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Úvodník

P režívame čas prípravy na sviatky Božieho narodenia. 

Je to čas očakávania. Avšak očakávanie môže uvádzať 

do pasivity a pritom Advent má svoju dynamiku. Môžeme 

sa inšpirovať mudrcmi, ktorí zažili “cieľovú rovinku” his-

torického adventu. Putovali v čase, keď bolo na spadnutie 

Ježišovo narodenie v Betleheme. Nedávno som natrafil na 

takýto príbeh. Na obrovskej lodi sa pokazil motor a nikto 

ho nevedel opraviť, tak si najali strojného inžiniera s viac 

ako 30 ročnou praxou. Veľmi starostlivo skontroloval mo-

tor, zhora až nadol. Inžinier po zhliadnutí všetkého vyložil 

tašku a vytiahol malé kladivo. Niečo jemne zaklopol. Čoskoro motor opäť ožil. 

Motor je opravený! O týždeň neskôr inžinier spomenul majiteľovi lode, že celkové 

náklady na opravu obrovskej lode boli 20 000€. “Čo?!” povedal majiteľ. “Spra-

vil si takmer nič. Dajte nám podrobný účet.” Odpoveď je jednoduchá: Ťuknutie 

kladivom 2€. Viete, kde zaklopať a koľko klopať 19,998€. Krátky príbeh sa mi 

spája s historickou udalosťou Vianoc. Boží Syn sa stal človekom. Dôležitá udalosť 

pretože prišiel opraviť, čo pokazil ľudský hriech. Avšak jeho príchod je ako jemné 

ťuknutie kladivka. Bez veľkého rozruchu a hrmotu. Nenápadne v Betleheme sa 

odohrá spojenie neba so zemou. Takýto je aj Boží príchod do srdca každého člo-

veka. Tichý ako jemný ťuk kladivka. 

Prebieha posledný mesiac kalendárneho roka. Od začiatku septembra sme 

mohli nepretržite bez väčších komplikácií pracovať v škole i vo farnostiach. Bohu 

vďaka za to. Koniec roka je spojený s bilancovaním. Chcem poďakovať predo-

všetkým za uplynulé mesiace aktuálneho školského roka. Ďakujem za účasť na 

25. výročí DKÚ, účasť na metodických dňoch a za spätnú väzbu z nich, recitačnej 

súťaži, biblickom seminári, záujem o duchovnú formáciu účasťou na duchov-

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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ných cvičeniach a obnovách. Jeseň bola bohatá na úrodu, vnímali sme váš záujem 

a vašu vďačnosť.

Posledné číslo Katechetických ozvien v roku 2022 je vianočným číslom. Možno 

ešte stihnete načerpať inšpiráciu pre prácu a veríme, že nasledujúce strany nášho 

katechetického informátora budú obohacujúce. Nech sú prebiehajúce dni adventu 

dňami, keď budeme vnímať jemné Božie ťuknutia a budeme prežívať všetky dni 

ako svoje osobné dejiny spásy. Načúvajme, rozlišujme a správne reagujme!
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Prehľad metodicko-vzdelávacích seminárov a duchovnej formácie učiteľov nábožen-
stva v šk. roku 2022/2023

Ponúkame rámcový prehľad podujatí. O podujatiach, ktoré sa budú konať v nasledujúcich me-

siacoch vás budeme v predstihu informovať. Pozvánky budeme zasielať priebežne na kontaktné 

e-mailové adresy a budú zverejňované i na našej webovej stránke.  

Recitačná súťaž Piráti krásy
Súťaž prebiehala v dvoch oblastných kolách - 

Spišská Nová Ves a Námestovo - z ktorých do 

diecézneho kola postúpili žiaci umiestnení na 

prvých dvoch miestach. 

Na diecéznom kole, ktoré sa konalo 16. 11. 2022 v 

Aule Františka Tondru v priestoroch Kňazského 

seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Ka-

pitule sa stretlo celkovo 14 recitátorov. Výsledky 

súťaže sú zverejnené na našom webe:  
www.dkuspis.sk

Duchovné cvičenia
24.– 26. február 2023 – Ústie nad Priehradou, 

Trstená. Téma: Takto to u nás (ne)robíme. Exer-

citátor: vdp. Branislav Kožuch.

Bližšie info zverejníme na začiatku roka 2023 na 

našej webovej stránke.

Katechetické dielne
Advent a Vianoce – vyučovanie a farnosť

december 2022 – v regiónoch diecézy -  organi-

zácia týchto aktivít je v réžii našich regionálnych 

spolupracovníkov - metodikov.

Katechetické dielne
Pôst a Veľká noc – vyučovanie a farnosť

marec 2023 – v regiónoch diecézy - organizácia 

týchto aktivít je v réžii našich regionálnych spo-

lupracovníkov - metodikov.

Adventná duchovná obnova
december 2022 – v regiónoch diecézy

Adventné duch. cvičenia
Téma: Cesta za svetlom

Dátum: 9. – 11. 12. 2022

Exercitátor: ThLic. Ján Bystriansky,  duchovný 

správca UPaC biskupa Jána Vojtaššáka v Ružom-

berku

Miesto: Priestory UPaC biskupa Jána Vojtaššá-

ka, Hrabovská cesta 1, Ružomberok – začiatok o 

16:00 h.

Prihlasovanie: www.bit.ly/zasvetlom_2022

Pôstna duchovná obnova
marec 2023 – v regiónoch diecézy

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

Info

http://www.dkuspis.sk
http://www.bit.ly/zasvetlom_2022
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Info

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 Spoločná 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 a uskutoční sa v Šaštíne.

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

cie cez EduPage registruje do súťaže trojčlenné družstvo z každej školy (štátna, cirkevná, súkrom-

ná) na území Slovenskej republiky, v ktorej žiaci navštevujú rímskokatolícke alebo gréckokatolícke 

náboženstvo alebo náboženskú výchovu za príslušnú diecézu, do ktorej škola patrí, do 03.02.2023.

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

dôvera v Boha”.

 y Školské kolá – do 28. 2. 2023.

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

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 ako pomôcku na prípravu úloh triedneho a škol-

ského kola Biblickej olympiády. Nájdete v ňom rôzne typy úloh, spracovaných na texty kníh toh-

toročnej olympiády. Budeme vďační, ak svojimi nápadmi a námetmi prispejete k jeho obohateniu 

- nájdete ho na tomto linku.

https://ulozto.sk/file/AEI1tOMdiq2e/biblicke-okienko-zip#!ZGNmMGR2AJH4MJRjZ2MuL2EzZJD2LJHlpJyhMTyAMHIfFGuvAj==
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Info

Manuál bioetiky pre mladých na stránke milujemzivot.sk 
Manuál bioetiky pre mladých, ktorý u nás pred siedmimi rokmi vyšiel v knižnej podobe, má aj 

online podobu. Ide o preklad z pôvodne francúzkeho originálu. Vytvorila ho francúzska Nadácia 

Jerouma Lejeuna (Fondation Jérôme Lejeune). Podáva základné informácie o rozšírených biotech-

nológiách spojených s ľudským životom a zdravím, približuje ich funkcionalitu a podáva etické 

hodnotenie z pohľadu úcty k životu a ľudskej osobe. Online podobu dostala na adrese milujemzivot.

sk. Stránku prevádzkuje sekcia pre kultúru života neziskovej organizácie Kanet. Iniciátorom a re-

daktorom projektu je Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život. Odborne 

na projekte spolupracovali bioetička Pavla Bicianová, lekárka Eva Grey a právnik Patrik Daniška. Na 

príprave stránky spolupracovali tiež profesionálni webdizajnéri. 

Stránka pomáha mladým ľuďom zorientovať sa a lepšie porozumieť problémom. A to zrozu-

miteľným a tiež graficky moderným a štýlovým spôsobom. Autori plánujú rozšíriť funkcionalitu 

stránky o kvízy, ktorými si budú môcť návštevníci otestovať svoje vedomosti a stráviť tak čas na 

stránke ešte zaujímavejším spôsobom. Manuál je rozdelený do deviatich kapitol, v ktorých je struč-

ne popísaný vždy jeden bioetický problém. Každá kapitola má zvyčajne tieto časti: popis problému, 

popis metód, legislatíva, najčastejšie kladené otázky, etické hodnotenie a svedectvá. Názvy kapitol 

znejú - Príbeh malého ľudského života, Potrat, Prenatálna diagnostika, Techniky asistovanej repro-

dukcie, Predimplantačná genetická diagnostika, Výskum na embryách, Koniec života, Darcovstvo 

orgánov, Teória gender. Na DKÚ sú k dispozícii aj tlačené manuály, vieme ich dodať bezplatne.

Ponuka Tlakový hrniec, n.o. - debaty v školách
Tlakový hrniec je neziskovou organizáciou. Názov vychádza zo skutočnosti, akými témami sa 

zaoberajú ľudia z tejto neziskovky: manželstvo, tehotenstvo, nebezpečenstvo pornografie. Na tieto 

a iné otázky hľadajú odpovede s mladými ľuďmi, ktorí vedia byť obdivuhodne priami a úprimní. 

