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Úvodník
„a bol im poslušný“ (Lk 2,51)
Milí učitelia a katechéti,
naďalej sa nachádzame v situácii, keď je nejasné, ako bude
prebiehať zvyšok školského roka. Školy sa po jesennom rozbehu znova zatvorili. S online vyučovaním ste už mali skúsenosť z minulého roka a umožňuje aspoň obmedzený kontakt so školopovinnými deťmi a mládežou, samozrejme, že je
úplne iné byť v priamom kontakte s deťmi, mládežou, rodičmi či kolegami. Vyučovanie online prinieslo redukciu obsahu
a vyučovacích hodín. Nie všetkým bolo umožnené vyučovať
náboženskú výchovu. Takýto čas „pôstu“ je vhodným časom
na modlitbu a prinášanie obety za nám zverených. V úvode nového čísla Katechetických
ozvien vám ponúkam niekoľko myšlienok k téme poslušnosti. Vychádzam z textu evanjelia sv. Lukáša, ktorý skrytý život a výchovu Pána Ježiša zhrnul do stručného konštatovania
o poslušnosti. Pán Ježiš rástol a dospieval pod starostlivým a láskavým vedením pestúna sv.
Jozefa a matky Panny Márie. V KKC k tomu nachádzame v bode 522 tieto slová: „Ježiš svojou
poslušnosťou matke a zákonitému otcovi dokonale zachováva štvrté prikázanie. Táto poslušnosť je
pozemským obrazom jeho synovskej poslušnosti nebeskému Otcovi. Ježišova každodenná poslušnosť Jozefovi a Márii ohlasovala a anticipovala poslušnosť vyjadrenú v modlitbe v Getsemanskej
záhrade: „Nie moja, ale tvoja vôľa…“ (Lk 22,42). Kristova poslušnosť v každodenných okolnostiach skrytého života bola už začiatkom diela obnovenia toho, čo zničila Adamova neposlušnosť.“
(KKC 522).
Otázka poslušnosti je častou otázkou rodinnej výchovy a ťažiskovým bodom nejednej
výchovnej koncepcie v dejinách pedagogiky. Je v prospech jednotlivca, alebo mu je na škodu?
Raz sa osvietenecky spochybňuje a niekedy sa príliš zdôrazňuje. Súčasné výchovné trendy
a skúsenosť s nimi skôr svedčia o voľnejšej výchove s minimálnymi nárokmi na deti. Sväté
písmo pripomína poslušnosť Božieho Syna svojím viditeľným rodičom. Na tému poslušnosti
sa mi do pamäti zapísal úryvok z listu sv. Maximilána Kolbeho. Sv. Maximilián Kolbe počas
svojich aktivít niekedy narážal na obavy svojich predstavených. Jeho plány a vízie boli odvážne a pokrokové. Neraz sa jeho odvaha zdala až príliš riskantná, preto nie vždy sa jeho plány a aktivity stretli s porozumením a súhlasom. V liste priateľovi a spolubratovi píše: „Boh,
ktorý je nekonečná vedomosť a múdrosť, vie najlepšie, čo máme stále robiť, aby sa zväčšovala jeho sláva, a svoju vôľu nám väčšinou vyjavuje prostredníctvom svojich zástupcov na
zemi. A tak je to poslušnosť – a ona jediná –, ktorá nám spoľahlivo zjavuje Božiu vôľu. Pričom sa môže stať, že sa predstavený pomýli, ale nemôže sa stať, aby sme sa dostali do omylu
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my, ak poslúchneme. Jestvuje len vtedy výnimka, keby predstavený prikazoval niečo, čo by
nepochybne znamenalo porušenie Božieho zákona, aj keď v najmenšom“ (z liturgie hodín
pri spomienke sv. Maximiliána Kolbe, kňaza a mučeníka). Uvažovanie nad týmto úryvkom nech
nás vedie k pocitu zodpovednosti pri realizovaní Božej vôle. Ak som v pozícii predstaveného
v škole alebo doma v rodine, alebo v iných životných úlohách a pozíciách, vyplýva z toho
veľká zodpovednosť. Ak sa pri výchove a formovaní, ak sa pri vyučovaní a ohlasovaní na prvé
miesto postaví Božia vôľa, bude všetko vo vzájomnom súzvuku. Počas slávenia sviatosti krstu rodičia obetujú svoje dieťa Bohu modlitbou: „Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol
tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“ Ak bude život oslavou Boha,
rodičom a rodine to bude prinášať radosť, ľudská spoločnosť bude mať z toho osoh a samotný
človek dosiahne spásu. Bude to nepochybne v prospech spoločného dobra celej spoločnosti.
Je potrebné pripomenúť vážnosť zodpovednosti pri vyžadovaní poslušnosti: správna miera
a správna forma. Dbať o poslušnosť, ktorá formuje a nepotláča, ktorá zjavuje Božiu vôľu.
Vyprosujem dostatok svetla Ducha Svätého, aby sme správne poznávali, rozlišovali a plnili,
čo Boh od nás očakáva.
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zapojili do tohtoročnej Biblickej olympiády. Nakoľko ostali knihy z minulého školského roku, urobili sme všetko preto, aby sa súťaž uskutočnila aj
napriek situácii, ktorá je. Preto sme pripravili online formu dekanátneho, diecézneho a príp.
národného kola Biblickej olympiády. Dištančnou formou plánujeme realizovať aj metodický deň, stretnutie so začínajúcimi katechétmi a duchovnú obnovu. Plánujeme zriadiť malé
„TV štúdio“ na DKÚ a využiť technické prostriedky, ktoré sa nám podarilo zadovážiť. Do
tejto situácie chceme prispieť takisto obsahom týchto Katechetických ozvien. My na DKÚ
začíname pracovný týždeň slávením sv. omše, ktorú obetujeme za vás a každý pracovný deň
končíme modlitbou korunky Božieho milosrdenstva, do ktorej zahŕňame vás i vaše úmysly.
Na webe DKÚ každý týždeň dopĺňame rodinnú liturgiu v čase pandémie. Rodinná katechéza
a spoločná modlitba je v tejto situácii potrebná ako soľ pre dušu a život viery. V rámci Roku
sv. Jozefa budeme do konca roka, vždy 19.-teho v mesiaci zverejňovať podcast zameraný na
prežívanie tohto roku. Prvý podcast bol zverejnený minulý mesiac.
Hoci nás pokúša nepokoj a nevieme, čo všetko ešte prinesú budúce dni a mesiace, nevieme, čo všetko budeme musieť vyriešiť, ako budeme učiť, pamätajme na jedno: Pán Ježiš
nie je pastier, ktorý naháňa ovce, ale stojí na čele a ide ako prvý. Našou úlohou a zároveň
privilégiom je možnosť kráčať za ním, rozpoznať jeho hlas medzi mnohými inými hlasmi
a hlukom tohto sveta. Ísť za ním znamená plniť jeho vôľu a nasledovať ho. Doslovne: kráčať
v jeho šľapajach. Dúfame, že materiály, ktoré sme pripravili do tohto čísla Katechetických
ozvien – vrátane ponuky na Pôstne a Veľkonočné obdobie vám pomôžu nasledovať Ježiša,
dobrého pastiera a pozvete k tomu aj sebe zverených.

Viktor Pardeľ
riaditeľ DKÚ
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Info
Biblická olympiáda – dekanátne kolá
V tomto školskom roku sa školské kolá Biblickej olympiády konali podľa aktuálnych možností.
Vzhľadom na danú situáciu sa dekanátne kolá uskutočnia v termíne 25. 3. 2021 pre základné i stredné
školy. Bližšie informácie budeme priebežne zasielať katechétom, ktorí sa prihlásili a zaregistrovali žiakov do súťaže. Súťaž sa pripravuje cez
www.edupage.org.

Duchovné cvičenia a duchovné obnovy
Duchovné cvičenia sa vzhľadom na súčasnú situáciu nemohli uskutočniť. Nech v tomto Roku sv. Jozefa
je on sám pre nás príkladom a povzbudením. Nájdime
si čas a priestor na to, aby sme sa zahĺbili, meditovali,
premýšľali a otvárali pre pôsobenie Božej vôle v nás.
Nech aj tento čas mimoriadnej situácie je istou výzvou,
aby sme v rámci svojich rodín prehlbovali duchovný
život. Keď to situácia umožní, pripravíme a zorganizujeme duchovné cvičenia, popr. bude duchovná obnova počas Pôstneho obdobia online formou.

Aktivita na pôst 2021
Na Pôstne obdobie ponúkame pomôcky, ktoré sú
uvedené v ponuke Katechetických ozvien. Zároveň
na webovej stránke https://www.dkuspis.sk/liturgia/
sekcia pôst nájdete ponuky aktivít, ktoré si môžete
prispôsobiť na svoje podmienky.

Metodické dni - marec 2021
Z dôvodu všeobecných pandemických opatrení sa
nekonali pravidelné metodické dni v októbri 2020.
V 2. polroku šk. roku 2020/21 plánujeme náhradnú formu metodického podujatia. O bližšom termíne a
spôsobe vás budeme aktuálne informovať.
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Info

Plánovaný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na rok 2021
Ponúkame rámcový kalendár podujatí DKÚ (semináre, obnovy, súťaže).
Mesiac

Celodiecézne podujatia

Regionálne podujatia

január 2021

školské kolá BO

-

február 2021

-

-

dekanátne kolá BO
marec 2021

školské kolá výtvarnej súťaže
metodické konzultácie pre začínajúcich učiteľov

metodické podujatie
(presun z októbra 2020)

diecézne kolo Biblickej olympiády
apríl 2021

diecézne kolo výtvarnej súťaže

-

metodické konzultácie pre začínajúcich učiteľov
máj 2021

metodické konzultácie pre začínajúcich učiteľov

-

jún 2021

-

-

júl 2021

duchovné cvičenia

-

august 2021

Veni Sancte

-

september 2021

metodický deň pre začínajúcich učiteľov

-

október 2021

-

metodické dni v regiónoch

november 2021

recitačná súťaž seminár – knihy k BO

katechetické dielne

december 2021

seminár – farská katechéza

duchovné obnovy

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

www.dkuspis.sk
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Rozhovor

Rodina je prvým
miestom novej
evanjelizácie
Rozhovor s o. Róbertom Neupauerom
o Roku sv. Jozefa a Roku Amoris laetitia
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Rozhovor

1. O roku sv. Jozefa sme už hovorili aj v našom

3. Rok Amoris laetitia má teda vyvrcholiť v júni

podcaste, kde si nám zhrnul tie najdôležitejšie

2022. Prečo práve vtedy?

myšlienky. Predsa sa chcem ešte na túto tému

Bude vyvrcholením príprav na desiate ce-

nadviazať, keďže tento rok prináša pre celú Cir-

losvetové stretnutie rodín v Ríme, ktoré sa bude

kev nové impulzy a výzvy. Čím najviac môže

konať v júni 2022. Celosvetové stretnutia sa za-

tento rok obohatiť veriacich v našej krajine?

čali konať za pontifikátu sv. Jána Pavla II., pápeža

Áno, 8. decembra, na sviatok Nepoškvrne-

rodiny. Prvé celosvetové stretnutie rodín sa ko-

ného počatia Panny Márie, Svätý Otec František

nalo v Ríme, v októbri 1994. Odvtedy sa pravidel-

vyhlásil Rok sv. Jozefa a to pri príležitosti 150.

ne konajú tieto stretnutia každé tri roky. Každé

výročia od vyhlásenia sv. Jozefa za patróna Cirkvi

stretnutie rodín má svoju ústrednú tému a pred-

pápežom Piom IX. Tento rok potrvá do 8. 12. 2021.

chádza mu rok príprav. Tak tomu bude aj počas

Rok sv. Jozefa je príležitosťou zamerať sa na toh-

tohto roka, ústrednou témou je „radosť lás-

to veľkého svätého muža, snúbenca, ženícha,

ky, ktorá žije v rodinách a je potešením Cirkvi“

manžela Panny Márie a pred svetom otca Božie-

(Amoris laetitia, čl. 1).

ho Syna. Je to príležitosť viac ho spoznať, osvojiť si jeho čnosti, s vrúcnosťou sa k nemu utiekať

4. Prekrývajú sa nám teda dva roky – Rok sv. Jo-

o orodovanie a pomoc a cez neho sa viac priblížiť

zefa a Rok rodiny – rok Amoris laetitia. Možno

k Bohu a rásť vo svätosti v našich povolaniach.

nájsť súvis v obsahu týchto dvoch mimoriadnych
rokov. Ak áno, aký?

