby zistila celú pravdu!”

Na základe tohto listu ministerská rada 

rozhodla zastaviť transporty. Minister vnútra 

si zavolal aj nemeckého veľvyslanca. Ani jeden 

Žid nebude vyvezený, kým nedostaneme spo-

ľahlivé správy o ich osude.

Z nemeckej ríše trikrát dôrazne interveno-

vali, aby vláda transporty obnovila. Ani jeden 

z vyslaných nacistov to však nedosiahol. Až po 

vypuknutí Slovenského národného povstania, 

keď Nemci obsadili krajinu, opäť začalo vy-

vážanie. Židovského chlapca, ktorého biskup 

prijal na bohoslovecké štúdiá a neskôr vysvätil, 

vzalo gestapo rovno z kostola. Proti zatváraniu 

Katechézy
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a posielaniu do koncentrákov boli už v tom čase 

biskupi bezmocní. Ostali bezmocní aj po prí-

chode Červenej armády, keď sovietska štátna 

tajná bezpečnosť svojvoľne odvláčala tisíce ľudí 

najmä z východného Slovenska.

Nová štátna moc dala zatknúť biskupa Vojtaš-

šáka už v máji 1945 a následne roku 1950 (mal 

73 rokov), keď ho odsúdila na 24 rokov väzenia 

za vlastizradu. Zostal verný svojmu svedomiu.

4. Formovanie postojov
 y Kde si Ján formoval svoje svedomie, že doká-

zal v dobe inej ako je dnešná, podstúpiť tak 

veľké riziko – zastávať sa Židov? – Už v rod-

nom dome dostal kresťanskú výchovu a oko-

lo seba mal ľudí, ktorí žili podľa morálneho 

svedomia. Počúvanie Božieho volania stať sa 

kňazom nepoprel a šiel za svojím cieľom.

 y Aké svedectvo vydávajú o ňom ľudia, ktorí si 

ho ešte pamätajú? – Ako kňaz vynikal zvlášť 

typickou štedrosťou a dobrosrdečnosťou.  

Ako biskup bol biskupom modlitby. Celý jeho 

život bol lemovaný obetou. Zomiera vo vy-

hnanstve, mimo domova, neďaleko Prahy 4. 

8. 1965 (ako 88-ročný).

 y Čo teda mohlo byť motívom jeho činov? – 

Motívom jeho činov bol čistý úmysel a vnú-

torná harmónia vyžarovala na najbližšie 

okolie.

 y Z čoho môžeme usúdiť, že jeho život bol 

zhodný s jeho morálnym svedomím? – 

Z toho, že i napriek ponižovaniu, osočova-

niu, mučeniu a vyhnanstvu bol verný, neza-

prel vieru a bol verný svojmu povolaniu.  

5. Aplikácia do života – práca s gotic-
kou rozetou
Životný príklad biskupa Jána nám pripomí-

na rozetu gotického chrámu, cez ktorú vniká 

svetlo slnka. Prácu s rozetou môžeme uviesť 

i nasledujúcim príbehom.

V jeden pekný slnečný deň vošla matka so svo-

jím synčekom do chrámu, aby sa pomodlili. Nakoľ-

ko táto stavba bola postavená v gotickom slohu, na 

stenách neboli takmer žiadne obrazy, ale okenné 

vitráže zapôsobili na malého chlapca, pretože cez 

farebné sklíčka rôznych svätcov prenikali do tmavej 

katedrály lúče svetla. Po čase, keď sa učiteľ na hodi-

ne náboženstva pýtal žiakov, kto by vedel povedať, 

čo znamená byť svätým, chlapec si spomenul na si-

tuáciu v chráme. Prihlásil  sa a zaujímavou odpo-

veďou, že „svätý je ten, cez ktorého preniká svetlo“, 

podal veľkú pravdu o „priezračnosti človeka“ ktorá 

súvisí s morálnym svedomím.

Pre lepšie pochopenie môže učiteľ vysvetliť, že 

okrem okien sú v gotických chrámoch i roze-

ty. Sú to kruhové okná v stredovekých chrá-

moch. Nájdeme v ňom rôzne tvary ako je kríž, 

kruh – symbol večnosti a rôzne počty, ktoré 

znamenajú biblickú symboliku čísel (3-Troji-

ca, 8-blahoslavenstvá, 7-skutky milosrdenstva 

a pod.).

a) Rozdanie a čítanie obrazu rozety 

– čo vidím, aké tvary, čo mi to pripomína 

(využijeme symboliku kríža, ktorý má miesto 

v jeho živote, trojkruhy – Najsvätejšia Trojica, 

8 častí, ktoré môžu pripomínať 8 blahoslaven-

Katechézy
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stiev (pokračujeme ich vymenovaním a urče-

ním, ktoré z nich sú v živote biskupa Vojtaššá-

ka zvlášť viditeľné), a pod. Cez jeho svedomitý 

kňazský obetavý život sa aj po desiatkach rokov 

odráža sila, z ktorej môžeme čerpať i my.