Debaty majú v prvom rade za úlohu vyprovokovať mládež zamyslieť sa, vyhodnotiť a obhájiť vlast-

né postoje. Taktiež by mali študentom pomôcť správne a presvedčivo komunikovať. Neziskovka 

ponúka návštevy a diskusie v školách. Na svojom webe predstavujú, ako ich programy prebiehajú: 

tlakovyhrniec.sk/o-debatach/

Ďalšie informácie:

 y témy sú vhodné pre 8. a 9. ročník ZŠ, alebo pre akýkoľvek ročník SŠ,

 y programy sú interaktívne,

 y programy trvajú cca 2 vyučovacie hodiny,

 y počas programov je vítaná účasť dospelého/učiteľa.

Za každý prevenčný program je potrebný príspevok 30€ + preplatenie cestovných nákladov lek-

tora. Bližšie informácie nájdete: tlakovyhrniec.sk/kontakt/

https://tlakovyhrniec.sk/o-debatach/
http://tlakovyhrniec.sk/kontakt/
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Rozhovor

 Verím, že takáto šanca by pomohla  
úplne všetkým, počnúc kňazmi  
až po animátorov detí, členom hnutí, 
skupiniek aj pracovníkom farských úradov. 

Rozhovor s Miriam Bickovou, katechétkou a dlhoročnou učiteľkou, 

prekladateľkou a spolupracovníčkou pri vytváraní mentoringového 

programu pre slovenských katechétov a učiteľov náboženstva

D A N I E L  L Y S Ý 

“

„
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1. Miriam, absolvovala si ročný mentorský 

program, ktorý ponúka Katechetický inštitút 

Františkánskej univerzity v Steubenville v USA, 

a tiež si zapojená do prekladu týchto materiálov 

pre našich katechétov. Mentoring, mentorstvo 

– tie slová môžu pre niekoho vyznievať trochu 

direktívne. Ako si vnímala formáciu v oblasti 

mentoringu ty?

Začnem okľukou. V nedávno absolvovanom 

kurze o mentoringu, ktorý sa týkal korporát-

nej sféry, ma prekvapilo a potešilo, kde pred-

nášajúca, v úplnej zhode s riaditeľom Kate-

chetického inštitútu, videla počiatky konceptu 

mentoringu. Datujú sa do príbehu o Odysse-

ovi, ktorý svojho syna Telemacha zveril isté-

mu spoľahlivému človekovi, „mentorovi”. Pre 

lepšie pochopenie by som tento termín „pre-

ložila” ako „ten, ktorý kráča popri inom člove-

ku”. Ja teda na tomto pojme nevidím nič desivé 

ani direktívne, lebo mentor nie je nevyhnutne 

niekto v pozícii autority, ale ten, kto má skú-

senosti v oblasti, v ktorej nás mentoruje. Na-

ším mentorom bola Dr. Christine Mugridgová 

z Katechetického inštitútu, ktorá, dovolím si 

odhadnúť, tiež neprešla všetkými seminármi 

ako účastník, lebo to ani nie je potrebné, ale 

má bohaté skúsenosti zo sprevádzania.

2. Na čo sa kládli najväčšie nároky? Čo bolo 

pre teba najnáročnejšie počas tejto formácie?

Osobne si myslím, že my na Slovensku nie 

sme zvyknutí na oficiálnu formáciu (mimo 

hnutí či komunít), ktorá od nás žiada viac než 

len účasť na prednáškach, aby sme si pomysel-

ne odškrtli nejakú povinnosť, či získali kredity. 

V kurze mentorovania, ktorý sme absolvovali, 

bol však silný element „vykazovania sa“, a to 

nielen mentorke, ale aj tzv. formačnému spo-

ločníkovi. 

To, čo mňa zároveň napĺňalo a zároveň aj 

predstavovalo ťažkosť, bolo paralelné prekla-

danie iných seminárov z toho istého programu, 

čiže akési permanentné duchovné cvičenia. Aby 

som pravdu povedala, niekedy som mala veľký 

zmätok z toho, čo „iba“ prekladám, a čo je úlo-

hou, ktorú musím splniť v rámci nášho kurzu.

3. V čom si videla najväčší prínos pre seba a v 

čom vidíš potenciál pre katechétov V čom je for-

mácia mentoringom iná ako ostatné formačné 

programy?

Ako som to už pomenovala, bolo to čosi ako 

celoročné duchovné cvičenia, nielen jednora-

zová akcia bez ďalšieho dopadu. Zo svojej nie 

príliš dlhej skúsenosti z katechézy som získala  

dojem, že jednak neexistuje ucelený dlhodobý 

program následnej formácie po skončení štú-

dia, ďalej, že je jednoduchšie absolvovať neja-

ké prednášky alebo konferencie, ale najmä, že 

katechéti nemajú možnosť sprevádzania, pri 

ktorej by si mohli byť istí, že nie sú len bez-

menní učitelia, ktorí sa nemajú v prípade ťaž-

kostí reálne na koho obrátiť. To, mimochodom, 

platí aj pre kňazov, ak nie sú zároveň aj re-

hoľníkmi alebo členmi spoločenstva. V tomto 

kurze som mala istotu, že ak mám problém, 

s ktorým si neviem dať rady, môžem napísať 

našej mentorke, alebo sa s ňou spojiť v online 

Rozhovor

Bolo to čosi ako celoročné 
duchovné cvičenia...



Katechetické ozveny

-11-

Rozhovor

hovore. A nemuselo to ani vždy znamenať, že 

moju ťažkosť bude riešiť ona osobne, ale že sa 

dočkám pomoci. To je podľa mňa najvýraznej-

šia črta mentoringu. Byť k dispozícii...

4. Môžeš nám trochu priblížiť štruktúru slo-

venského mentorského programu? Aké má témy, 

na čo sa prioritne zameriava, ako často bývajú 

a koľko trvajú takéto stretnutia?

Kurz, ktorý sme nedávno pilotne rozbehli 

s katechétmi Spišskej diecézy, má desať semi-

nárov z viacerých oblastí, konkrétne sa venujú 

Svätému písmu, metodológii, filozofii, spiri-

tualite a vierouke. Každý seminár má rovnakú 

štruktúru, t.j. účastníci si pozrú videá (s titul-

kami), rozdelené na niekoľko častí, po ktorých 

nasledujú špecifické úlohy. Tie sa priebežne 

zapisujú priamo na stránku franciscanathome.

com a po ukončení seminára sa pošlú mento-

rovi. Jeden seminár by sa mal absolvovať za 

mesiac a potom nasleduje mentorské, resp. 

mentorované stretnutie, na ktorom sa mentee 

jednak zdieľa, jednak sa usiluje dosiahnuť ním 

stanovený cieľ. Stretnutie by nemalo trvať viac 

ako hodinu a pol. 

Naše stretnutia s Christine síce tento limit 

vždy presiahli, ale to bolo spôsobené faktom, 

že mentorské stretnutia absolvovala naraz 

s 8 zverencami. I tak to boli veľmi obohacujúce 

chvíle.

5. Ktorá téma z mentoringu v tebe počas pre-

kladov zarezonovala najviac? Čím ťa oslovila?

Vďaka vyššie zmieneným paralelným „kur-

zom” bolo toho, čo ma oslovilo,  naozaj veľa, 

takže spomeniem iba jeden príklad. Prednáša-

júci pri seminári o modlitbe kedysi býval letcom 

a špecializoval sa na Prowler, čo je v podstate 

stroj elektronického boja (laicky povedané, ruší 

signál leteckých radarov). Svoju nevyhnutnú 

prítomnosť si však naplno uvedomil ako jeho 

pilot až pred prvým cvičným letom, keď istý 

 Ak nemáme niekoho, kto nás 
„istí v modlitbe”, nemali by 
sme „letieť“ na žiadnu  
„misiu“.

http://franciscanathome.com
http://franciscanathome.com
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Rozhovor

vojnový veterán postavil celú misiu na tom, či 

poletí Prowler alebo nie. Tento obraz má ilu-

strovať dôležitý aspekt, ktorý musí sprevádzať 

prácu každého katechétu alebo animátora. Ak 

nemáme niekoho, kto nás „istí v modlitbe”, 

nemali by sme „letieť“ na žiadnu „misiu“.

6. Tento rok bol spustený prvý takýto mento-

ring pre začínajúcich katechétov Spišskej diecé-

zy. Bude sa ponuka tohto programu v budúcnosti 

nejako rozširovať – tematicky, obsahovo alebo 

aj z hľadiska ponuky ďalej?

Momentálne viem o dvoch možných kro-

koch - jednak prekladám kurz pre tých, čo pra-

cujú s mladými, a mám tiež nádej, že sa nájde 

ďalšia skupina potenciálnych mentorov. Veď 

žatva je veľká, a robotníkov málo. V každom 

prípade by som ja osobne dopriala takúto mož-

nosť všetkým Slovákom, ktorí sú zapojení do 

aktivít Cirkvi. Nie každý má predsa prostriedky 

na štúdium v Amerike, a tu americká univerzita 

prichádza k nám!