2. Na sviatok Svätej rodiny pápež František

Keď sa povie sv. Jozef a rodina, súvis je zrej-

oznámil aj osobitný rok rodiny Amoris laetitia,

mý. Ihneď nám napadne: manželstvo, otcovstvo,

ktorý začne 19. marca.

rodičovstvo, snúbenectvo, panenstvo a čistota.

A potrvá do 26. júna 2022. Rok rodiny nazval

Myslím si, že všetky tieto témy sú aktuálne tak

podľa apoštolskej exhortácie

pre Cirkev ako aj pre spoločnosť. Myslím si, že

Amoris laetitia (Radosť lásky), ktorá je osobit-

práve témy akými sú manželská láska, ľudská se-

ným spôsobom venovaná manželom a rodinám

xualita, manželská intimita a plodnosť, výchova

na celom svete. V preklade by sme mohli povedať,

k láske a rodičovstvu, téma manželskej spiritua-

že nás pápež pozýva viac sa zamerať a tešiť z tej

lity, téma rodiny ako domácej cirkvi, to všetko sú

lásky, ktorá „pulzuje“ medzi mužom a ženou,

témy, ktorých sa Cirkev potrebuje znovu dotknúť

vytvára z nich manželov, buduje rodinu a cez ňu

a hlbšie ich spoznať a objaviť ich jas. Žiaľ, neraz

Cirkev i spoločnosť.

sa bagatelizujú a marginalizujú. Možno sme boli

pápež František

naučení sa na ne pozerať viac z juridicko-mora-

www.dkuspis.sk
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Rozhovor

listického hľadiska, než z hľadiska teologického,

Vo svojej prvej encyklike Deus caritas est

antropologického a duchovného. Je to istý para-

hovorí, že len ten, kto sa stretne s Bohom ako

dox, pretože poslední pápeži (počnúc sv. Pavlom

s osobnou láskou, teda vtelenou láskou, môže

VI.) otvárajú tieto témy a ponúkajú obsah i metó-

skutočne uveriť. Či neboli práve sv. Jozef a Bo-

du, ako ich uchopiť. Vedia totiž, že svätí manže-

žia Matka prví, ktorí mali živú osobnú skúsenosť

lia, živá rodina, dobré vychované deti sú budúc-

s touto láskou, s Osobou, s Bohom, ktorý sa stal

nosťou Cirkvi, sú kolískou kňazských a rehoľných

človekom? Preto Svätá rodina a s ňou každá ro-

povolaní i budúcnosťou zdravej spoločnosti. Rok

dina je povolaná byť tým, čím je – miestom tejto

sv. Jozefa a Rok rodiny sú príležitosťou znovu ob-

skúsenosti pre svojich členov. Rodina je prvým

javiť manželstvo a rodinu ako poklady, ako nie-

miestom novej evanjelizácie.

čo vzácne a veľké. Sú to poklady, ktoré nám Boh

A či je potrebné nejaká vzdelanie? Povedal by

daroval, aby sa s nami mohol deliť o svoju lásku,

som, že také, ktoré formuje celého človeka. Nej-

ktorá nás vychováva na zrelých ľudí a horlivých

de preto len o poznatky na intelektuálnej úrovni,

a uvedomelých kresťanov, pre ktorých svet nie

hoci sú dôležité. Dôležitejšie je, aby sa tieto po-

je nepriateľom, ale miestom, do ktorého ich Boh

znatky dotýkali srdca a premieňali ho. Snažíme

povolal žiť a pretvárať ho svojim Duchom.

sa o to napr. v rámci Slovenska cez formačný
program „Diplom v rodinnej pastorácii“, ktorý

5. Rodina ako podnecovateľ evanjelizácie –

ponúka pre manželov, rodiny i zasvätených Aka-

takto je stanovený cieľ Roka rodiny. Je evanjeli-

démia Karola Wojtylu. K takejto možnosti hlbšej

zácia vhodná a možná aj pre rodiny? Netreba na

formácie sú srdečne pozvaní tí manželia, kto-

to nejaké vzdelanie, skúsenosti, prípravu?

rí túžia viac vniknúť do pravdy o ich manželskej

Rodina nie len objektom pastorácie, ale pre-

láske a do tém výchovy a rodičovstva, aj tí, ktorí

dovšetkým subjektom, teda činiteľom pastorácie.

vnímajú, že ich Boh povoláva do misie v službe

Sviatosť krstu a sviatosť manželstva sú dve zák-

farnosti či diecézy.

ladné sviatosti, ktoré sú zo svojej povahy určené
pre službu evanjelizácie a robia, môžeme povedať

6. Čo môže sv. Jozef povedať rodinám, ktoré pre-

z manželov misionárov – teda tých, ktorí hlása-

chádzajú krízou, trpia rozpadmi, nezáujmom,

jú slovom i životom radostnú zvesť evanjelia. Sú

neláskou...?

svedkami Božej prítomnosti a to tak „dovnútra“

Sv. Jozefa vzývame aj ako ochrancu rodín. On

vlastnej rodiny ako aj „navonok.“ Svätý Otec

sám spolu so svojou rodinou prechádzal viacerý-

Benedikt XVI. povedal, že rodina je samotným

mi ťažkými situáciami. Stál pred voľbou prijať či

evanjeliom – teda radostnou zvesťou pre tento

neprijať Máriu v požehnanom stave, musel rie-

svet.

šiť komplikácie s miestom, kde by Mária mohla
porodiť Božieho Syna, po narodení Ježiša musel
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vziať matku i dieťa a utekať pred krutým Herode-

Vedomie daru, ktorý dala manželka mužovi, tým,

som do Egypta. Vieme si predstaviť, aký náročný

že sa zaňho vydala – vydala sa do jeho rúk, preto-

čas musela Svätá rodina prežívať. Sv. Jozefovi a

že mu dôverovala a samozrejme to platí aj opačne.

cez neho celej rodine pomáhala jeho viera a dô-

Potom je to vedomie darov, akými sú deti a zodpo-

vera v Boha. Evanjeliá nám charakterizujú sv. Jo-

vednosť za ich životy. Z tohto vedomia darov sa rodí

zefa ako spravodlivého muža, čiže muža, ktorý

bázeň a zodpovednosť pred veľkosťou povolania, do

miloval Boha, žil z jeho slova a zachovával všetky

ktorého ich povolal Boh. To ich privádza k poko-

jeho príkazy. Bol to muž veľmi pokorný a citlivý na

re. Sv. Jozef ako aj Panna Mária boli ľudia pokory.

Boží hlas a dokázal v dôvere v Božiu prozreteľnosť

Tá je veľkou čnosťou zvlášť vtedy, keď sa manželia

a starostlivosť konať tak, ako chcel Boh. Iste mu

dostanú do nedorozumení a kríz. Vtedy má človek

bola v tomto veľkou pomocou jeho manželka Mária

tendenciu viniť toho druhého za to, kde sa ich vzťah

a samozrejme mu pomáhalo aj vedomie prítom-

nachádza. No práve vtedy je potrebné kľaknúť pred

nosti Božieho Syna v jeho rodine. Myslím si, že to

Bohom a druhým na kolená, uznať si chybu a prosiť

sú „zbrane“, ktoré ponúka Boh všetkým manželom

o odpustenie a zároveň darovať odpustenie. Odpus-

a rodičom. Kríza v manželstve či ťažkosti v rodine

tením si manželia potvrdzujú vzájomnú dôstoj-

môžu zničiť manželstvo a spôsobiť rozpad rodiny,

nosť a veľkosť – tú, ktorú majú aj pred samotným

alebo môžu byť príležitosťou na posilnenie vzťahov.

Bohom. Napokon obaja musia si byť vedomí, že

Dôležité je uvedomovať si dary, ktoré Boh zveril

medzi nimi je prítomný Ježiš Kristus prostredníc-

každému mužovi, keď mu daroval jeho manželku.

tvom sviatosti manželstva. On prichádza v ústrety

www.dkuspis.sk
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s láskou, ktorá je väčšia, trpezlivejšia, doko-

rodinu pri KBS v spolupráci s Dikastériom pre

nalejšia, než je len tá ich – ľudská láska. Vo

laikov a rodinu. Zrejme sa budú týkať apoštol-

sviatosti manželstva sa ľudská láska očisťuje,

skej exhortácie Amoris laetitia.

obnovuje, zdokonaľuje, aby pozdvihla man-

To, k čomu by som chcel pozvať manželov

želov z toho, čo je čisto pozemské a krehké,

je, aby si každý deň všimli, akým spôsobom sa

k tomu čo je Božie a v Bohu silné.

Pán Boh priblížil ku mne a zjavil mi svoju lásku cez môjho manželského partnera. Zároveň

7. Ako sláviť tieto dva roky naraz v rodinách

ich chcem pozvať aj k tomu, aby sa manželia

a vo farnostiach? Čím sa dopĺňajú a oboha-

sami spoločne modlili a potom, aby sa modlili

cujú?

spoločne s deťmi.

Majú spoločnú tému, ktorou sú manželstvo a rodina. Preto možno hovoriť naozaj

8. Na čo zvlášť sa zameria a čo ponúkne Rok

o dopĺňaní a obohacovaní. Ak sa pozeráme na

Amoris laetitia bežnej kresťanskej rodinu aj

postavu sv. Jozefa, vidíme v ňom spravodlivé-

ľuďom, ktorí sú napr. slobodní, ktorí nemajú

ho muža, manžela, starostlivého otca, ktorý

deti či manželského partnera?

chráni jemu zverené poklady. Nie je možné

Každý človek prichádza na svet v rodine

oddeliť sv. Jozefa od Márie a Ježiša. Podobne je

a prostredníctvom rodiny. V nej žije, v nej sa

tomu v našich životoch: nie je možné hľadieť

formuje. Zároveň každý človek bez ohľadu na

na nás bez vzťahov, ktoré nás utvárajú. Napr.

svoj životný stav je povolaný prežiť svoj ži-

muž môže hľadieť na sv. Jozefa z rozličných

vot v láske a sebadarovaní, teda mohli by sme

uhlov pohľadu, no vždy ho to bude formovať

povedať v akomsi „snubnom“ rozmere – tak

nielen ako muža-jednotlivca, ale, ak je man-

vo vzťahu k blížnym ako aj vo vzťahu k Bohu.

žel a otec, tak aj ako manžela a otca – teda vo

Keďže nie sme anjelmi, celé toto povolanie

vzťahu k manželke a k deťom. To platí aj pre

sa realizuje prostredníctvom tela. Jazykom

kňazov a zasvätených – bude to ovplyvňovať

tela je láska žitá v pravde premietaná do kaž-

ich vzťah k veriacim, či komunite.

dodenného darovania sa. A to je možné žiť

K sláveniu týchto rokov iste pribudnú aj

kdekoľvek sa nachádzame a v ktoromkoľvek

rôzne aktivity a materiály, ktoré majú po-

povolaní žijeme. Všetci sa tejto láske musíme

vzbudiť manželov a rodiny a môžu im pomôcť

učiť a preto aj pre tých, ktorí sú napr. slobod-

formovať sa. V rámci Diecézneho katechetic-

ní či single, môže Rok rodiny pomôcť objaviť

kého úradu chceme každý mesiac, vždy 19.

vlastnú identitu, objaviť dary, akými sú pre-

v mesiaci, ponúkať podcast zameraný na sv.