Vrcholom rozprávania by malo byť pochopenie, 

že Boh sa k nám prihovára cez život každého 

a že každý z nás môže sprostredkovať Božie 

svetlo ďalším ľuďom.

b) Vymaľovanie obrazu rozety

Uvedieme tým, že týmto spôsobom (vyma-

ľovaním) môžeme aj my dať niečo zo svojho 

vnútra, že tento obraz môže „začať hovoriť“. 

Stredom pre mňa je Kristus. Mám v sebe určitý 

poriadok. Boh je poriadok a pôsobí aj cez moje 

svedomie. Mám poriadok v hodnotách živo-

ta? Uvedomujem si, čo je prvoradé 

a čo je menej podstatné pre 

môj život? Mám však aj 

svoje hranice (vonkajší kruh). Neviem všetko, 

nedokážem všetko. Boh to odo mňa ani nech-

ce. To, čo mám, môžem rozvíjať, zdokonaľovať 

a dennodenne odovzdávať Bohu. Pán Boh ma 

denne pozýva konať a žiť svedomito, statočne 

a zodpovedne.

      

c) Výstavka jednotlivých obrazov roziet.

 Z Á V E R

1. Domáca úloha
Napísať krátku úvahu na tému: Čo znamená 

byť svedomitým človekom?

2.  Modlitba
Vlastné prosby o zodpovednosť za 

formovanie svojho svedomia.

S T I A H N Ú Ť  O B R Á Z O K  R O Z E T Y

https://www.tatravisual.sk/ko/rozeta.pdf
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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, de-

satoro, 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 Sta-

rého i Nového zákona, doplnený o úvody a vysvetlivky reálií. Krásne foto-

grafie, 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 po-

môckou pre tých, ktorí sa ešte len učia spoznávať a načúvať Božiemu slovu: 

pre dospievajúcich a mladých kresťanov, pre katolíkov, ktorí síce roky cho-

dia 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 €

 

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

nety na prežívanie viery. Nechýbajú zaujímavé príklady zo súčasného živo-

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

Cena: 5,50 €

Ponuka DKÚ
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YOUCAT PRE DETI – Katolícky katechizmus  
pre deti a rodičov

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

istý druh príručky, pomocou ktorej môžu deti i rodičia krok za krokom 

hlbšie spoznávať kresťanskú vieru a vytvárať si živý vzťah s Ježišom. Ka-

techizmus 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. Zá-

merom 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 dvojtýž-

dňový cyklus ranných a večerných modlitieb. V druhej časti sú modlitby 

na najrozličnejšie témy a príležitosti. Sú námetom i na to, ako formulo-

vať svoje vlastné modlitby a ako počas modlitby mlčať a počúvať.

Cena: 4,50 €

Dagmar Kráľová: SKÚS TO S BIBLIOU
Kniha o tom, ako Písmo čítať, ako sa z neho modliť, ako z Písma žiť. Až 

vtedy, keď spoznáme, že Sväté písmo je zamilovaný denník Božej lásky 

k človeku, začneme si k nemu vytvárať osobný vzťah. Prvá časť ponúka 

isté „predporozumenie“ Písmu. Je tam všetko základné, čo je dobré o 

Písme vedieť skôr ako ho začneme čítať. Ďalšou témou je modlitba nad 

ním. Treťou veľkou témou je, ako so Svätým písmom žiť, teda ako sa stať 

Ježišovým učeníkom.   

Cena: 8,50 €

Ponuka DKÚ



Katechetické ozveny

-44-

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 nie-

len 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 roz-

delenie 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 €

Dr. Tim Dowley: SPRIEVODCA BIBLIOU  
PRE ŠTUDENTOV

Oboznamuje s  náboženským životom za Ježišových čias, približuje 

spôsob života a práce a biblické osobnosti. Kniha patrí k  základným 

pomôckam učiteľa náboženstva v  škole vo všetkých ročníkoch nábo-

ženstva. 

                                                                                                         Cena: 3,50 €

Ponuka DKÚ