7. Aké sú očakávania od tohto programu? 

V čom by mohol byť nápomocný a čo nové pri-

niesť do diecézy?  

Verím, že takáto šanca by pomohla úpl-

ne všetkým, počnúc kňazmi až po animátorov 

detí, členom hnutí, skupiniek aj pracovníkom 

farských úradov.
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Metodické dni 
v diecéze -  

nielen o mediálnej 
gramotnosti 

Krátky report z tohtoročných 
metodických dní 

D A N I E L  L Y S Ý
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V  jubilejnom roku DKÚ a vďaka tomu, že 

neprišli žiadne výraznejšie pandemické 

opatrenia sme metodické dni v našej diecéze 

uskutočnili na viacerých miestach ako býva 

zvykom (Trstená, Námestovo, Dolný Kubín, 

Ružomberok, Kežmarok, Spišská Nová Ves, 

Stará Ľubovňa). Už samotná téma, súvisiaca 

s rozvíjaním kritického myslenia, mediál-

nych a digitálnych zručností bola zaujíma-

vou novinkou. Idea úzko súvisela s oblasťou 

digitálnej kultúry ako fenoménu modernej 

doby, ktorý zasahuje i do náboženského ži-

vota a zmieňuje sa o tom aj nové Direktó-

rium pre katechézu. Významným impulzom 

pre túto tému bolo obdobie pandémie. Počas 

neho sa doteraz najvýraznejším spôsobom 

ukázalo, čomu sme ako ľudia a učitelia 1 

schopní uveriť a ako veľmi sme zraniteľní či 

náchylní nechať sa manipulovať cez pros-

tredie (predovšetkým) sociálnych sietí.

Túto tému sme tiež prepojili s té-

mou hľadania a rozlišovania pravdy, pri-

čom kľúčovou otázkou ostalo, čomu verím 

a akým spôsobom rozlišujem hodnovernosť 

toho, čo počujem, vidím a čítam. Vysvetlili 

sme si pri tejto téme základnú terminológiu 

a ukázali príklady z reálneho prostredia.

Prezentáciu si môžete stiahnuť z našej 

web stránky alebo tu.

Druhá, praktickejšia časť metodického 

dňa bola zameraná na nadobúdanie prak-

tickej zručnosti. Išlo o používanie online 

grafickej aplikácie s názvom Canva, ktorá 

má výbornú využiteľnosť pri príprave po-

môcok, materiálov na školské vyučovanie, 

katechézu či osobné potreby. Program má 

veľa výhod:

 y jednoduché používateľské prostredie

 y všestranné využitie pre prácu s grafikou 

pre začiatočníkov i pokročilých

 y tvorba profesionálnej prezentácie

 y tvorba vlastných online nahrávok s vide-

om a zvukom

 y základná verzia programu je zdarma – 

ako učitelia môžete získať plnú verziu 

programu zadarmo (stačí sa preukázať 

potvrdením o pedagogickom zamestnaní 

– vygenerujete ho cez edupage).

Kvôli efektívnejšiemu využitiu tohto 

programu sme záujemcom ponúkli ďalšie 

trojhodinové semináre, ktoré sme násled-

ne venovali praktickej tvorbe v programe 

Canva. Uskutočnili sa štyri, dva prezenčne 

v Spišskej Novej Vsi a dva online.

1 - Porov. napr.: https://www.omediach.com/hoaxy/19079-alarmujuci-prieskum-az-31-ucite-
lov-ii-stupna-zs-si-mysli-ze-ockovanie-proti-korone-je-pripravou-na-cipovanie-ludi-video

https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/11/Metodicke-dni-2022-%E2%80%93-PDF.pdf
https://www.omediach.com/hoaxy/19079-alarmujuci-prieskum-az-31-ucitelov-ii-stupna-zs-si-mysli-ze-ock
https://www.omediach.com/hoaxy/19079-alarmujuci-prieskum-az-31-ucitelov-ii-stupna-zs-si-mysli-ze-ock
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S T I A H N Ú Ť  I N F O G R A F I K U

https://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2022/12/Pedagog-musi-byt-bez-strnulosti-a-rozlisovat-novost-od-ideologickych-kolonizacii.-1296-×-1674-px.pdf
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Nad jedným 
dokumentom 

Na riadkoch tohto čísla chcem dať opäť do 
pozornosti dokument, ktorý sa týka našej 
služby v katechéze. Ide o Direktórium pre 
ka techézu. Sekularizačné procesy, ktorým 
podlieha človek v dnešnej spoločnosti, 
predstavujú hrozbu pre duchovný život. 

V dôsledku rastúcej sekularizácie sa kre
sťanská iniciácia vytráca a stáva sa ove ľa 
ťažšou. Preto možno potvrdiť, že sekula
rizácia sa stáva výzvou pre kresťanstvo, 
a najmä pre Cirkev ako inštitúciu. Vynára sa 
otázka: čo možno urobiť, aby sa tento stav 
zmenil?

V I K T O R  P A R D E Ľ
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Genéza nového Direktória
 

Druhý vatikánsky koncil nevydal žiadny 

dokument priamo venovaný katechéze. Av-

šak treba poznamenať, že dokumenty koncilu 

podnietili katechetikov a kňazov k aktívnemu 

zdokonaľovaniu obsahu katechézy, overova-

niu identity katechézy, ba dokonca zlepšovaniu 

spôsobu a formy vyučovania. Pokoncilové ka-

techetické dokumenty vznikli počas pontifiká-

tu dvoch pápežov: sv. Jána Pavla II. a Benedikta 

XVI. Počas týchto pontifikátov sa realizovali 

koncilové uznesenia, posilnilo sa ohlasovanie 

evanjelia a zachoval sa poklad viery, ktorý dal 

apoštolom a Cirkvi Ježiš. Významnou pomocou 

pre evanjelizačnú katechézu sa stali tri doku-

menty: Všeobecné katechetické direktórium 

z roku 1971, ako aj Všeobecné direktórium pre 

katechizáciu vydané v roku 1997 a Direktórium 

pre katechézu vydané Pápežskou radou na 

podporu novej evanjelizácie v roku 2020. Zdô-

razňuje tiež, že história vzniku katechetických 

direktórií súvisí s rozhodnutím koncilových 

otcov, obsiahnutým v dekréte o pastoračných 

úlohách biskupov z 28. októbra 1965. Obsahuje 

návrhy týkajúce sa vytvorenia Direktória, ktoré 

malo pomôcť biskupom, kňazom a katechétom 

pri vykonávaní katechézy.

Názov Direktória pochádza z latinského slo-

vesa dirigire, čo znamená nasmerovať, nastaviť, 

narovnať. Direktórium je „súbor podrobných 

pravidiel a predpisov upravujúcich správanie 

a činnosť osôb alebo cirkevných inštitúcií v ur-

čitej oblasti“ Oprávnenie a právomoc doku-

mentu sa odvodzuje od zdroja a oprávnenia or-

gánu, ktorý vydáva dokument. Najvyššiu vecnú 

hodnotu majú dokumenty vydané Vatikánom. 

Zohľadnenie obsahu cirkevných dokumentov 

pomáha z katechetickej stránky odpovedať na 

otázky, ktoré pastoračné úlohy sú podľa do-

kumentov dnes obzvlášť dôležité. Táto reflexia 

pomáha čeliť novým výzvam s cieľom rozvíjať 

katechézu, ktorá musí reagovať na znamenia 

doby. 

Nové Direktórium o katechéze poukazuje na 

príklad Ježišovej pedagogiky, ktorý formoval 

svojich učeníkov modlitbou a uvádzal ich do ta-

jomstva nebeského kráľovstva, zasväcoval ich 

do najväčších tajomstiev a viedol ich k zjed-

noteniu s Ním a k spoločenstvu. Katechéza je 

povolaná k tomu, aby formovala integrálny 

kresťanský život katechizovaných, čo zname-

ná plniť nasledujúce úlohy: vedie k poznaniu 

viery, zasväcuje do slávenia tajomstva, formuje 

k životu v Kristovi, učí modlitbu a uvádza do 

života spoločenstva (pozri DK 79) Súčasťou no-

Jedným z navrhovaných riešení je dokument Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, 
Direktórium pre katechézu, vydaný v roku 2020. Dokument je tretím katechetickým dokumen-

tom po Všeobecnom direktóriu pre katechézu z roku 1997 a Všeobecnom katechetickom direktóriu 
z roku 1971. Niet pochýb o tom, že nové Direktórium pre katechézu pripomína katechetické učenie 
v duchu evanjelia a podnecuje katechizovaných formovať svoj kresťanský život

Aktuálne
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vého dokumentu je aj obsah prerokovaný na 

biskupskej synode v roku 2012, ktorý bol ve-

novaný novej evanjelizácii v službe odovzdá-

vania kresťanskej viery. Ovocím tejto syno-

dy bola exhortácia pápeža Františka Evangelii 

gaudium, ktorá sa stala aj základom pre vznik 

nového dokumentu.