ňho vlastní rodičia, súrodenci, dary, akými je

Jozefa, no iste sa budú podcasty týkať tém

jeho farnosť či Cirkev a cez to všetko objaviť či

spojených s manželstvom a rodinou. Myslím

potvrdiť aj miesto vo svojom živote.

si, že niektoré materiály pripraví aj Rada pre

Katechetické ozveny
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Evanjelizácia
v zornom uhle
štyroch pápežov

									

3. časť

pápež František
SPRACOVAL: DANIEL LYSÝ

„Evanjelizácia v sebe zahŕňa apoštolský zápal. Evanjelizácia v Cirkvi zahŕňa odhodlanie vychádzať zo
seba. Cirkev je povolaná vychádzať zo seba a ísť na periférie, nielen geografické, ale aj existenciálne: na
periférie hriechu, bolesti, nespravodlivosti, náboženskej nevedomosti a ľahostajnosti, na periférie myslenia a vôbec na periférie akejkoľvek biedy“ (Valábek, M.: Evanjelizácia podľa Františka. Edícia Viera do
vrecka, s. 7).

Tieto slová niekdajšieho kardinála Jor-

Ján XXIII. – prorok, ktorý prorocky zvolal

ge Bergoglia a súčasného pápeža Františka

II. vatikánsky koncil a začal ním novú etapu

vynikajúco vystihujú jeho pohľad a myšlienky,

udalostí v Cirkvi.

ktoré často zaznievajú pri téme evanjelizácia.

Pavol VI. – evanjelista, ktorý ako prvý

Ktosi raz povedal, že keby sme chceli služby

pápež začal s apoštolskými cestami po svete

vymenované sv. Pavlom v Liste Efezanom (Ef

a príznačnou je aj jeho encyklika Evangelium

4,11) priradiť k posledným pápežom podľa ich

nuntiandi.

najvýraznejšej charizmy, vyzeralo by to asi
takto:

Ján Pavol II. – apoštol, ktorý precestoval
celý svet a svojou apoštolskou horlivosťou vie-

www.dkuspis.sk
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dol Cirkev, aby prekročila prah nádeje nového

je široké publikum, v oboch sa využívajú

tisícročia.

rôzne prostriedky, metódy, aby sa dosiahli

Benedikt XVI. – učiteľ, ktorý svojou múd-

vytýčené ciele a obe počas svojej realizácie

rosťou prehĺbil široký záber úsilia svojho

čosi investujú, čosi strácajú. Zásadný rozdiel

predchodcu a vyniesol na povrch hĺbku bohat-

medzi nimi však spočíva v cieli. Kým marke-

stva tradície a učenia Cirkvi.

ting sa usiluje o vlastný zisk, podstata evanje-

František – pastier, ktorého pastierska

lizácie pramení v nezištnosti. Inými slovami:

oddanosť pobáda Cirkev k vychádzaniu zo seba

marketing sa usiluje získať človeka pre seba,

na periférie a hľadaniu toho, čo sa stratilo.

evanjelizácia sa usiluje získať človeka pre neho

V tomto príspevku budú vyzdvihnuté štyri

samého. A preto podstatou „a prvou motiváciou

základné pohľady pápeža, ktoré úzko súvisia

evanjelizácie je Ježišova láska, skúsenosť, že nás

s ohlasovaním Slova.

zachránil“ (EG 264). Inak o nej nemožno hovoriť. Ak v našom srdci chýba láska, ak chý-

1. Horlivá láska ako sila a zdroj evanjeli-

ba túžba hovoriť druhým o Bohu z lásky, naša

zácie

evanjelizácia sa buď úplne vytratí, alebo sa pri

Aký je rozdiel medzi evanjelizáciou a mar-

všetkej dobrej vôli zmení na prozelytizmus,

ketingom? Obe činnosti majú veľa spoločného.

akási túžba po úspechu z obracania či usved-

V oboch z nich sa niečo ponúka, ich adresátom

čovania ľudí z hriechu. Preto Svätý Otec zdô-

Katechetické ozveny

-15

Aktuálne

razňuje, že ak máme byť autentickými zvesto-

2. Vychádzanie zo seba, putovanie k pe-

vateľmi Slova, „potrebujeme prosiť každý deň,

rifériám

žiadať si jeho milosť, aby otvorila naše studené

„Aby som to povedal jasne: Duch Svätý nám

srdce a vyburcovala náš vlažný a povrchný život.

je nepohodlný. Pretože nami hýbe, núti nás krá-

Keď sa pred neho postavíme s otvoreným srdcom

čať, núti Cirkev k napredovaniu. A my sme ako

a dovolíme mu, aby nás kontemploval, spoznáme

Peter pri premenení: «Ach, aké je krásne byť tak,

ten pohľad lásky, ... ( EG 264). „Najlepšia moti-

všetci dohromady!» … Chceme, aby sa Duch Svätý

vácia na to, aby sme sa rozhodli zvestovať evan-

zmiernil… chceme skrotiť Ducha Svätého. A toto

jelium, je kontemplovať ho s láskou, zastaviť sa

nejde. Pretože on je Boh a On je vietor, ktorý pri-

na jeho stránkach a čítať ho srdcom. Ak k nemu

chádza a odchádza a my nevieme odkiaľ. Božia

pristupujeme takýmto spôsobom, jeho krása nás

moc je to, čo nám dáva útechu a silu k pohybu,

udiví a vždy znova nadchne“ (EG 264). Ako to

k napredovaniu. Ale ísť ďalej je nepohodlné. Po-

hovorí aj pápežský kazateľ kardinál R. Canta-

hodlie je krajšie“ (Svätý Otec: Duch Svätý ve-

lamessa, „o Bohu sa dá hovoriť len na kolenách

die ľudí a Cirkev k napredovaniu: https://www.

nášho srdca“.

tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130416028).

Táto láska, samozrejme, nemá byť len ne-

Svätý Otec rád používa obraz vychádza-

jakou neosobnou silou. Je to sám Duch Svä-

nia zo seba a kráčanie na periférie života.

tý, Láska, živá a skutočná. Iba ak je náš život

Jeho predstava Cirkvi ako poľnej nemocnice

preniknutý, presiaknutý Láskou, dokážeme

oslovuje každú generáciu, každého veriaceho.

odovzdať jeho Slovo účinným spôsobom: „Je

V exhortácii Christus vivit, venovanej mladým,

potrebné byť veriacimi v Duchu pre ohlasovanie

píše tieto slová: „Kam nás posiela Ježiš? Niet

Ježiša naším životom, naším svedectvom a naši-

hraníc, niet obmedzení. Posiela nás ku všetkým.

mi slovami. Keď to robíme, Cirkev sa stáva mat-

Evanjelium je pre všetkých, a nie iba pre nie-

kou Cirkvou, ktorá plodí deti, deti a deti, pretože

ktorých... Nemajte strach ísť a prinášať Krista do

my, deti Cirkvi, to prinášame. Ale keď tak nero-

každého prostredia až po existenciálne periférie,

bíme, Cirkev sa stáva nie matkou, ale Cirkvou

aj tomu, kto sa zdá byť vzdialenejší, ľahostajnej-

– babysitterkou, ktorá sa stará o dieťa, aby ho

ší. Pán hľadá všetkých, chce, aby všetci cítili teplo

uspala. Je to Cirkev driemajúca“ (Svätý Otec

jeho milosrdenstva a jeho lásky. Pozýva nás, aby

v rannej homílii o zodpovednosti pokrstených

sme boli neohrozenými misionármi, kdekoľvek sa

– dostupné na https://m.tkkbs.sk/view.php?-

nachádzame a v spoločnosti kohokoľvek sme: na

cisloclanku=20130417027).

silou

sídlisku, pri štúdiu, pri športe, keď si s priateľmi

i cieľom každej evanjelizácie je Láska, s ktorou

vyjdeme von, pri dobrovoľníctve alebo v práci,

musíme žiť a túžiť po nej. Nesmie tam byť nič

vždy je dobré a vhodné podeliť sa o radosť evan-

iné.

jelia“ (CHV 177).

Zdrojom,
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Pápežove gestá potvrdzujú radosť evan-

tí, ktorí spoločne prežívajú radosť, poukazujú na

jelia, ktorá sa chce dotknúť aj tých a prá-

nový, krásny horizont a ponúkajú výbornú hosti-

ve tých, ktorí sú na okraji. Zo všetkých, kto-

nu. Cirkev sa nešíri prozelytizmom, ale „príťažli-

ré sú pre neho typické aspoň dve konkrétne:

vosťou“ (EG 14).

Keď počas jazdy v Peru nečakane zastavil pa-

Evanjelium je vo svojej podstate radostnou

pamobil, aby sa mohol priblížiť k 99-roč-

zvesťou a samo osebe má moc osloviť, prebu-

nej slepej žene a požehnať ju (video je

diť a premeniť ľudské srdce. Je nám vložené do

dostupné na https://www.facebook.com/wat-

rúk s veľkou dôverou, aby sme svoj život pod-

ch/?v=506647926395512).

riaďovali jeho moci, aby sme ho neredukovali

Druhým gestom bolo, keď požehnal oči

a aby sme si ho nenechali iba pre seba. Na túto

malému dievčatku, ktoré malo vrodenú choro-

úlohu nie sme sami. Boží Duch prichádza, aby

bu spôsobujúcu postupné strácanie zraku. Jej

nás viedol a učil, aby nám dal silu a aby oži-

túžbou bolo stretnúť sa so Svätým Otcom a vi-

vil mŕtvu literu k životodarnej milosti. Nikdy

dieť ho osobne (video dostupné na https://www.

nesmieme kráčať vo vlastnej sile, vlastných

facebook.com/watch/?v=1357975564222470).

schémach a plánoch. Inak sa ocitneme „na-

Vychádzať na periférie k slabým, trpia-

protiveň impulzu Ducha,“ keď „sa život Cirkvi

cim a strateným. Zasiahnuť práve túto ob-

mení na múzejný exponát alebo na majetok

lasť je jeho veľkým snom pre Cirkev: „Koľkí

nemnohých. To sa stáva, keď niektoré kres-

ľudia na mnohých existenciálnych perifériách

ťanské skupiny kladú prílišný dôraz na za-

našej doby sú „zmorení a skleslí“ a čakajú na

chovávanie určitých vlastných noriem, zvykov

Cirkev, čakajú na nás! Ako sa k nim priblížiť?

alebo štýlov. Týmto spôsobom sa zvyčajne re-

Ako sa podeliť s nimi o skúsenosti viery, Božej

dukuje a potláča evanjelium; je obraté o svoju

lásky, stretnutia s Ježišom? A toto je zodpoved-

príťažlivú jednoduchosť a chuť“ (GeE 58).

nosť našich komunít a našej pastorácie“ (Pápež

Redukovanie kerygmy nastáva vtedy, keď

František: Evanjelizátori sú povolaní zachy-

sa posolstvo, ktoré ohlasujeme, stotožní s ta-

távať znamenia doby: http://bit.ly/3poqJa2)

kými druhotnými aspektmi, ktoré – aj keď sú

Pri ohlasovaní Slova musíme byť ochotní vstu-

relevantné – samy osebe nevyjadrujú odkaz

povať aj na miesta, ktoré sú pre nás neznáme

Ježiša Krista,... ktoré týmto výpovediam dáva

a presahujú naše istoty a komfort.

zmysel, krásu a príťažlivosť“ (EG 34).
Predstaviť evanjelium príťažlivým spôso-

3. Príťažlivosť evanjelia sa zhmotňuje

bom bez úpravy obsahu je podstatou a cieľom

našou radosťou a prinášaním nádeje

novej evanjelizácie, novej v zápale, v metódach

„Kresťania majú povinnosť hlásať ho bez

a vyjadrení. Pre záchranu duší je totiž „veľ-

toho, aby kohokoľvek vylučovali – nie však ako

mi žiaduce ešte väčšmi zvážiť dobré praktiky:

tí, ktorí nútia dodržiavať nové povinnosti, ale ako

také metodológie, jazyk a motivácie, o ktorých
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sa vie, že sú účinné a príťažlivé, aby pritiah-

ho vyjsť“ (Valábek, M.: Evanjelizácia podľa

li mladých ku Kristovi a k Cirkvi. Nezáleží na

Františka. Edícia Viera do vrecka, s. 7).

tom, akej sú farby, či sú „konzervatívne alebo

V náuke pápeža Františka zaujímajú témy

pokrokové“, či sú „pravé alebo ľavé“. Dôleži-

evanjelizácie a misií zvlášť významné miesto.

té je využiť všetko, čo prinieslo dobré ovocie a

Venuje sa im takmer v každej exhortácii a iných

je účinné pri odovzdávaní radosti z evanjelia“

dokumentoch. Ich dôležitosť vyjadril už tým,

(CHV 205).