Autori poukazujúc na aktuálnosť vzniku no-

vého katechetického dokumentu uvádzajú dve 

oblasti. Prvá sa týka digitálnej kultúry a druhá 

súvisí s globalizáciou kultúry. Tieto dva feno-

mény sú natoľko prepojené, že môžu zmeniť 

ľudskú existenciu a svetonázor človeka. Cirkev 

stojí pred novou etapou evanjelizácie v moder-

nom svete, Cirkev sa čoraz častejšie stretáva 

s potrebou duchovnej, mravnej a pastoračnej 

obnovy. Nový dokument jasne zdôrazňuje pô-

sobenie Ducha Svätého, ktorý prostredníctvom 

dynamiky obnovy viery môže čeliť súčasným 

výzvam. Dokument, ktorý poukazuje na úlohu 

Ducha Svätého, ho nazýva dušou evanjelizu-

júcej Cirkvi a povzbudzuje každého veriaceho, 

aby otvoril svoje srdce jeho pôsobeniu, nechal 

sa ním viesť, osvecovať a smerovať k dôstoj-

nému duchovnému životu (porov. DK 38-39). 

Zároveň sa pred evanjelizátorom objavujú 

špecifické požiadavky. Úloha hlásať evanjelium 

sa týka každého kresťana a je povolaním, ktoré 

vyplýva zo sviatosti krstu a je posilnené svia-

tosťou birmovania. Spoločné povolanie k apoš-

tolátu znamená, že všetci veriaci sú povolaní 

zúčastniť sa na procese katechézy. Od kateché-

tu sa vyžaduje nielen pedagogická, vecná a di-

daktická príprava. V súčasnosti sa od neho oča-

káva aj správna duchovná formácia, kresťanský 

príklad, viera a otvorenosť pre úlohy a potreby 

katechézy v dnešných podmienkach. Spôsob 

katechézy podľa nového dokumentu je podria-

dený problematike hlásania kerygmy a evan-

jelizácie. 

Cesta spásy si vyžaduje prijatie Božieho 

daru viery človekom. Tento proces prebieha na 

úrovni viery, čo znamená otvorenosť ľudského 

srdca Božiemu návrhu zúčastniť sa na trojič-

nom spoločenstve tým, že mu úplne odovzdá 

svoju existenciu. Katechéza má byť zameraná 

na spoznávanie a skúmanie kresťanského po-

solstva. 

Autori nového dokumentu nabádajú, aby 

katechéza viedla k prežívaniu viery. Bez pri-

jatia skúsenosti viery budú katechéti zba-

vení pravého stretnutia s Bohom (porov. DK 

80). Katechéta zostáva živým svedkom viery. 

Je povolaný zdieľať vieru a vydávať svedectvo 

o kresťanskom živote. Katechéta vytvára spo-

ločenstvo viery a ukazuje na svätých ako na 

vzory. Svoj apoštolát ponúka všetkým veko-

vým kategóriám bez ohľadu na etnický pôvod 

či životné podmienky. Svoje poslanie napĺ-

ňa prípravou študentov na sviatosti, vedením 

biblického krúžku, účasťou na rekolekciách 

a evanjelizačných programoch. 

Úloha katechétu úzko súvisí s ďalšou úlohou 

katechézy – uvádzaním do slávenia tajomstva. 

Nové Direktórium sa zaoberá problémom po-

znávania náuky o sviatostiach počas katechézy, 

najmä pri príprave na sviatosť Eucharistie (po-

rov. DK 81). Katechizovaní ľudia potrebujú viac 

liturgického vzdelávania, a nielen odovzdáva-

nie intelektuálnych vedomostí. Koncilová kon-
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štitúcia Sacrosanctum Concilium je základným 

dokumentom zameraným na otázky liturgic-

kej obnovy. Vysvetľuje, že v liturgii a najmä vo 

sviatosti Eucharistie sa uskutočňuje dielo vy-

kúpenia. Pápež František v encyklike Lumen 

Fidei učí, že rozvoj viery je spojený s rozvo-

jom sviatostného života, ktorý pomáha člove-

ku otvárať srdce tajomstvu večného. Sviatost-

ný charakter viery je najjasnejšie vyjadrený vo 

sviatosti Eucharistie. Cieľom katechézy bude, 

aby katechéti pochopili, že sviatostný život ve-

die k zjednoteniu s Bohom, ktorý sa k človeku 

dostáva nielen svojou vnútornou milosťou, ale 

aj silou sviatostí. 

Ďalšia úloha katechézy sa týka formácie ka-

techizovaných ľudí k životu v dôvernom vzťahu 

s Kristom. Nedostatok pravdivých informácií 

o Kristovi v dnešnej spoločnosti je výsledkom 

vyššie spomínaného fenoménu sekularizácie. 

Preto je potrebná evanjelizácia, chápaná ako 

promulgácia medzi katechizovanými, že Ježiš 

Kristus je Ten, ktorý sa dotkol srdca, povahy a 

existencie každého človeka. Preto nové Direk-

tórium pre katechézu odporúča zamerať sa na 

vytvorenie kristocentrickej katechézy, zamera-

nej na vytváranie väčšej dôvery v Krista. Aby 

táto dôvera bola silná a aktívna, autori Direk-

tória navrhujú, aby katechéza učila napodob-

ňovanie Ježiša v súlade s príkazmi, ktoré sa 

nachádzajú v evanjeliu sv. Matúša v kontexte 

ôsmich blahoslavenstiev ohlásených Kristom 

počas kázania na vrchu (porov. DK 83) 

Predposledná úloha katechézy podľa Direk-

tória o katechéze, t. j. vyučovanie modlit-

by. Autori nového dokumentu zdôrazňujú, že 

modlitba má rozvíjať kontemplatívny rozmer 

kresťanskej a ľudskej skúsenosti a povzbudzo-

vať katechizovaných k účasti na rôznych for-

mách modlitby (porov. DK 86). Každá forma 

modlitby v sebe nesie skúsenosti, náboženské 

hľadania, spôsob vyjadrenia vnútorného sta-

vu konkrétneho človeka, ako je bolesť, radosť, 

sklamanie, hnev či láska. Modlitba je jedineč-

ný spôsob oslavy Boha a ako autori Direktória 

správne zdôrazňujú, je to Boží dar. V apoštol-

skej exhortácii Ecclesia in Europa Ján Pavol II. 

učí, že veriacich treba podnecovať k pestova-

niu rôznych foriem spoločnej modlitby mimo 

svätej omše. Patrí sem individuálna adorácia, 

vystavenie Najsvätejšej sviatosti a eucharistic-

ká procesia. Pápež apeluje, aby sa v prvom rade 

viedla rodina k spoločnej modlitbe, čo vytvorí 

atmosféru domácej Cirkvi. 

Posledná úloha katechézy sa týka potreby 

uvádzať katechizovaných do života komunity. 

Ľudia zdieľajú spoločné charakteristiky, ako sú 

vôľa a hodnoty, presvedčenie, dôvera, porozu-

menie a presvedčenie. Ľudia, ktorí sa pravidel-

ne zúčastňujú spoločenských podujatí, sa vy-

značujú kreativitou, skúsenosťami a chcú dobre 

pre miestnu komunitu. Naopak, pasívny postoj, 

sociálna, kultúrna a morálna ľahostajnosť vedie 

k stagnácii vo všetkých možných sférach ľud-

skej existencie. Vo sfére vzdelávania a najmä 

vo vzdelávacích programoch bude potrebné na-

značiť schopnosť komunikovať, vytvárať trvalé 

medziľudské vzťahy, založené na vzájomnom 

porozumení a rešpekte. 

Autori nového Direktória o katechéze upo-

zorňujú na potrebu formácie, ktorá umožní 
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vytvárať v Cirkvi trvalé vzťahy zamerané na 

formovanie komunitného života. Katechéza 

musí v katechizovanom rozvíjať pocit spolu-

patričnosti s Cirkvou, ochotu aktívne sa za-

pájať do cirkevných skupín a združení. Tvor-

covia Direktória tiež zdôrazňujú, že katechéza 

má formovať zmysel pre spoluzodpovednosť za 

Cirkev ako spoločenstvo veriacich (porov. DK 

89).