že svoju prvú exhortáciu napísanú a vydanú

Nová evanjelizácia so svojou príťažlivosťou

hneď v prvom roku svojho pontifikátu venoval

nás vyzýva, aby sme neboli ako kedysi farizeji,

práve týmto dvom témam (publikovaná bola

ktorí si Boha nechávali iba pre seba, ktorí si ho

24. 11. 2013).

chceli získať vlastným úsilím, vlastným výko-

Výberom niekoľkých pápežových myšlie-

nom. Ježiš sa túži darovať všetkým bez rozdie-

nok v tomto príspevku nie je táto oblasť v jeho

lu. Nikdy nesmieme podceňovať túto pravdu,

chápaní evanjelizácie zďaleka vyčerpaná. Sna-

nikdy sa nesmieme stať prekážkou odovzdania

žili sme sa vybrať len drobnú časť jeho myšlie-

či prijatia Slova.

nok, ktoré sú pre dnešnú dobu tak veľmi aktuálne, tak veľmi podnetné. Veríme, že aj vás

4. Radikálnosť novej evanjelizácie

povzbudia k aktívnemu a vytrvalému ohlaso-

„Misionárska činnosť „predstavuje ešte aj
dnes najväčšiu výzvu pre Cirkev“ a „misionár-

vaniu Slova v prostredí, v ktorom sa nachádzate.

ska úloha musí byť prvoradá“. Čo by sa stalo,
keby sme tieto slová vzali naozaj vážne? Jed-

Použitá literatúra a skratky dokumentov uve-

noducho by sme spoznali, že misijná činnosť je

dených v texte:

vzorom pre každé úsilie Cirkvi“ (EG 15).

EG – apoštolská exhortácia pápeža Františka
Evangelii gaudium

Hlavná myšlienka a dôraz týchto slov je
spoločná pre všetkých pápežov počnúc Pavlom

GeE – apoštolská exhortácia pápeža Františka
Gaudete et exultate

VI. Evanjelizácia so svojou naliehavosťou je pre
Cirkev, a teda pre každého jej člena, najvyš-

CHV – apoštolská posynodálna exhortácia pápeža Františka Christus vivit

šou prioritou. Evanjelium však aj v dnešným
časoch trpí vlažnosťou a nedbalosťou jeho ší-

Valábek, M.: Evanjelizácia podľa Františka.

riteľov. Pápež František to ešte ako kardinál

Edícia Viera do vrecka, Vydavateľstvo DON

pripodobnil týmito slovami: „Pán stojí predo

BOSCO, 2014.

dvermi a chce vojsť. Niekedy si však myslím, že
Ježiš klope zvnútra, aby sme ho nechali vyjsť
von. Cirkev, ktorá je zahľadená do seba, si nárokuje držať Ježiša Krista v sebe a nenecháva
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Rok svätého Jozefa
podľa apoštolského listu Patri corde
SPRACOVAL: VIKTOR PARDEL

Počas ďalšej vlny pandémie koronavírusu nám na začiatku minuloročného decembra
Svätý Otec František daroval patróna do
týchto ťažkých čias. Mnohým sa za posledný
rok zhoršila situácia, prešli si zdravotnými
komplikáciami,

rodinnými,

ekonomickými,

prežívajú tento čas s obavami a v neistote. Núkajú sa slová, že sme dostali vhodného patróna vo vhodnom čase. Avšak nebol patrónom
predtým? Samozrejme, že bol. Niekedy je potrebné pripomenúť a má to podobný účinok,
ako keď sa plavec vynorí z vody a zhlboka sa
nadýchne. Po nádychu sa znova ponorí pod
hladinu a bojuje s nástrahami vody. Takto vidím, keď nám Cirkev prostredníctvom Petrovho nástupcu pápeža Františka ponúka Rok sv.
Jozefa. Jubilejný rok nám otvára pokladnicu
Božích milostí, z ktorých budeme čerpať utiekaním sa k sv. Jozefovi. K tomuto milostivému
času bol vydaný Apoštolský list Patris corde
(S otcovským srdcom). Pápež František po-

1.

Milovaný otec – dal sa do služby celému

núka sv. Jozefa ako patróna v tomto čase krízy

plánu spásy (sv. Ján Zlatoústy) a bol Má-

a píše o ňom ako o mimoriadnej postave, ktorá

riiným manželom a Ježišovým otcom. Je

je taká blízka každému z nás v našej ľudskej si-

otcom, ktorého miluje celý kresťanský ľud.

tuácii. Úvod listu je zhrnutím zmienok o sv. Jo-

V celom svete sú mu zasvätené kostoly,

zefovi vo Svätom písme. Nasleduje šesť bodov,

náboženské inštitúty, bratstvá a skupi-

ktoré vystihujú Pánovho pestúna:

ny sú inšpirované jeho spiritualitou alebo
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2.

nesú jeho meno. Na jeho počesť sa konajú

dobré meno, jej dôstojnosť a život. V jeho

mnohé náboženské podujatia. Mnohí svät-

pochybnostiach o tom, ako najlepšie ko-

ci a svätice ho vrúcne uctievali, v každej

nať, mu Boh svojím svetlom pomohol pri-

modlitebnej knižke sa nachádza modlitba

jať toto rozhodnutie. Duchovný život,

k sv. Jozefovi.

ktorý nám Jozef naznačuje, nie je cestou

Otec nežnej lásky – dieťa Ježiš rástlo pred

objasňovania, ale cestou prijímania. Prija-

očami sv. Jozefa. On sa k nemu skláňal

tím a zmierením začneme vidieť väčší prí-

s nežnou láskou. Je to i obraz Božej než-

beh a hlbší zmysel. Zdá sa, že takisto ako

nosti k Izraelu a k nám všetkým. Ježiš vi-

Boh povedal Jozefovi: „Jozef, syn Dávidov,

del v Jozefovi Božiu nežnú lásku. Nežná

neboj sa“ (Mt 1, 20), opakuje aj nám: „Ne-

láska chráni všetko, čo je krehké, čo po-

bojte sa!“. Musíme odložiť hnev a sklama-

trebuje chrániť a čo potrebuje rásť. Zlý nás

nie a bez akejkoľvek svetskej rezignácie,

núti hľadieť na našu krehkosť negatívne,

no s nádejou a odvahou prijať aj to, čo sme

Duch ju vynáša na svetlo s nežnou láskou.

si nezvolili, no predsa to existuje. Takéto

Nežnosť je najlepší spôsob ako sa dotýkať

prijatie života nás otvorí pre jeho skrytý

toho, čo je v nás krehké. Preto je dôležité

význam. Život každého z nás sa môže zá-

stretnúť sa s Božím milosrdenstvom naj-

zračne znovuzrodiť, ak nájdeme odvahu

mä vo sviatosti zmierenia a zakúsiť pravdu

žiť podľa toho, čo nám ukazuje evanjelium.
5.

a nežnú lásku.
3.

4.

Tvorivo odvážny otec – Boh koná pro-

Poslušný otec – v každej situácii svojho

stredníctvom udalostí a osôb. Jozef bol

života dokázal Jozef povedať svoje „fiat“

človek, prostredníctvom ktorého sa Boh

tak ako Mária pri zvestovaní a Ježiš v Get-

postaral o začiatky dejín spásy. On bol

semanskej záhrade. Vo svojej úlohe hlavy

skutočným „zázrakom“, pomocou ktoré-

rodiny učil Jozef Ježiša, aby bol poslušný

ho Boh zachránil Dieťa a jeho matku. Nebo

rodičom

prikázania.

konalo tak, že dôverovalo kreatívnej odva-

Počas skrytého života v Nazarete sa Ježiš

he tohto muža. Máme dojem, že svet patrí

v Jozefovej škole učil plniť Otcovu vôľu.

silným a mocným, avšak dobrá zvesť evan-

Táto vôľa sa stala jeho každodenným

jelia nám ukazuje, ako Boh napriek aro-

pokrmom. Sv. Jozef dostal povolanie, aby

gancii a násiliu pozemských vládcov vždy

uskutočňovaním svojej otcovskej úlohy

nájde spôsob uskutočniť svoj plán spásy.

slúžil osobe a poslaniu Ježiša. Takto Jozef

Náš život sa niekedy zdá vydaný na milosť

spolupracoval na tajomstve spásy a bol

a nemilosť mocným silám, ale evanjelium

služobníkom spásy.

hovorí, že Boh nás vždy dokáže zachrániť.

Prijímajúci otec – Jozef je vzor úctivého

Treba mať rovnakú tvorivú odvahu ako te-

a citlivého muža, ktorý, hoci nemá všetky

sár z Nazareta, ktorý bol schopný preme-

informácie, rozhodne sa ochrániť Máriino

niť problém na možné riešenie, lebo na

podľa

Božieho
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6.

7.

prvé miesto vždy dával dôveru v Božiu

ich, nebyť príliš ochranársky ani vlast-

prozreteľnosť.

nícky, ale urobiť ich skôr schopnými

Pracujúci otec – Jozef bol tesár, ktorý

samostatne a slobodne sa rozhodovať,

poctivo pracoval, aby zaistil živobytie

otvoriť sa pre nové možnosti. Jozefovo

pre svoju rodinu. Od neho sa Ježiš učil,

šťastie nespočíva v logike sebaobeto-

čo znamená jesť ovocie svojej práce a akú

vania, ale v sebadarovaní. Nikdy u neho

hodnotu, dôstojnosť a radosť to prináša.

necítime frustráciu, ale iba dôveru. Jeho

Práca je účasťou na diele spásy; je príle-

vytrvalé mlčanie nezahŕňa sťažnosti, ale

žitosťou na urýchlenie príchodu Božie-

vždy konkrétne skutky dôvery. Svet dnes

ho kráľovstva, na rozvinutie vlastných

potrebuje otcov, nechce pánov ani tých,

talentov a schopností v prospech spo-

čo chcú druhých vlastniť preto, aby zapl-

ločného dobra. Každý úprimne pracu-

nili vlastné prázdno. Nech ide o akékoľ-

júci človek spolupracuje so samotným

vek povolanie, či už do manželstva, na

Bohom a stáva sa akoby tvorcom sveta,

život v celibáte alebo panenstve, k zrelé-

ktorý ho obklopuje. Súčasná ekonomic-

mu sebadarovaniu sa nedá dospieť, ak

ká, sociálna, kultúrna a duchovná kríza je

sa zastavíme len pri logike obety. Vtedy

výzvou, aby sme znovu odhalili hodnotu,

hrozí, že namiesto toho, aby povola-

význam a nutnosť práce, aby nastal nový

nie bolo znamením krásy a radosti lás-

„normálny život spoločnosti“, z ktorého

ky, bude prejavom nešťastia, smútku

nikto nebude vylúčený. Prosme sv. Joze-

a frustrácie. Zakaždým, keď plníme úlo-

fa, robotníka, aby sme našli spôsob, ako

hu otcov, musíme mať na pamäti, že to

vyjadriť svoje pevné presvedčenie, že ni-

nemá nič spoločné s vlastnením, ale ide

jaký mladý, nijaký človek, nijaká rodina

o „znamenie“, ktoré odkazuje na vzne-

nesmie byť bez práce!

šenejšie otcovstvo.