Spoločenstvo túžob a myšlienok, ako to 

naznačil Benedikt XVI. v encyklike Deus ca-

ritas est, je vytvorené z lásky k Bohu a blíž-

nemu. V takomto spoločenstve sa Boh stáva 

tak blízkym každému človeku, že prestáva byť 

pre neho cudzincom. Božia vôľa sa stáva jeho 

vlastnou vôľou pre katechizáciu, zvnútornia sa 

morálne a náboženské hodnoty, vzrastá dôvera 

v Boha a odovzdanie života Bohu vyvoláva ra-

dosť. Pred katechézou sú aj špecifické výchovné 

úlohy. Tvorcovia Direktória naznačujú, že kaž-

dý človek má za úlohu objaviť v živote svoju 

úlohu v dejinách spásy. Túto úlohu možno spl-

niť poznávaním svojho individuálneho povola-

nia, preto by katechéza mala pomôcť pochopiť, 

v čom spočíva životné poslanie každého člove-

ka (DK 88), formovať aktívnych misionárskych 

účastníkov, ktorí v budúcnosti prispejú k roz-

voju spoločnosti a Cirkvi (porov. DK 89).
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Náš rodostrom

M Á R I A  R E R K O V Á

Každý z nás sa teší na radostné 
sviatky Vianoc, ktoré budeme 

spoločne tráviť doma s rodinou. 
Určite máte množstvo spôsobov 
a aktivít ako čo najlepšie vyplniť 
čas Adventu. Jednou z možnos-
tí je aj aktivita zdieľania radosti 
a starosti v rodine, ktorá začína 
trošku netradične a to pohľadom 
na rodinné väzby. Preto je aktivita 
vhodná nielen do škôl pre žiakov, 
ale taktiež do farností či osobitne 
do rodín.
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Aktivita:
Ja, ty, tvoji rodičia, kamaráti, spolužiaci, 

každý z nás sa narodil do konkrétnej rodiny. 

Tvoríme jej súčasť a zdieľame s ňou množstvo 

vecí, priestoru, času i zážitkov. Máme tak ro-

dinný poklad, dedičstvo, avšak nejde o draho-

kamy ani majetky.  To čo nás spája a tvorí náš 

poklad, sú naši predkovia. Možno ich poznáme 

len z rozprávania starých rodičov alebo rodičov.

Každá rodina je originálna. Podľa priezvis-

ka môžeme ľahko priradiť, kto ku komu patrí. 

Možno aj v triede máte viaceré Veroniky alebo 

Zuzky, Paľkov či Jožkov, avšak podľa priezviska 

ich viete rozoznať. Samozrejme, ľudia môžu mať 

aj rovnaké priezvisko, hoci nie sú rodina. Veľmi 

často sa opakujú priezviská ako Kováč, Molnár, 

Baláž. Poznať všetkých členov rodiny nie je ná-

ročné, ak je rodina menšia. Avšak, zamýšľal si 

sa niekedy nad týmto? Skús doplniť odpovede:

Kto z rodiny
 y najďalej býva:

 y je najmladší:

 y je najstarší:

 y aké sú priezviská najbližších príbuzných 

(priezvisko bratrancov, sesterníc)

Určite vám už niekedy niekto povedal, že sa 

podobáte na babku, dedka, mamku, ocka, atď.

To, že ste jedna rodina sa niekedy pozná 

hneď na prvý pohľad. Máte spoločné gény, spo-

ločné poznávacie črty.

Zisti, na koho sa najviac v rodine podobáš 

z rodičov alebo starých rodičov. Po kom máš 

vlasy, oči, výšku, nejaké telesné znaky, črty?

Podobáte sa vzájomne aj tým, čo nie je na 

prvý pohľad hneď vidieť. Sú to napríklad rôz-

ne talenty ako hudba, spev, tanec, kreslenie, ale 

niekedy je to i povaha, či náklonnosť byť často 

chorý.

 Aby sme si vytvorili ucelený obraz o rodine, 

možno to dokážeš hravo i sám/sama alebo po-

pros rodičov, aby ti pomohli vytvoriť TVOJ RO-

DOKMEŇ. Viď. pracovný list 1.

Ježišova rodina
Keď Boh poslal na svet svojho syna, vybral 

mu rodinu, ktorá sa oňho postará. A tak sa na-

rodil v ľudskej rodine, ktorá mala svojich pred-

kov a aj svoje meno. Ježiš bol jednorodený a je-

diný syn Márie. Avšak taktiež mal príbuzných 

ako tety a ujov. Aj vo Svätom písme sa spomí-

na jeho bratranec. Dnes sa často stretávame aj 

s tým, že nie každý má vlastných rodičov, či sta-

rých rodičov, resp. jedného z nich. Predstavte si, 

že aj Ježiš mal nevlastného otca, tak to chápeme 

dnes. Pretože tesár Jozef bol pestúnom Pána Je-

žiša. Jeho skutočným otcom je samotný Boh.

Ježiš mal svoje priezvisko odvodené od mies-

ta, odkiaľ pochádzal. Mária i Jozef boli z Naza-

reta, preto aj Ježiš mal priezvisko Nazaretský. 

Titul Kristus, tak ako často Ježiša voláme, Je-

žiš Kristus, je skoro ako titul Ing. MUDr., avšak 

Kristus znamená z hebrejčiny „Pomazaný“ ale-

bo „Bohom vyvolený.“

Komu sa Ježiš podobal a po kom mal črty 

tváre alebo vlasy či oči, tak to už ťažko zistíme. 

Vieme však, že Ježiš bol aramejčan. Pravdepo-

dobne mal hnedé oči, tmavé vlasy a tmavšiu, 

akoby opálenú pleť.

S T I A H N Ú Ť  P R A C O V N Ý  L I S T  1
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Aktivity

 O Ježišovom rodokmeni sa dočítame aj 

v evanjeliu sv. Matúša 1, 1 – 17.

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna 

Abrahámovho. Abrahám mal syna Izáka, Izák Jaku

ba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Ta

mary. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram 

mal syna Aminadaba, Aminadab Násona, Náson Sal

mona, Salmon mal syna Bóza z Rachaby, Bóz Obeda z 

Rút, Obed Jesseho a Jesse kráľa Dávida.

Dávid mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Ša

lamún mal syna Roboama, Roboam Abiáša, Abiáš 

Azu, Aza Jozafata, Jozafat Jorama, Joram Oziáša. Ozi

áš mal syna Joatama, Joatam Achaza, Achaz Ezechi

áša. Ezechiáš mal syna Manassesa, Manasses Amona, 

Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za ba

bylonského zajatia.

Po babylonskom zajatí Jechoniáš mal syna Sala

tiela, Salatiel Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud 

Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sa

dok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleazara, 

Eleazar Matana, Matan Jakuba. Jakub mal syna Joze

fa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný 

Kristus.

Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 

štrnásť, od Dávida po babylonské zajatie štrnásť a 

štrnásť od babylonského zajatia po Krista.

Teraz sa spoločne pozrime na rodokmeň Je-

žiša Krista, viď. pracovný list 2.

Dopíš do rodokmeňa mená z textu, ktoré 

sú zvýraznené a vyber si do línie od Abrahá-

ma-Izáka tri ďalšie, ktoré sa ti páčia. Do línie 

Ježiš z Nazareta-Jozef z Nazareta- Jakub vyhľa-

daj v texte tie mená, ktoré tam patria.

Záver
Chápeme, že rodostrom Pána Ježiša pouka-

zuje nato, že prišiel k nám ako človek. Ako my. 

Rodostrom z evanjelia sa týka dejín spásy. Môj 

rodostrom sa týka mňa a mojich najbližších. 

Avšak pri týchto dvoch pracovných listoch na-

chádzame prienik. Aj v mojom rodostrome má 

dôležité miesto Ježiš. Dôležité miesto má v ro-

dostrome každého pokrsteného. Stali sme sa 

jeho bratmi a sestrami. Aktivitou u účastníkov 

prebudíme vďačnosť za Božie dielo spásy a že 

som jeho súčasťou. Môj život sa odvíja ako moje 

osobné dejiny spásy. A súčasťou týchto osob-

ných dejín spásy sú aj moji najbližší.

S T I A H N Ú Ť  P R A C O V N Ý  L I S T  2
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Náš rodinný 
veniec

M Á R I A  R E R K O V Á

Slávenie sviatkov v rodine je veľkým darom a obohatením pre každého jej člena. Viano-
ce slávime v užšom rodinnom kruhu, teda rodičia a súrodenci, poprípade starí rodičia. 

Avšak v prípravách môžeš pamätať aj na tých, ktorí žijú ďaleko alebo už viac nie sú medzi 
vami, sú to zosnulí príbuzní. Ponúkame ti návod na prípravu adventného venca, ktorý je 
naozaj rodinný.

Aktivity
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Pomôcky:
 y výkres formátu A3

 y lepidlo

 y nožnice

 y rôzne odtiene zeleného papiera

 y žltý, červený alebo fialový farebný papier na 

ozdobenie podľa fantázie (sviečky, vianočné 

gule, vetvičky).

Postup:
 y z výkresu vystrihni kruh hrubý asi 7 cm

 y na farebný papier obkresli svoju dlaň a dlane 

všetkých členov rodiny, ktorí bývajú v tvojej 

blízkosti

 y ak niekto býva ďaleko alebo chceš urobiť dlaň 

za niekoho, kto už zomrel, urob viacero „od-

tlačkov“ svojej dlane alebo dlane dospelého

 y na každú dlaň môžeš napísať meno člena, 

komu odtlačok patrí

 y na kruhový papierový veniec nalep jednotlivé 

dlane tesne vedľa seba do kruhu a vyzdob si 

ho

 y veniec si môžeš uložiť do izby na stôl alebo 

pripnúť na nástenku

 y pri každodennej modlitbe ti tak bude pripo-

mínať všetkých členov, za ktorých sa môžeš 

modliť

V Advente sa tešíme a odrátavame dni do 

príchodu Vianoc, narodenia Ježiša Krista. Je to 

obdobie radostného očakávania. Radosť môžete 

prežívať napr.

 y z upratanej izby

 y z príprav vianočných ozdôb – (aj adventného 

papierového venca)

 y zo snehu či guľovačky

 y z vianočnej besiedky

Výzva pre teba: Čo urobíš, aby bolo doma 

viac radosti? Skús porozmýšľať a napíš konkrét-

ne činnosti.

O svojich radostiach nezabudni povedať aj 

Pánu Bohu v modlitbe. Forma modlitby, ktorou 

radosť Pánu Bohu pozdieľaš je modlitba chvály:

„Bože, chválim ťa za ...“

Avšak vyskytnú sa aj starosti. Hovorí sa že 

radosť rozdávaním rastie a delením sa o starosti 

sa zmenšujú na polovicu. Avšak nestačí pomôcť 

si so starosťami tým, že poprosím o pomoc, po-

prosím o pripomenutie nejakej povinnosti alebo 

činnosti, avšak myslí na to, že i ty máš pomáhať.

Výzva pre teba: Čo urobíš, aby bolo doma 

viac radosti? Skús popremýšľať a napíš konkrét-

ne činnosti.

O svojich starostiach nezabudni povedať aj 

Pánu Bohu v modlitbe. Forma modlitby, ktorou 

svoje starosti Pánu Bohu pozdieľaš je modlitba 

prosebná:

„Bože, prosím ťa za ...“

Každý deň je príležitosť k tomu, aby sme 

prispeli k radosti v rodine, ale aj k tomu, aby bolo 

menej starostí. Nepremárnime dar času prípravy 

na najkrajšie sviatky v roku, na Narodenie Ježiša 

Krista. Zdieľaj svoje radosti a starosti a zahrň do 

modlitby všetkých členov tvojej rodiny.

Prajeme ti požehnaný čas Adventu.

Aktivity
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Aktivity

Ježiš – naše všetko

K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Prežívajme Advent spolu i jednotlivo
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Advent je časom očakávania nášho Pána, Ježiša Krista. Čo to pre nás 
znamená? 

Ježiš je našou nádejou, pokojom , radosťou, láskou. Ježiš je naše všetko.
Ak sme si to doteraz málo uvedomovali, ponúka sa nám po roku opäť 

čas Adventu, aby sme si pravdy o Ježišovi prehĺbili. 

V jednotlivých adventných týždňoch sa nájdime čas a v modlitbe pred 
Pánom sa zamerajme na to, ako prežívame Ježišovu prítomnosť v duchu 
nádeje, pokoja, radosti a lásky v každodenných životných situáciách.

 y Nech naša ranná modlitba je otvorením sa pre Ježiša a jeho dar, ktorý 
nám ponúka.  

 y Nech celý náš deň vnímame Božiu prítomnosť a jeho dotyk.  
 y Nech naša večerná modlitba je vďakou za tieto dotyky nebeského Otca 
a vnímanie jeho prítomnosti prostredníctvom jemu vlastných prejavov.

 y Nech naše posledné myšlienky dňa sú prosbou o jeho požehnanie, aby 
sme v ďalšom dni mohli opäť hľadať Ježišovu tvár práve tak originálne, 
ako nám ju ponúkne. 

Aktivity
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Aktivity

Mocný Boh,  
Spasiteľ, Kristus Pán

K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

meditácia obrazu
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P rvá sloha vianočnej koledy: Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa, z ruže kvietok 
vykvitol nám, radujme sa, nás môže sprevádzať pohľadom na obraz, ktorého 

autorkou je Beata Heinen. 

Hneď na prvý pohľad vnímame mladú 

pôvabnú Matku s malým dieťatkom Ježi-

šom, ktorý leží vo veľkom kvete červenej 

ruže. Ruža vykvitla zo spleti vetiev, kto-

ré sa zdajú byť prepojené s Máriou: „Ruža 

vyrástla z nežného korienka ... a priniesla 

kvet.“ 

Koreň, ľudské pokolenie a ruža je tak 

Mária, čistá a nepoškvrnená ako i Ježiš, 

plod jej života. 

Nech slová prvej slohy vyznievajú ako-

koľvek romanticky a podávajú podstatné 

výpovede o Ježišovi: Kristus a Pán; ich po-

solstvo sa nám ozrejmí až v ďalších slohách 

piesne. Nahliadnime teda do skutočnej te-

ológie Vianoc.

V ďalších slohách počujeme nasledujúce 

slová: Človek je učinený, by bol večný spasený: 

Preto Božia milosť nebeská buď vždy s nami 

a daj, nech závisť diabolská nás nemámi. Otče, 

pre milého Syna nám daného, zmiluj sa nad 

nami. 

To je podstata Vianoc. Narodil sa Spasi-

teľ, ktorý je Kristus a Pán (Lk 2,11). Zdá sa 

nám, že je Spasiteľom preto, lebo nás za-

chránil a vykúpil na kríži? Kristus bol Spa-

siteľom i v čase, keď sa narodil. V kafar-

naumskej synagóge Ježiš hovorí, že „dnes“ 

sa splnilo Písmo a toto „dnes“ je neustále 

aktuálne pre našu spásu (Lk 4,21; 23,43).  

Príchod Ježiša ako Dieťaťa na tento 

svet, ktorý oslavujeme, potrebujeme pre-

pojiť s viditeľnými a hmatateľnými skutoč-

nosťami, s jeho slovami a skutkami, s jeho 

svedectvom, že je Kristom, Pánom a našim 

Spasiteľom. Odhalí nám to aj pozorný po-

hľad na všetky udalosti znázornené na ob-

raze.  Z centra obrazu, ktorým je presvätá 

Matka Panna Mária, obklopená koreňmi 

a Ježiš, uložený v ruži posuňme svoj zrak 

na ďalšie štyri udalosti. Nie sú tam náho-

dou. Poukazujú na to, ako Ježiš počas ce-

lého pozemského života ponúkal a dnes 

i nám neustále ponúka nové perspektívy 

v živote. Áno, Ježiš je Záchrancom a Spa-

siteľom. 

Vľavo hore Ježiš otvára oči slepému 

mužovi, ktorý nielenže opäť vidí, ale on vidí 

Ježiša. 

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

M Á R I A  R E R K O V Á

Pod ním Ježiš zachraňuje topiaceho sa 

Petra, keď jeho pohľad nie je upretý na Je-

žiša, ale zaoberá sa iba svojou bezvýcho-

diskovou situáciou. Na druhej strane vľa-

vo dole sa Ježiš stretáva so Samaritánkou, 

ktorej sa život beznádejne vymkol z rúk 

a Ježiš ju „súdi“. Obyvatelia Samárie spo-

znali a vyznali: „On je naozaj Spasiteľ sve-

ta“ (Jn 4,42). 

Toto vyznanie nás vovedie priamo do 

pravej hornej časti obrazu, k Ježišovi na 

kríži. Na vianočnom obraze je to skutoč-

ne vrchol. Ježiš je na kríži. Ale hrany krí-

ža akosi tajomne zanikajú a rozplývajú sa. 

Kríž presvetľuje  červené svetlo vychádza-

júceho slnka. Ono si nárokuje „byť pred 

krížom“ a necháva vládnuť „ráno“ – veľ-

konočné ráno. 

Z tejto perspektívy zbadáme, že ani 

Ježiš nevisí na kríži mŕtvy. Vidíme, že sa 

vznáša pred krížom, je  živý, vzkriesený. Je 

to zmŕtvychvstalý Kristus. 

Jasle a kríž nemôžeme od seba odde-

liť. Patria k sebe. Jasle a kríž sú ožiarené 

veľkonočným svetlom a premožené Ježišo-

vým zmŕtvychvstaním. Ten, kto sa javí ako 

malý a slabý, ako bezmocný v jasliach a na 

kríži, je „Mocný Boh“ (Iz 9,5), Spasiteľ – 

Kristus Pán.

Písmo sa dnes napĺňa pre teba, pre 

mňa, pre nás. Je živé a aktuálne pre celé 

ľudské pokolenie, pre všetkých, ktorí prijí-

majú posolstvo Vianoc a skutočnú teológiu. 

Dnes prichádza na svet Spasiteľ – Kris-

tus Pán!

Požehnaný čas sviatkov Naro
denia Pána! 

Aktivity
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Pripravujeme sa 
na príchod Ježiša

K L Á R A  S O Ľ A N O V Á

Katechézy

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

C I E Ľ :
kognitívny:

 y zdôvodniť čas Adventu ako času prípravy na Narodenie Pána

 y vymenovať najhlavnejšie symboly Adventu a zdôvodniť ich význam

afektívny:

 y oceniť hodnotu prípravy na Vianoce

psychomotorický:

 y osvojiť si vonkajšie znaky Adventu, ktoré sprevádzajú Advent v Cirkvi

P O M Ô C K Y :

nahrávka piesne: Príde Kristus, Spasiteľ náš, šedý dlhý pás 

papiera (resp. 4 ks šedej látky), tmavofialový dlhý pás papiera 

(resp. 4 ks tmavofialovej látky), ilustrácie dopravných značiek 

(na ceste sa pracuje, povolená rýchlosť semafor, prechod pre 

chodcov, križovatka), ilustrácia adventného venca, modliace-

ho sa dieťaťa, rorátna sviečka, pomoc rodine, obálka previazaná 

stužkou (na obálke je otáznik a vo vnútri na jednej strane slušne 

hrajúce sa deti, na druhej strane deti pri hádke), jasličky s posta-

vičkou Jezuliatka.