Tieň Otca – Poľský spisovateľ J. Dobraczyński v knihe Tieň Otca vyrozprával

V siedmich charakteristikách spozná-

románovou formou životný príbeh sv.

vame duchovný pohľad pápeža Františka na

Jozefa. Postavu Jozefa opisuje pomocou

sv. Jozefa. Charakteristiky, ktoré chceme vy-

tieňa: vo vzťahu k Ježišovi je Jozef akoby

prosovať našim otcom a duchovným otcom.

tieňom nebeského Otca na zemi. Ochra-

Sv. Jozef nám pripomína, že všetci tí, čo sú

ňuje ho, stráži, nikdy sa od neho neod-

zdanlivo skrytí alebo sú „v tieni“, môžu

lúči, ale stále sleduje jeho kroky. Keď

v dejinách spásy zohrávať nenahraditeľ-

ktokoľvek prijme starostlivosť o život

nú úlohu. Všetkým im patria slová uznania

druhého, v istom zmysle plní voči nemu

a vďaky.

otcovskú úlohu. Byť otcami značí uvádzať deti do života a do reality. Nedržať

DEKRÉT o odpustkoch v Roku sv. Jozefa
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Čo som nenašiel
vo Svätom písme
(alebo Na ktorú otázku hľadám odpoveď)
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Ako katechéti máme skúsenosť, že žiaci kladú otázky, ktoré sa niekedy
viac inokedy menej týkajú práve preberaného učiva. Buďme radi, že sú
zvedaví. Svedčí to o ich záujme a túžbe poznať veci. Našou snahou má byť
odpovedať na otázky a k tomu môžeme využiť rôzne spôsoby a metódy. Nie
vždy je potrebné odpovedať hneď. Vhodnou metódou je vytvoriť vrecúško,
do ktorého žiaci vkladajú svoje zvedavé otázky. Na záver hodiny môže
katechéta na niektoré z nich odpovedať. Na iné si môže pripraviť odpovede
obšírnejšie a využiť pritom i iné pomôcky, napr. obrazy, reálie a pod.

Príklad práce

Dynamika práce katechétu a žiakov:
•

Otázka žiaka:

Katechéta môže zareagovať nasledovne:

Nikde som sa nedočítal, prečo sv. Jozef nebol

Aj ostatným sa to zdá divné, že sa tak vý-

pri ukrižovaní Pána Ježiša. Vo Svätom písme je o

znamná postava sv. Jozefa neobjavuje v

sv. Jozefovi posledná zmienka, že spolu s Pannou

evanjeliových príbehoch počas Ježišovho

Máriou hľadali 12-ročného Ježiša a našli ho v Je-

života?

ruzalemskom chráme.

•

Žiaci hovoria svoje názory a zdôvodňujú.

www.dkuspis.sk
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•

Katechéta na záver dodáva: Samotný sv.

•

Žiakov rozdelíme do 4 skupín a každej

Jozef je spomenutý v Novom zákone iba

skupine dáme časť obrazu. Ich úlohou je

na niekoľkých miestach a nikdy nie tak,

identifikovať časť zobrazenia, symboly,

aby niečo hovoril. Nevieme nič o tom, kedy

farby a pod. Potom žiaci zložia obraz spolu

a kde sv. Jozef zomrel. Vo Svätom písme

a môžu opraviť svoje tvrdenie vzhľadom na

neexistuje zmienka o jeho smrti. Napriek

celistvosť obrazu.

tomu Cirkev verí, že sv. Jozef zomrel skôr,

•

nasledovne:

ako bol Ježiš ukrižovaný, preto nemohol
byť pod krížom. V dejinách náboženského

Katechéta môže vo výklade pokračovať

•

Vo Svätom písme máme dve nepriame

umenia máme zobrazenia smrti sv. Jozefa.

zmienky o tom, že sv. Jozef odišiel z tohto

Videli ste už nejaké? Pri smrteľnej posteli

sveta ešte pred Ježišovou smrťou na kríži.

Jozefa sú Ježiš a Mária. To nás núti pre-

Prvá je tá, že evanjelisti nespomínajú sv.

mýšľať, že tak sa to nejako stalo. Môžeme

Jozefa počas Ježišovho verejného účin-

sa teraz pozrieť na jeden z takýchto ob-

kovania, pričom Panna Mária je prítomná

razov. Jedná sa o vitráž. Žiakom môžeme

na svadbe v Káne, vonku počas Ježišovho

ukázať veľký obraz alebo postupovať podľa

ohlasovania a je pri Ježišovej smrti a jeho

nasledovnej metodiky.

pochovaní.
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•

Druhá zmienka je tá, keď v Jánovom evan-

•

Žiaci vydedukujú odpoveď na záverečnú

jeliu čítame, že pri kríži stála jeho matka

otázku katechétu: Ktoré časové obdobie by

Mária a Ján. Jozef tam nie je spomenutý.

sme vedeli bližšie vymedziť na čas odcho-

Ježiš zveril svoju matku Jánovi, čo po-

du sv. Jozefa do večnosti? Medzi udalosťou

tvrdzujú slová: Hľa matka tvoja, hľa syn

nájdenia Ježiša v chráme, keď mal Ježiš asi

tvoj. Inými slovami akoby povedal, že Ján

12 rokov a začiatkom jeho verejného účin-

má prevziať starostlivosť o Pannu Máriu.

kovania.

Ak uvažujeme ďalej, znamená to, že keby

•

Katechéta dodáva: Ako sme videli na ob-

Panna Mária mala stále manžela, alebo

raze, tradícia hovorí, že Jozef zomrel v ná-

ako niektorí ľudia tvrdia, že by mala iné

ručí – v prítomnosti Ježiša a Márie a preto

deti mužského pohlavia, potom by sa táto

sa tento spôsob smrti považuje za tú naj-

udalosť nemohla takto odohrať. Ježiš zve-

šťastnejšiu formu odchodu do večnosti. To

ruje matku vernému učeníkovi. Urobil to aj

je dôvod, prečo sa stal sv. Jozef patrónom

preto, že vo vtedajšej spoločnosti byť vdo-

„šťastnej smrti”.

vou bez detí mužského pohlavia zname-

•

Domáca úloha: Vyhľadať doma obrázok

nalo pre ženu veľké nešťastie, ohrozenie,

sv. Jozefa, prípadne na internete pozrieť

nemal by sa kto o ňu starať, bola by bez

rôzne zobrazenia sv. Jozefa a napísať, kto-

príjmov na živobytie. Keby Panna Mária

ré zobrazenie je podľa žiakov najčastejšie.

mala iné deti, bolo by naopak veľkým hrie-

K uvedenému zobrazeniu napísať krát-

chom podľa židovských zákonov, ak by sa

ku strelnú modlitbu k sv. Jozefovi o jeho

deti nepostarali alebo nechceli postarať o

orodovanie, napr. sv. Jozef, ochranca Svä-

vlastnú matku. Skutočnosť, že Ježiš zveru-

tej rodiny, statočne pracujúci, starostlivý

je vlastnú matku niekomu mimo vlastnej

pestún Ježiša, oroduj za nás, a pod.

rodiny, je logickým dôkazom, že Ježiš bol
jej jedinou rodinou. Teda týmto úsudkom
sme vyvrátili aj tvrdenia, s ktorými ste sa
možno stretli a nevedeli ste ich zdôvodniť.
(Pozn.: Dnes vnímame túto situácia Ježišových slov z kríža aj v duchovnom zmysle.
Mária sa stáva matkou nás všetkých.)
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Strážca pokladov vlastnosti sv. Jozefa
Práca s textom
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Nasledujúcu činnosť môžeme využiť tak pre žiakov ako i pre dospelých. Charakter
činnosti je meditatívny, preto počas práce môže znieť tichá meditatívna hudba.
Účastníci pracujú individuálne. Pre každého máme pripravené krátke reflexie
o živote sv. Jozefa, litánie k sv. Jozefovi, prípadne i obrázok sv. Jozefa. Po prečítaní
krátkych textov a zamyslení sa nad životom sv. Jozefa účastníci dopisujú, ktoré
zvolania z litánií sú vhodné k danému textu (príklady sú uvedené v zátvorke
pri textoch). Pre mladších žiakov môžeme využiť i ponúkanú pieseň.

Sv. Jozef – .........................................................

domu a rodu“ (Lukáš 2, 4). Tak je vlastne spoje-

(príklad mlčanlivosti)

ním medzi starou zmluvou uzavretou s Abrahá-

Evanjelium nezaznamenáva ani jeden hovo-

mom a Mojžišom a novou, dokonalou a večnou

rený verš sv. Jozefa. Je teda skutočne tichou po-

zmluvou, ktorá bude uzavretá prostredníctvom

stavou Nového zákona. Napriek tomu to, čo ten-

Ježišovej krvi. Uzatvára predstavu o zasľúbe-

to veľký svätec urobil vo svojom živote pre Boha,

nej zemi a ustanovenom kráľovstve kráľa Dávi-

hovorí veľa.

da a pripravuje cestu pre Ježiša, Mesiáša, ktorý
ustanoví nové Božie kráľovstvo a novú zasľúbe-

Sv. Jozef – ........................................................

nú zem – nie kráľovstvo tohto sveta (moc, vláda

(preslávny potomok Dávidov, svetlo patriarchov)

kráľov, hrady a armády), ale kráľovstvo, ktoré je

Aby sme si vážili a uvedomili úlohu sv. Jo-

vo vnútri človeka, ktorý žije s Pánom a kráča do

zefa v dejinách spásy, pozrime si niektoré evanjeliové texty. Sv. Jozef pochádzal „z Dávidovho

Božieho kráľovstva.
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1,19). Podľa zákonov Tóry mohol sv. Jozef nechať
Pannu Máriu ukameňovať pre neveru (Dt 22).
Sv. Jozef – ..............................................................
(šľachetný strážca Panny, príklad vernosti)
Ak sv. Jozef vedel, že Mária čaká dieťa, pravdepodobne to mohli vidieť už i ľudia v meste. Môžeme
predpokladať, akú hanbu a zranenie musel prežívať
sv. Jozef. Tušíme, že sa možno i bál vziať si Máriu
a prijať zodpovednosť. Napriek tomu vieme, že anjel Pánov sa zjavil vo sne sv. Jozefovi a uistil ho, že
Mária počala mocou Ducha Svätého. Dal mu odvahu
a môžeme povedať, že žiadal ho, aby si vzal Máriu
za manželku a Ježiša prijal pred svetom za svojho
vlastného syna. Sv. Jozef to urobil. Opäť tu vidíme dôležitú úlohu Jozefa: Má brať Ježiša ako svojho vlastného Syna a dať mu meno, čím ho právne
Sv. Jozef – ..............................................................

uznáva, prijíma a prináša na 40-ty deň obetovať

(ženích Božej Rodičky, príklad spravodlivosti)

svojho prvorodeného syna. Tak to chápeme a vní-

Podľa evanjelistu Matúša bol Jozef „čestný

mame sv. Jozefa. Je to svedectvo čestnosti.

muž“. Pôvodný text používa slovo spravodlivý, čo
možno lepšie vyjadruje, že žil podľa Božích priká-

Sv. Jozef – ..............................................................

zaní a jeho život bol odzrkadlením Božej lásky. Veď

(príklad poslušnosti)

sv. Jozef sa objavuje práve v príbehoch príchodu

Sv. Jozef verne a nepochybne poslúchal Božie

Pána Ježiša na svet a jeho detstva. Sv. Jozef bol už

príkazy. Prijal Máriu za manželku, poslúchal Božie

zasnúbený s Máriou, keď počala z Ducha Svätého. V

príkazy i neskôr, keď bolo potrebné zachrániť die-

židovskej spoločnosti bol zvyk, že muž a žena sa za-

ťa pred hnevom kráľa Herodesa a ujsť s rodinou do

snúbili pred dvomi svedkami a až po jednom roku sa

bezpečia v Egypte. Neskôr poslúchol, keď sa vrátil

konal obrad, kedy ženích prišiel do domu nevesty a

späť do Nazareta, keď putovali do Jeruzalema na

odviedol ju do svojho domova. Uzavreli manželstvo

veľkonočné sviatky.

a žili spolu ako manželia. Táto tradícia je základom
podobenstva o piatich múdrych a nemúdrych pan-

Sv. Jozef – ..............................................................

nách, ktoré je opísané tiež v Matúšovom evanjeliu

(hlava slávnej Rodiny)

(Mt 25). Pretože sv. Jozef ešte nepoznal Boží plán,

Jozef prijal zodpovednosť za svoje povolanie –

ale vedel, že jeho manželka čaká dieťa, v texte číta-

byť verným manželom a otcom. Poskytoval svojej

me, že „sa rozhodol prepustiť ju potajomky“ (Mt,

rodine to najlepšie, čo mohol, či už to bola betle-
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hemská maštaľ, príbytok v Egypte a neskôr dom v

Sv. Jozef – .............................................................

Nazarete.

(ozdoba domáce života, opora rodín)
Ako môžeme vnímať vzťah Pána Ježiša k pes-

Sv. Jozef – .............................................................

túnovi Jozefovi a matke Márii? Veľmi ich miloval,

(milovník chudoby)

vážil si ich. Čítame, že po nájdení v chráme sa vrá-

Aj keď evanjeliá takmer vôbec nehovoria o ži-

tili do Nazareta a „bol im poslušný“ (Lk 2,51).

vote Svätej rodiny v Nazarete, išlo o ľudí skromných a jednoduchých. O tom svedčí už aj skoršia
udalosť, keď sv. Jozef a Mária predstavia Ježiša

Strážca pokladov

v chráme a ako obetu ponúkajú dve hrdličky. Bol to

Hudba: Adam Szewczyk/Poľsko;

náhradný obetný dar chudobnejších rodín, ktoré si

Text sk verzia: Daniel Lúčaník;

nemohli dovoliť predpísanú obetu baránka.

Spev: Julianka Lubušká, Juraj Paur
Pieseň vo formáte mp3: Klikni sem

Sv. Jozef – .............................................................
(príklad robotníkov)

1. Keď si Boh vyberal pestúna pre Syna,

Sv. Jozef pracoval ako tesár, aby sa postaral
o svoju rodinu. V širšom ponímaní išlo o remesel-

Na výzor nehľadel, podmienka je iná.
Nie veľa nech vraví, čo treba, nech spraví.

níka, teda mohol byť i staviteľom domov i stolá-

A keď nezdar príde, pokora – tá sa mu zíde.

rom. Ako dobrý židovský otec priučil tomu remeslu

Refrén: Ani hrdza, ani kaz nezničí nám poklad náš!

i svojho syna a Ježiš je skutočne známy ako „syn

Buďme nebom bohatí, ako Jozef – buď aj ty!

tesára“ (Mt 13,55) a „tesár“ (Mk 6,3).
2. Kde ukrývaš poklad, tam máš svoje srdce,
Sv. Jozef – .............................................................

V rodine sa učíš odpusteniu, láske.

(starostlivý ochranca Kristov)

Tesár z Nazareta, muž bol ako treba.

Aj keď sv. Jozef nebol fyzickým otcom Ježiša,

Prosím ťa za otcov, stráž ich mocne z neba! Ref:

bol otcom v každom inom zmysle slova. Ako nábožný židovský otec bol zodpovedný za náboženskú výchovu svojho syna vrátane toho, že ho učil
čítať Zákon a Prorokov. Sv. Jozef musel byť pre Ježiša určite vynikajúcim mužským príkladom, keď
sa Boh Otec rozhodol zveriť mu do opatery svojho
jediného Syna.
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Aktivity

Mám otvorené
srdce pre druhých
Práca s príbehom
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Katechéta vyrozpráva príbeh:

Vedro rýchlo dokončil a ešte pred svitaním sa

V jednom meste žil tesár, ktorý mal vedľa

vybral k studni, aby vymenil starú ťažkú nádobu

svojho domu v nenápadnej uličke i malú dielňu.

za novú, s pekne vyhladeným dreveným plášťom.

V nej trávil celý svoj deň. Pracoval od svitu do

O tom, čo urobil, nikomu nepovedal. Vrátil sa do-

mrku. Nad dvere dielne zavesil drevenú hoblinu

mov a pustil do ďalšej práce.

– znak svojho remesla. Ľudia k nemu radi pri-

Jeho čin neostal bez povšimnutia. Ľudia

chádzali a objednávali si jeho výrobky, ktoré im

už poznali jeho kvalitnú prácu. Chýr o dobrom

s veľkou ochotou rád vyrobil.

a čestnom tesárovi sa rýchlo šíril. Objednávky na

Tento tesár však urobil i to, čo videl, že je po-

rôzne drevené výrobky prichádzali jedna za dru-

trebné, i keď ho ľudia o to nežiadali. Všimol si, že

hou. Keď ľudia videli, že okno a dvere jeho dielne

v strede mesta, kde je studňa, je pri nej drevené,

sú otvorené, neváhali sa pri ňom zastaviť iba tak

veľmi ťažké a neopracované vedro na načieranie

a pozerali, ako mu práca ide od ruky.

vody. Neváhal. Hneď začal premýšľať, ako by mo-

Najčastejšie prichádzali roľníci. Tí potre-

hol uľahčiť námahu tým, ktorí tam denne chodi-

bovali radlá, pluhy, lopaty a vidly. Prosili, aby

li pre vodu. A bolo zvykom, že túto prácu robili

sa s prácou poponáhľal, pretože to potrebujú k

ženy. Vyrobil vedro väčšie a pritom ľahšie ako to,

práci na poli. Áno, tesár to pochopil. Dal prednosť

ktoré tam bolo doteraz. Neľutoval svoju námahu

tomu, aby to mali čím skôr a menej dôležitú prá-

a čas. Do každej práce vkladal celé svoje srdce.

cu odložil na neskôr.

www.dkuspis.sk
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Aktivity

Ľudia mu boli vďační, pretože náš tesár nežia-

Aktualizácia:

dal vysoké ceny za svoje výrobky. Cenu stanovil iba

V našom živote sme aj my mohli stretnúť

za materiál a za prácu si započítal iba toľko, aby mu

ľudí, ktorí sú skromní, pracovití, statoční, múd-

to stačilo na jednoduchý život.

ri a rozvážni. Povzbudilo nás to? Určite. Keď bu-

To však nebolo všetko. Ľudia odchádzali nie-

deme starší, budeme si vyberať určité povolanie

len s výrobkom, ktorý potrebovali pre svoju prácu, ale

a naša práca nás bude živiť. Môžeme premýšľať,

od tesára si odnášali i bohatstvo jeho osobného prí-

ktorú vlastnosť a čnosť budeme potrebovať naj-

kladu k ľuďom a k práci. Hoci veľa nerozprával, jeho

viac k tomu, aby na nás bolo vidieť, že práca je pre

pohľad, úsmev a ruky hovorili za všetko. Stretnutie

nás potešením a pre iných požehnaním. O tieto

s tesárom viedlo ľudí k tomu, aby sa i oni zo svojej

čnosti môžeme prosiť i o príhovor sv. Jozefa.

práce tešili a vedeli urobiť niečo i bez finančnej od-

Dialóg a formácia

meny.
Keď ľudia používali náradie, vždy si spomenuli

•

na človeka a hovorili si, toto nám urobil náš dobrý
tesár – človek s veľkým srdcom.

Kto z nás si všimol, že niekto v našom okolí
niečo potrebuje?

•

Mohli by sme to pre neho vyrobiť z papiera,
látky, alebo dať niečo z toho, čo iní nemajú,

Vysvetlenie príbehu:

napr. perá.

Zdá sa nám to ako rozprávka. Ale nie je to tak.

•

Najvzácnejšie bude, ak nás o to nik nebude

Tento príbeh sa odohral v meste Nazaret. Tesár,

prosiť a urobíme to preto, aby to iným po-

ktorý bol hlavnou postavou príbehu, je Jozef, že-

mohlo.

ních Panny Márie a pestún Pána Ježiša. Vyrozprávaný príbeh sa iste odohral ešte pred tým, ako
sa Jozef stal manželom Panny Márie a pestúnom
Pána Ježiša.

Aktivita
V škole si môžeme vyrobiť pohľadnicu s oknom, ktoré sa dá otvoriť. Doňho napíšeme čo, ako

Z príbehu sa pred nami vynárajú vlastnosti a čnosti, ktorými vynikal. Iste by sme vedeli

a komu by sme mohli pomôcť. Hore napíšeme:
Mám otvorené srdce pre druhých.

niektoré vymenovať, napr. skromnosť, múdrosť,
rozvaha, pracovitosť, statočnosť a mnohé ďalšie.
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Aktivity

Žiariaci tieň
Obrazová meditácia
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ
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1.

2.

3.

Obraz namaľoval kňaz a maliar Sieger Kö-

počúvajú. On – Kristus im vykladá, čo sa

der. Môžeme sa naň zadívať a pozorne si

naňho v celom Písme vzťahovalo počnúc

všímať jednotlivé detaily obrazu. Dá nám

od Mojžiša a všetkých Prorokov (Lk 24,27).

to veľa. Ak to budeme robiť viacerí, zistíme,

Pochopia, že nestačí pozerať iba na Ježišo-

že niektoré detaily na obraze chápeme roz-

vu smrť, ale že je potrebné chápať všetko,

dielne. Môžeme sa o tom rozprávať.

proroctvá, jeho účinkovanie, smrť a aj to,

Keď prídeme na to, o akú udalosť sa jedná,

že je v danej chvíli medzi nimi ako zmŕt-

môžeme si ju prečítať zo Svätého písma (Lk

vychvstalý. Krista teda nemožno pochopiť

24,13-35).

čiastkovo, iba celistvo!
To pochopili a preto s vďakou hovoria:

Na záver si spoločne prečítame nasledujúcu

„Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami ces-

meditáciu.

tou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“

Ježišovo vzkriesenie je niečo tak úžas-

(Lk 24,32)

né, že niektorí umelci nedokážu maľovať
Vzkrieseného. Na to poukazuje i náš obraz.

Pretože Boh je naším svetlom, i my vy-

Namiesto Vzkrieseného je namaľovaný tieň

žarujeme Božie svetlo a preto môžeme „vr-

v duchu Žalmu 121: „Pán ťa stráži, Pán je

hať tieň“. Sme šťastní, že od tohto vzácne-

tvoja záštita (pomoc, ochrana, opora, to čo

ho Tieňa nás nič neoddelí, že kráča s nami,

nás neopustí=tieň) po tvojej pravici. Pán ťa

že je tu a my v Ňom.
Ježišovo svetlo dopadá ako živý tieň na

bude chrániť od všetkého zlého; Pán ti bude

našich životných cestách, pri našich roz-

chrániť život.“
Tieň môžeme chápať ako motív pre

hovoroch a skutkoch, pri čítaní Božieho

Božiu záchranu. Spomeňme na Jonáša, čas

slova, keď sa učíme chápať jeho zmysel i

Ježišovej smrti, kedy nastala tma po celej

zmysel nášho života.
4.

zemi.

Preto sa modlime:
Ježišu, ty kráčaš s nami

Uvažujme, čo môže vrhať tieň? Iba to,
čo je, čo existuje. V našom prípade je to ten,

po všetkých našich cestách,

ktorý je Neviditeľný. Všimli sme si, že na

po našich chodníkoch

obraze vrhá tieň Neviditeľný, ktorý kráča

i nesprávnych odbočeniach.

spolu s Emauzskými učeníkmi? Všimli sme

Trpezlivo nás počúvaš,

si, že on ich objíma? A že samotní učeníci

keď ti predkladáme naše potreby,
keď ti úprimne hovoríme o tom,

žiaria?

čo prežívame a čo nás ťaží.

Vzkriesený kladie učeníkom otázky a

Tým, že nám kladieš otázky,

núti ich premýšľať. Tento veľkonočný obraz

pomáhaš nám správne premýšľať.

nám ponúka silné posolstvo.

Otváraš nám oči srdca

Ježiš je úžasný pedagóg. Je ten, ktorý sa

a my spoznávame,

prvý prihovorí: „O čom sa to cestou zhovárate? Nerozumiete tomu? Či nemal Mesiáš

ako si nám blízko a aký si dobrý.

toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej

Ty, žiariaci tieň, ktorý nás s láskou sprevádza
a nikdy nás nenechá na pokoji.

slávy?“ (Lk 24,17.26).
Učeníci sú príkladom tých, ktorí zare-

Tvoje slovo je svetlo pre naše nohy

agujú na otázky, začnú rozhovor a pozorne

a pochodeň na mojich chodníkoch.
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Aktivity

Jozefov sen
Obrazová meditácia
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

1.