M E T Ó D Y : 

rozhovor, výklad s 

vytváraním obrazu, 

pozorovanie, formulácia 

osobnej modlitby
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Ú V O D

Modlitba a motivácia
Katechéta privíta žiakov v Novom roku. Žiaci 

pravdepodobne budú zaskočení, no on im to vy-

svetlí, že začíname nový cirkevný rok, pretože 

začal Advent. Opýta sa žiakov, či už o tom po-

čuli a čo si pod tým predstavujú. Ich vysvetle-

nia doplníme tým, že Advent je veľmi dôležitý 

čas v našom živote. Dnes si o tom povieme, ako 

ho máme prežiť, aby Vianoce – Narodenie Pána, 

ktoré po Advente nasledujú, boli pre nás radost-

né a pokojné. 

Navrhne žiakom, že pre pochopenie Adven-

tu si vezmeme na pomoc najznámejšiu pieseň, 

ktorá sa spieva a to je „Príde Kristus, Spasiteľ 

náš, CESTU mu pripravme“. Potom pustí prvú 

slohu piesne a žiaci si ju vypočujú. Nasvieti slová 

tejto piesne, vyzve ich, aby sa postavili a slovami 

tejto piesne sa pomodlíme na začiatku hodiny.

V mene Otca....

H L A V N Á  Č A S Ť

1. Výklad a pozorovanie "Cesta na ceste 
Adventu"
Katechéta vyzve deti, aby sa posadili do kru-

hu. V strede má ostať dostatočne veľký priestor, 

nakoľko výklad bude sprevádzaný tvorením 

spoločného obrazu, ktorý na základe inštrukcií 

budú vytvárať žiaci. 

Katechéta dá štyrom žiakom po jednom kuse 

šedého papiera alebo látky a vyzve ich, aby ich 

uložili na zem do tvaru cesty. Cesta môže byť 

kľukatá a v niektorých častiach rovná. Cesta má 

začiatok a koniec. Dohodneme sa, kde bude za-

čiatok a kde bude koniec.

Potom sa rozprávame so žiakmi, kam nás 

vedie cesta. Napr. každý deň po nej kráčame do 

školy, potom domov, na ihrisko, do kostola. Sú 

však cesty, po ktorých jazdia autá a tam platia 

isté pravidlá. Každý vodič pozná dopravné znač-

ky a má ich dodržiavať.  

Katechéta pokračuje nasledovne:

Vedľa šedej cesty si urobíme ešte jednu ces-

tu – počuli sme to v adventnej piesni, že príde 

Kristus, Spasiteľ náš, CESTU mu pripravme.

Táto cesta bude inej farby – fialová.

Katechéta dá ďalším žiakom obdĺžniky fialo-

vej farby a ich úlohou je vedľa šedej cesty urobiť 

podobne cestu fialovej farby. 

Vysvetlí, prečo fialová? V kostole sa počas 

Adventu používa predovšetkým fialová farba, 

ktorá znamená čas obrátenia, pokánia. Zname-

ná to, že budeme viac citliví na svoje chyby, za 

ktoré vždy odprosíme tých, ktorým sme svojim 

zlým správaním ublížili.

Pre nás teraz táto cesta bude symbolizovať 

čas Adventu. Na konci Adventu už budú Viano-

ce. Aby sme sa nepomýlili, kde je začiatok a kde 

koniec, tak si na koniec dáme prázdne jasličky 

(bez Jezuliatka).

Pochopili sme, že Advent nie je iba nejaký 

jeden deň, jeden sviatok, ale je to dlhý čas. Sú 

to štyri týždne. Tieto štyri týždne máme veľkú 

príležitosť približovať sa k sviatkom Narodenia 

Pána a uvedomovať si, aký je to veľký deň a aký 

je to vzácny sviatočný čas.

Katechézy
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Katechézy

2. Najhlavnejšie symboly Adventu – tvor-
ba obrazu
Na našich cestách, ale i na chodníkoch platia 

isté pravidlá. Ak nebudeme dávať pozor, môže-

me do seba naraziť, ublížiť si. Ka-

techéta ukáže žiakom dopravnú 

značku: Na ceste sa pracuje. 

Úlohou detí je povedať, 

čo táto značka znamená 

pre vodiča. Vodič vie, že 

musí byť pozornejší a dávať väčší pozor, čo sa 

deje okolo neho, pretože na ceste sa pohybujú 

pracovníci – cestári. Katechéta dá značku žia-

kovi a ten ju umiestni na pravý okraj šedej cesty. 

Potom vezme do rúk adventný veniec a vy-

svetlí, že počas Adventu máme krásny symbol 

a ním je adventný veniec. To nie je iba dekorá-

cia, ozdoba, ako ju poznáme v obchodoch, vy-

zdobených námestiach. Veniec je pre nás zna-

mením, že sa začína Advent, že trvá 4 týždne a 

že v tomto období si dávame pozor, čo sa deje 

okolo nás a v nás – v našom srdci. Viac dbáme 

na to, aby sme dobre využili čas, odmietali le-

nivosť, klamstvo, tvrdohlavosť a mnoho ďalších 

našich chýb.

Pozrieme si druhú 

zna čku. Žiaci hovoria, čo 

znamená, že sa jedná o 

najvyššiu povolenú rých-

losť 50 km/h. Vodičovi to 

prikazuje „spomaliť“. I 

keď vodič zatiaľ nevidí 

dôvod, prečo má spoma-

liť, táto značka má iste 

význam.  

A jej adventným ná-

protivkom môže byť 

modlitba (ilustrácia die ťaťa, ktoré sa modlí). 

Žiaci potom umiestnia dopravnú značku a ob-

rázok na vhodné miesto obrazu 

cesty. 

Ďalšia dopravná značka 

je semafor. Ten nás upo-

zorňuje na organizo-

vanie a usmerňovanie 

cestnej premávky. Každá farba má svoj veľký 

význam. Tieto farby musia poznať tak vodiči 

ako i chodci, aby vedeli spoľahlivo prechádzať 

na miestach, kde je doprava riadená semaforom. 

Pre nás v Advente je takým 

semaforom adventná svieca. Tá 

nám svieti na cestu a na advent-

nom venci sú až štyri sviece, kto-

ré postupne každý týždeň zapa-

ľujeme a atak pribúda svetlo. To 

nás upozorňuje, že čas narodenia 

Pána Ježiša sa už približuje. 



Katechetické ozveny

-34-

Štvrtá značka má názov „pre-

chod pre chodcov“. Upozor-

ňuje nás na iných ľudí. Aj 

v Advente je teda čas, keď 

sa treba poobzerať oko-

lo seba a venovať po-

zornosť tým, ktorí potrebuje našu pomoc. Ka-

techéta vyzve žiakov povedať, aký obrázok by 

sa tu hodil. Možno hovoria rodinu, spolužiakov, 

starých rodičov a pod. Katechéta má pripravený 

obrázok rodiny. Vyzve dvoch žiakov, ktorí ulo-

žia tak značku ako i obrázok rodiny na príslušné 

miesto cesty.

3. Formácia svedomia
Posledná dopravná značka, 

o ktorej si povieme, je „križo-

vatka“. Táto značka umož-

ňuje vodičovi zvoliť si pred 

križovatkou smer jazdy. 

Môže mať až tri mož-

nosti: zabočiť vpravo, 

vľavo alebo ísť rovno. Nemôže sa však rozhodo-

vať až v križovatke, pretože by spôsobil chaos. 

Musí to vedieť už vopred a dokonca podľa toho 

aj zapne smerovku.  

Čo by sme si my teraz mohli zvoliť ako po-

dobnú „križovatku“ na ceste Adventom? 

Katechéta má peknou stuhou previazanú 

obálku, na obálke je otáznik a vo vnútri obrázok 

na jednej strane slušne hrajúcich sa deti a na 

druhej strane deti pri hádke. 

Požiada niektorého žiaka, aby obálku otvoril 

a ukázal spolužiakom obrázok. 

Katechéta vyzve žiakov nasledovne: Ako sa 

my rozhodneme? 

Od Pána Boha sme dostali veľký dar a to je 

slobodná vôľa. Je na nás, ako sa rozhodneme, či 

si vyberieme dobré alebo zlé. Či si vyberieme to, 

čo je pre nás najlepšie, alebo si vyberieme to, čo 

je pre nás iba dobré, alebo dokonca čo je pre nás 

zlé. Verím, že všetci chceme iba to najlepšie pre 

seba, ale i pre našich drahých.  