Obraz namaľoval Gaetano Gandolfi koncom

teľovi, ktorý má spätnú väzbu na to, čo si

18. storočia. Je to olej na plátne a jeho ná-

žiaci všimli a čo si vôbec nevšimli. Druhým

zov je priliehavý: Jozefov sen. Na začiatku

dôležitým zistením pre učiteľa je, ktoré de-

obrazovej meditácie je vždy dôležité nechať

taily na obraze žiaci chápu rozdielne. Táto

istý čas vnímať obraz a pozorne si všímať

fáza sa volá čítanie obrazu.

alebo i nahlas hovoriť jednotlivé detaily

2.

obrazu. Dáva to veľa tak žiakom ako i uči-

www.dkuspis.sk
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Aktivity

písma. V našom prípade je viac textov,

•

3.

lebo sa jedná o tri Jozefove sny. Po kaž-

ho maľovali spiaceho a pri ňom bol anjel.

dom biblickom texte môžeme pridať prí-

Nevieme rozlíšiť, o ktorý sen sa jedná.

slušnú meditáciu.

Ani na obraze umelca Gandolfiho ne-

Anjel Pána sa mu zjavil vo sne – taká-

vieme určiť, či sa jedná o útek do Egypta

to veta sa nachádza v evanjeliu podľa sv.

alebo o návrat do Nazareta? Alebo azda

Matúša trikrát. Zakaždým ide o sv. Joze-

anjel povzbudzuje Jozefa, aby sa nebál
prijať Máriu, svoju manželku?

fa. Boh mu takto zjavil svoju vôľu. Jozef
sa vždy podriaďoval vôli svojho Stvori-

•

Umelci, ktorí zobrazovali Jozefa, často

4.

To, o ktorý sen sa jedná, nie je najdôleži-

teľa napriek tomu, že zakaždým musel

tejšie. Umelec nám necháva priestor pre

urobiť veľmi ťažké rozhodnutie. Ale bez

rôzne interpretácie. Dôležité je pochopiť,

váhania dôveroval Bohu.

že anjel vo všetkých troch prípadoch na-

Prvý sen súvisí so situáciou, keď sa Jo-

značuje Božiu vôľu, ktorú sv. Jozef na-

zef dozvedel, že Mária čaká dieťa. Pre-

plnil. Zdá sa, že umelec sa pýta i každé-

mýšľal, že ju potajomky prepustí. Čítali

ho z nás, ktorí sa pozeráme na obraz, či

sme, že „ako o tom uvažoval, zjavil sa

sme pripravení v každej situácii počúvať

mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef,

a nasledovať Boží hlas. V tejto chvíli mô-

syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju

žeme poprosiť sv. Jozefa, aby bol pre nás

manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je

príkladom a aby nám príhovorom u Boha

z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu

pomáhal:
Svätý Jozef, ty si bol stály vo viere

meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud

a pokojne si pretrpel skúšky,

z hriechov“ (Mt, 1, 20-21).
•

•

V druhom sne Pán Boh varuje Jozefa

ktoré prinášali okolnosti života.

pred Herodesovým nebezpečenstvom.

Zostal si verný, preto oroduj za nás,

„(...) Pánov anjel sa zjavil Jozefovi vo sne

aby sme sa nikdy

a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa

a ničím nedali zviesť z cesty spravodlivosti,

i jeho matku, ujdi do Egypta…“ (Mt 2,13).

ale aby sme podľa tvojho príkladu pokojne

V treťom sne Pánov anjel hovorí Jozefovi

prijali kríže života a tým i Pánove rozhodnutia.

v Egypte: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa

Pros za nás, aby sme sa vždy

i jeho matku a choď do izraelskej krajiny.

zverili so svojimi starosťami Pánovi

Tí, čo striehli na život dieťaťa, už pomre-

a z jeho rúk vedeli prijať

li. On vstal, vzal dieťa i jeho matku a vrá-

i konečné rozhodnutie. Amen.

til sa do izraelskej krajiny (...) Odobral sa
do Galilejského kraja. Usadil sa v meste,
ktoré sa volá Nazaret (Mt 2,20-24).
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Aktivity

Pôstny skutkovník
Počas Pôstnej doby vedieme deti k rozjí-

spoznajú postavy Piláta, Panny Márie, Vero-

maniu nad zastaveniami krížovej cesty. Vhod-

niky, Šimona, plačúcich žien a Jozefa z Ari-

nou pomôckou je brožúrka s ilustrovanými

matey. Texty krátkych príhovorov k chýbajú-

obrázkami pre deti. Na obrázkoch v brožúrke

cim obrázkom sú na: https://www.dkuspis.sk/

chýba šesť postáv, ktoré si deti dolepia. Roz-

wp-content/uploads/2021/01/Jezisova-i-na-

dávanie chýbajúcich obrázkov sa môže roz-

sa-krizova-cesta-kazne-pre-deti.pdf.

deliť na jednotlivé týždne. Na konci Pôstneho

Ku každej knižke môžeme pre deti vytlačiť

obdobia im ostane malá knižka s pobožnos-

aj kartu „Moja pôstna aktivita“ vo formáte A5,

ťou krížovej cesty a peknými ilustráciami jed-

v ktorej si budú značiť svoje dobré skutky, se-

notlivých zastavení. Okrem toho deti bližšie

bazaprenia či modlitby.

www.dkuspis.sk
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Aktivity

Pätnásť otázok
o pôste
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

Na začiatku Pôstneho obdobia je vhodné zvoliť istý spôsob pripomenutia
pôstnej disciplíny, ktorá nás ako kresťanov sprevádza v našom náboženskom
živote. Pomáha nám vnímať a správne rozlišovať jeho účinky, ponúka
nám možnosť uvedomovať si viac Božie dary a slobodne sa rozhodovať
pre lepšie dobrá, ktoré sú nám ponúkané. Každému žiakovi môžeme dať
jednu otázku a jednu odpoveď. Ich úlohou je pozorne prečítať otázku
i odpoveď. Potom začneme tak, že žiak prečíta otázku číslo 1 a žiak,
ktorý má na ňu neočíslovanú odpoveď sa prihlási a prečíta odpoveď.
Pokračujeme ďalšou otázkou až do konca. Medzi tým môžu vyvstať aj iné
otázky, ktoré zapíšeme a na záver hľadáme na ne vhodné odpovede.

1. Čo učí Cirkev o pôste a sebazaprení?

pôstnu disciplínu, ktorá sa nemusí týkať iba jedla

V nadväznosti na Pánovo učenie Cirkev žiada

ale i kontrolovanie svojich návykov či zlozvykov.

veriacich, aby sa v niektoré dni postili a aby nie-

3. Nehovorí sa v Novom zákone, že všetko

ktoré dni prežívali ako dni pokánia.

jedlo je dobré?
2. Aký je rozdiel medzi prísnym pôstom a
dňami pokánia?

Áno. Pán sa zmienil o potravinách, ktoré Židia považujú za nečisté, a povedal apoštolovi sv.

Pôst znamená byť na určitý čas bez jedla ale-

Petrovi: „Čo Boh očistil, ty nenazývaj poškvrne-

bo nápoja alebo obmedziť množstvo jedla, ktoré

ným“ (Sk 11,9). V Starom zákone Boh žiadal Izra-

človek skonzumuje. Dni pokánia znamenajú istú

elitov, aby sa úplne vyhli určitým druhom jedla.

Katechetické ozveny
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Aktivity

Nový zákon a nová zmluva odstránila tieto na-

8. Ako máme prežívať dni pokánia?

riadenia, ktoré vychádzali z dietologických opat-

Počas dní pokánia sa môžeme rozhodnúť,

rení. Prví kresťania boli Židia aj pohania a mali

akú pôstnu disciplínu si vyberieme z nasledu-

odlišné stravovacie zvyklosti.

júcich možností. Má to byť však to, čo nás vedie
myslieť na Božie dobrodenia a na blížnych, aby

4. Nie je pôst škodlivý pre telo, ktoré nám

sme svojím zriekaním posilnili svoj vzťah k Bohu

dal sám Boh?

a blížnym a čo môžeme uskutočniť v rámci za-

Lekárska veda poukazuje na fyzické ale i psy-

chovania svojho zdravia.

chické výhody pre náš pôst. To však nie je pravý

Sú to: zdržovanie sa mäsitého pokrmu; sku-

dôvod, prečo sa máme postiť alebo zapierať. Ako

tok nábožnosti: účasť na svätej omši alebo krí-

každá ľudská chúťka, aj jedlo môže byť návyko-

žová cesta alebo bolestný ruženec; čítanie Sväté-

vé alebo môže mu človek venovať príliš veľa po-

ho písma trvajúce aspoň 10 minút; skutok lásky

zornosti. Pôst je prejavom vôle. Pôstom sa dob-

blížnemu: návšteva chorého s konkrétnym pre-

rovoľne zapierame. Sebazaprenie nám pomáha

javom pomoci alebo návšteva cintorína spoje-

kontrolovať naše nemiernosti.

ná s modlitbou za zosnulých alebo hmotná pomoc chudobným či viacdetným rodinám a pod.;

5. V ktoré dni je v našej Cirkvi prísny pôst?
Poznáme dva pôstne dni: Popolcová streda a
veľký piatok. Sú to dni, v ktorých obmedzujeme

zrieknutie sa sledovania televíznych programov
(okrem správ) alebo fajčenia alebo alkoholických
nápojov alebo iné sebazaprenie.

nielen druh jedla ale i jeho množstvo, ktoré kon-

9. Nie sú aj iné možnosti pokánia?

zumujeme.

Áno, sú. Konať dobročinné skutky, ako na-

6. Ako majú veriaci dodržiavať prísny pôst?

príklad pomoc starým, núdznym, zdravotne

V pôstnych dňoch úplne abstinujeme od mäsa

znevýhodneným, návšteva chorých, trpiacich,

a pokrm môžeme prijímať trikrát denne, z toho

detského domova a podobne. Môže ísť o formu

jedenkrát sa najesť dosýta a dvakrát jeme menšiu

osobného rozhovoru, prejavov vďačnosti, trpez-

dávku toho, čo sme ináč zvyknutí. Pomedzi tieto

livosti, ocenenia druhých, odpustenia, súcitu.

jedlá by sme nemali požívať iné pochutiny.

Rovnako skutkom kajúcnosti môže byť menej
kritizovania, negativity, zraňujúcich a osoču-

7. Ktoré dni v roku sú dňami pokánia?

júcich slov, menej zatrpknutosti, nepriateľstva,

Dňami pokánia sú všetky piatky v roku. Z nich

vyprahnutosti a beznádeje, neprajnosti a po-

sú však vyňaté tie piatky, v ktorých pripadnú pri-

dozrievania, hnevu a pesimizmu, menej pýchy

kázané sviatky a slávnosti. Zároveň je z pôstnej

a viac pokory.
Novými skutkami sebazaprenia je v súčas-

disciplíny vyňatý piatok vo Veľkonočnej oktáve.

nej dobe i pôst od zábavy na počítači, notebooku,
tablete či v mobile; menej četovania na sociál-
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nych sieťach. Neodmysliteľnou súčasťou pôstu

13. Sú všetci veriaci povinní postiť sa

je dávanie almužny, získanej práve odopiera-

a zdržať sa mäsitého pokrmu?

ním si jedla alebo iných pôžitkov.

Naša Cirkev zaväzuje k prísnemu pôstu iba
ľudí od 18 do 60 rokov. Mnoho ľudí nad 60 ro-

10. Mali by sme sa zapierať iba v dni, kto-

kov sa rozhodne naďalej dodržiavať nariadenia

ré sú určené?