Takýto otáznik si môžeme predstaviť pred 

každým našim rozhodnutím. 

Čo urobím? Ako sa rozhodnem? Čomu dám 

prednosť? Dobru konanému z úprimného srdca, 

alebo iba niečomu, za čo ma ešte nik nepotrestá?

Pán Boh nám dal to najlepšie, poslal na zem 

svojho jediného Syna, ktorý prišiel povedať o 

nebeskom Otcovi všetko, čo potrebujeme vedieť.

Ak je naším rozhodnutím dávať Pánu Bohu 

tiež to najlepšie, čo máme a to sú naše malé 

dobrá, naše modlitby, ochota, potom nezblúdi-

me na križovatke a nebudeme vyvolávať chaos, 

akoby sme nevedeli, kam chceme kráčať. Ľudia 

Katechézy
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okolo nás budú šťastní a vďační, že dokonca aj 

im ukazujeme cestu za Pánom Ježišom.

Z Á V E R

1.  Zhrnutie
Spomeňme si na začiatok hodiny, hovorili 

sme aké rôzne môžu byť cesty a kam všade vedú. 

Katechéta kladie žiakom otázku:

- Aký môže byť účel cesty? Žiaci odpovedajú, 

napr. ísť niečo nakúpiť, navštíviť starých rodi-

čov, ísť do školy, ku kamarátom a pod. 

- Aký by mohol byť účel Adventu? Žiaci od-

povedajú, napr. zmeniť sa, polepšiť sa, pripra-

viť sa na Vianoce, prijať Ježiša do svojho srdca 

a pod. Katechéta na záver položí do jasiel posta-

vičku Ježiška. 

2.  Záverečná modlitba
Katechéta iniciuje osobnú prosebnú mod-

litbu, v ktorej žiaci prosia o silu dobre využiť 

adventný čas a na jednotlivé prosby odpoveda-

jú všetci: „Nebeský Otče, prosíme ťa, daj nám 

k tomu silu.“

Katechézy
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Veľká obrázková Biblia, Lúč

Publikácia obsahuje najdôležitejšie pasáže z  Biblie Starého i  Nového zá-

kona, počnúc od príbehov stvorenia sveta až po pôsobenie apoštolov a zrod 

Cirkvi. Jednotlivé úryvky sprevádzajú pútavé a príťažlivé ilustrácie, a  tak 

dotvárajú pohľad čitateľa na obdobie a  prostredie, v  ktorých sa opisované 

udalosti odohrali. Výber biblických textov môže byť inšpiráciou, aby čitateľ 

siahol po kompletnom vydaní Svätého písma.

Cena: 16,00 €

Biblia - sprievodca životom pre deti, Lúč

Aktuálna publikácia chce hlavne deťom priblížiť primeranou formou zák-

ladné state Starého a  Nového zákona, ktoré nie sú prerozprávané, ale pre-

vzaté z  oficiálneho vydania Svätého písma. Účinnosť danej formy spočíva 

na pozornom čítaní biblického úryvku, jeho pochopení, ďalej v  modlitbe 

nad odkazom Božieho slova a nakoniec na podnetoch k rozhovoru alebo k 

činnosti v duchu slov. Publikácia je obohatená vhodnými ilustráciami.

Cena: 15,50 €

 

Ilustrovaná Biblia pre deti, Knihcentrum

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

príbehov zo Starého zákona a 61 z Nového zákona. Nájdeme tu príbehy 

biblických postáv od stvorenia sveta až po Ježišovo vzkriesenie a farebné 

ilustrácie rastlín, zvierat, ľudí a miest z biblickej krajiny.

Cena: 12,00 €

Ponuka DKÚ
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Obrázková rodinná Biblia pre malých i veľkých 

Prerozprávané príbehy Starého i Nového zákona s ilustráciami.

Cena: 11,00 €

Moja vianočná knižka, Stanka Preclíková Wurfl

V knihe, ktorá je určená menším deťom sú príbehy o Vianociach a o 

veciach, ktoré k Vianociam neodmysliteľne patrí. Hlavnými hrdinami 

sú zväčša deti. Príbehy posilnia prípravu na čas Vianoc a ich čítanie v 

kruhu rodiny napĺňa každého jej člena nezabudnuteľnými spomienkami 

na chvíle strávené spolu.

Cena: 9,00 €

Vianoce vysvetlené deťom, Aurora Magni, Alessandra 
Mantovani

Knižka pomocou evanjeliových príbehov vysvetľuje malým čitateľom 

pravý význam Vianoc a pomocou krátkych zamyslení im pomáha pl-

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

rokov.

Cena: 6,50 €

Ponuka DKÚ
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Za hviezdou, Gabriela Kurinová

Vianočný príbeh Gabriely Kurinovej o Miškovi, ktorý ešte nie je veľkým 

chlapcom, no nie je už ani malým dieťaťom. Začítajte sa do nezvyčajné-

ho vianočného príbehu a spolu s Miškom putujte do Betlehema. Určite 

tam nájdete viac, ako len malé dieťa v jasličkách.

Cena: 6,00 €

Biblické príbehy pre deti, Slovart

V knihe Biblické príbehy pre deti nájdete dvadsaťdeväť najobľúbenejších 

biblických príbehov zo Starého a Nového zákona. Všetky sú veľmi pek-

ne ilustrované a prerozprávané pre malých čitateľov. Táto publikácia je 

vhodná ako prvá Biblia pre deti.

 Cena: 12,50 €

Nečakaný vianočný list, Anette Amrheinová

Blížia sa Vianoce. Lesné vtáky vo dne v noci roznášajú v zobáčikoch via-

nočnú poštu. Malý Puk, medvedík čistotný, sa za nimi túžobne pozerá. 

Najviac zo všetkého si želá, aby aj on raz dostal obálku s listom, na kto-

rej by bolo jeho meno. I vtáčik oriešok má jedno veľké vianočné želanie: 

niekedy doručiť niekomu taký naozajstný list! Ostatné zvieratká si však 

myslia, že je na to príliš malý a slabý. Nájde sa vôbec ktosi, kto mu túto 

náročnú úlohu zverí? Pre deti od 3 rokov.

Cena: 7,50 €

Lampášik, SSV

Obrázková modlitebná knižka s názvom Lampášik je určená pre deti do 

cca 8 rokov. Kým ešte deti nevedia čítať, Lampášik môže byť pre nich 

obrázkovým katechizmom vďaka jeho obsahu a milým kresbám z au-

torského portfólia známeho ilustrátora detských kníh Juraja Martišku. 

Modlitby sa deti môžu modliť spolu s rodičmi, ktorí majú jedinečnú prí-

ležitosť na základe obrázkov rozprávať svojim deťom o pravdách viery a 

vzbudzovať v nich lásku k Pánovi Ježišovi a svätým.

Cena: 4,50 €

Ponuka DKÚ



Tvorivá Biblia pre deti, Ver

Kniha je iná ako zvyčajné knihy s biblickými príbehmi. Naučte sa niečo 

o príbehoch zo Starého i Nového zákona, ktoré sú oživené zábavnými 

tvorivými aktivitami. Nájdete tu inšpirujúce ilustrácie a príbehy spolu s 

množstvom aktivít. Rozprávajte svojim deťom príbehy z Biblie a priná-

šajte im posolstvá biblických príbehov, ktoré sú dôležité na budovanie 

viery. Tvorivá Biblia bola vytvorená s cieľom zaujať deti tak, že sa do 

príbehov Biblie vložili tvorivé prvky. Kniha sa môže stať dôkazom hod-

noty detskej fantázie a tvorivosti. Môžete si ju uchovať ako spomienku 

na prvé cesty vášho dieťaťa s Bohom.

Cena: 13,50 €

Evanjelium na každý deň, Štefánia Beňová

Kniha Evanjelium na každý deň (rok 2023) je pripravená ako denno-

denná pomôcka pre tých, ktorí chcú byť v kontakte s evanjeliom.

Je pokračovaním úspešnej série Každý deň s Božím slovom, Denne s 

Božím slovom a Božie Slovo na každý deň. Obsahuje úryvok z denného 

evanjelia v kalendárnom roku 2023 a takisto krátke zamyslenie, ktoré 

pomôže každému k osobnému dialógu s Pánom.

 Cena: 4,50 €

Slovo má moc dotknúť sa každého srdca - Advent a 
Vianoce, Jozef Šuppa SJ

Blížia sa Vianoce. Lesné vtáky vo dne v noci roznášajú v zobáčikoch via-

nočnú poštu. Malý Puk, medvedík čistotný, sa za nimi túžobne pozerá. 

Najviac zo všetkého si želá, aby aj on raz dostal obálku s listom, na kto-

rej by bolo jeho meno. I vtáčik oriešok má jedno veľké vianočné želanie: 

niekedy doručiť niekomu taký naozajstný list! Ostatné zvieratká si však 

myslia, že je na to príliš malý a slabý. Nájde sa vôbec ktosi, kto mu túto 

náročnú úlohu zverí? Pre deti od 3 rokov.

Cena: 3,50 €

Ponuka DKÚ


	_GoBack