Cirkvi, ktoré oni a ich rodiny dôsledne prak-

Aj keď Cirkev veľmi zmiernila povinnosť

tizovali počas celého života. Podobne aj malé

pôstu a určila náhradné spôsoby, neznamená

deti budú jesť jedlo, ktoré sa podáva v domác-

to, že zapierať sa máme iba v určené dni. Podľa

nosti.

vlastnej slobodnej vôle môžeme to robiť kedykoľvek, ak je to možné a vhodné. Dôležitej-

14. A čo chorí?

šie ako jedlo sú však naše túžby, náklonnosti

Tí, ktorí sú ťažko chorí, by sa nemali pos-

k zlému, ktoré by sme mali ovládať prostred-

tiť alebo sa zdržať mäsa, ak im to bude škodiť.

níctvom rôznych druhov sebazapierania a to

Boh nám dal ako dar naše telo. Máme mať však

kedykoľvek, keď sme k tomu naklonení.

pod kontrolou svoje chúťky, môžeme sa postiť
alebo dodržiavať inú pôstnu disciplínu, ale ne-

11. Cieľom sebazaprenia je zdržať sa hrie-

máme si tým poškodzovať zdravie.

chu. Akými ďalšími spôsobmi môžeme ešte praktizovať sebazaprenie zvlášť

15. Nepatrí pôst a pôstna disciplína ku

v Pôstnom období?

kultúre minulosti?

V Pôstnom období by sme sa mali a mohli

Nie. Kristus nás naučil, že určité zlá „môžu

zdržiavať i výnimočných radostných rodin-

byť vyhnané iba modlitbou a pôstom“ (Mt

ných osláv, ktoré možno odložiť na iné obdo-

17,21). Sebazaprenie a pokánie sú priamymi

bie.

Kristovými odporúčaniami a Cirkev ich nikdy
nemôže zmeniť. Pápež František vyzýva ka-

12. Čo robiť, ak sa v piatok musíme zú-

tolíkov, aby sa postili za mier, za odvrátenie

častniť dôležitej slávnosti a hostiny?

pandémie alebo za iné dôležité úmysly. Pôst

Ak sme pozvaní inde a nie je možné to od-

nemá byť iba formálnym splnením príkazu

mietnuť, nikdy by sme nemali urážať iných

Cirkvi, ale spontánnym hnutím srdca v duchu

odmietnutím toho, čo pre nás pripravili. Na

výzvy: Obráťte sa ku mne celým svojím srd-

druhej strane, keď nás iní vidia dodržiavať

com, pôstom a modlitbou. Výsledkom dobre

cirkevné predpisy, dávame dobrý príklad, že

prežitého a dobrovoľného pôstu má byť zmena

si vážime svoju vieru, jej praktiky a že za tým

zmýšľania a života. Obrátiť sa k Bohu cez služ-

všetkým vnímame obsah, ktorým je vykupiteľ-

bu lásky k blížnemu je jeho podstatou.

ská smrť Ježiša Krista na kríži.
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Toto robte na moju
pamiatku
Štyri prehlbujúce katechézy o tajomstve sv. omše

SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

CIEĽ

posledných dní Ježišovho života (posledná vePrepojením udalostí tajomstvá spásy vní-

čera, Eucharistia, víťazný Baránok), z rubovej

mať obsah a tajomstvo, ktoré sa odohráva pri

strany je časť obrazu Ježišovej smrti na kríži,

každej sv. omši.

po stranách sú dôležité zvolania – vety zo sv.
omše, ktoré sú obsahom nasledujúcich ka-

Nasledujúce katechézy môžeme použiť pre

techéz.

žiakov 3. alebo 4. ročníka, ktorými poukážeme na podstatu sv. omše, jej hĺbku a význam,
pochopenie konkrétnych zvolaní v bohoslužbe obety. Sprievodnou vizuálnou pomôckou
je skladačka 3D kríž: Toto robte na moju pamiatku. Počas štyroch katechéz žiaci skladajú
iba samostatné kocky. Nie je potrebné vopred
povedať, že na záver bude z toho kríž.

P O M Ô C K Y : 3D kríž, ktorý pozostáva zo 6 kociek,
na každej kocke sú z lícnej strany jednoduché
maľby, ktoré znázorňujú dôležité udalosti z
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1. „DAL SOM VÁM PRÍKLAD, ABY STE

Čím máme viac dobrých návykov a vypes-

ROBILI, AKO SOM JA UROBIL VÁM“

tujeme ďalšie, tým máme bohatší život.

Motivácia

Rozhovor
Ako kresťania prichádzame na sv. omšu.

Katechéta hovorí:
Chodíme do školy. Učíme sa nové veci.

Zisťujeme, že i tu platí istý poriadok a ak pra-

Niektoré vedomosti je potrebné, aby sme si

videlne chodíme do kostola, tak už tie návyky

dobre zapamätali. Ak je niečo veľmi dôležité,

máme osvojené.

tak nám pani učiteľka povie: „Toto si dobre

•

Môžeme si niektoré zopakovať.

zapamätajte.“ A ona sa nás na to na najbližšej

•

Čo robíme pri vstupe do kostola?

hodine opýta, dokonca nás skúša a zato dosta-

•

Čo robíme pred príchodom na miesto, kde

neme známku.

chceme ostať celú sv. omšu?

Okrem toho, že chodíme do školy, my sme

•

Čo urobíme na začiatku sv. omše, keď za-

kresťania-katolíci a chodíme do kostola. Na

zvoní zvonček a začne sa spievať vstupná

každej sv. omši počujeme slová: „Toto robte

pieseň?

na moju pamiatku.“ Je to rozdiel oproti tomu,

•

čo počujeme od učiteľov, rodičov. Vo sv. omši
sa nehovorí, že si to máme dobre zapamätať

Čo odpovedáme na výzvu, napr. ..., môžeme prejsť niektoré zvolania.

•

Ako tomu rozumieme? – to už je ťažšie.

alebo napísať, nakresliť, že toto bude učiteľ

Preto na našich stretnutiach sa tomu bu-

skúšať. Nie. Počujeme slová: Toto ROBTE na

deme viac venovať.

moju pamiatku.
Dôležité je pochopiť, že sv. omša sa slávi.
Poďme skúmať, akým pokladom je pre nás

Môžeme povedať, že je to slávnosť. Na sláv-

sv. omša, keď nám v nej Pán Ježiš prostred-

nosť sa prichádza včas a môžeme povedať že

níctvom kňaza odkazuje: „TOTO ROBTE NA

i vhodne oblečený. Tým, že sa niekedy stojí,

MOJU PAMIATKU.“

inokedy kľačí alebo sedí znamená, že do slávenia sa zapája celé naše telo, ale i naša duša.

Ak máme niečo PRAVIDELNE ROBIŤ, potrebujeme k tomu návyky.

Našej duši iste osoží, keď celým telom vyjadríme to, čo sa tam deje.

Každý máme isté návyky. Napr. Ráno vsta-

Zlým návykom by bolo dodržiavať poria-

nem, umyjem sa. Keď idem zo školy, vyberiem

dok sv. omše iba na príkaz, ale na príkaz na

zo schránky poštu. Večer si pripravím veci do

ňu vôbec ísť. Našim dobrým návykom je, ak

školy. Pred spaním sa pomodlím. To všetko sú

to, čo v našej duši a mysli prežívame, chceme

isté návyky. Môžeme povedať, že kde platí ne-

a máme možnosť vyjadriť i svojím telom.

jaký poriadok, tak si osvojujeme isté návyky.
•

Aký poriadok a návyky platia v škole? Šatňa, prezúvanie, zvonenie, príprava pomôcok pred každou hodinou.

K tomu si vypočujeme príbeh:
Istý človek raz prechádzal okolo kostola. Zo
zvedavosti vstúpil dnu, aby videl, čo sa tam deje.
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Bola práve sv. omša. Keďže nechcel na seba upozorniť, snažil sa dobre počúvať to, čo sa tam hovorilo a čo ľudia robili, aby sa nevymykal z davu. Keď
ľudia vstali tak vstal, keď si kľakli, tak si kľakol,
keď spievali, snažil sa počúvať a pridával sa k spevu ako vedel. Zostal tam do konca.
Stačila mu necelá hodina na to, aby prišiel na
veľmi dôležitú vec. S radosťou konštatoval a odvtedy si to neustále pripomínal: „Teraz už viem,
prečo mi dal Pán Boh telo, aby som ním chválil
Pána spolu s jeho ľudom i pri slávení sv. omše.“
A začal chodiť pravidelne na sv. omšu.

Prerozprávanie biblického textu (porov.
Jn 13,1-15)

Dodal: „Lebo keď to viete, ste blahoslavení =

Katechéta ukáže žiakom obrázok ako Pán Ježiš umýva nohy učeníkom a hovoríme:

šťastní, ak podľa toho aj konáte.“
•

Aby sme pochopili účel umývania nôh, po-

Sv. omša úzko súvisí s udalosťami, ktoré sa

trebujeme poznať zvyky, ktoré dodržiava-

odohrali v čase židovskej Veľkej noci. Ako kaž-

li Židia. Vždy keď sa vracali domov, sluha

dý rok i ten rok bolo krátko pred Veľkonočnými

domu umýval zaprášené nohy prichádza-

sviatkami. Ľudia prichádzali do Jeruzalema,

júcich domácich ako i hostí. A keďže sme

aby tam slávili sviatky a spomínali na zázračné

počuli, že to Pán Ježiš neurobil pri vstu-

vyslobodenie z egyptského otroctva. Na sviat-

pe do domu, ale až počas večere, iste tým

ky prišiel i Pán Ježiš. Dobrým návykom bolo

chcel poukázať na dôležitú vec. On – Boží

to, že slávenie malo určitý poriadok. Učeníci

Syn prijal službu sluhu a umyl nohy všet-

pripravovali jedlá na večeru a zasadli. Počas

kým. Že to bolo dôležité, svedčia o tom

večere sa odohrala nasledujúca udalosť. Ježiš

i jeho slová, ktoré povedal, aby aj oni robili

vedel, že prichádza jeho hodina odísť z tohto

podobne, že ich láska má byť bez rozdielu

sveta k Otcovi. Keďže miloval svojich, čo boli

ku všetkým. On umyl nohy i Judášovi, kto-

na svete a miloval ich do krajnosti, vstal od

rý ho neskôr zradil.

stola, opásal si zásteru, vzal nádobu s vodou

•

Na inom mieste Pán Ježiš povedal: „Kto

a poumýval im nohy. Jeden z učeníkov, Šimon

bude chcieť byť medzi vami prvý, bude va-

Peter, mu to nechcel dovoliť, ale Ježiš mu vy-

ším sluhom. Ani Syn človeka neprišiel dať

svetlil, že to robí preto, aby si dobre zapamä-

sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj ži-

tali ako majú byť k sebe láskaví. Ukázal im, že

vot ako výkupné za mnohých“ (porov. Mt

láska je nad všetko.

20,27-28). To sú veľmi silné slová.

Na záver im povedal, že tým im dáva príklad, aby aj oni robili tak, ako on urobil im.

www.dkuspis.sk

-40

Aktivity

Rozhovor

Rozprávanie

So žiakmi vedieme diskusiu na nasledujúce otázky:
•
•
•
•

Žiakom ukážeme obraz a hovoríme:
Za stovky rokov slávenia mala veľkonočná

Kto z ľudí mne doteraz najviac poslúžil?

večera svoje pravidlá, priebeh a obsah. Patri-

Ako ja môžem poslúžiť iným?

lo k tomu hlavne obetovanie baránka na ná-

Čo je potrebné k tomu, aby som chcel po-

dvorí chrámu ako spomienka na krv baránka

slúžiť? – láska, ochota...

v Egypte. Krvou baránka boli natreté veraje

Ako vyzerá moja služba a láska k tým, ktorí

dverí a v takto označených domoch sa zachrá-

mi ublížili?

nili všetci prvorodení. Potom k tomu patrila

Komu sa pripodobňujem vtedy, keď s lás-

i postupnosť jedál pri večeri, ktoré tiež sym-

kou niekomu poslúžim?

bolizovali dávne udalosti, napr. pečené mäso =
z obetovaného baránka, horké byliny = horké

Práca žiakov

časy, slaná voda = slzy, macesy = rýchlo pripravené nekvasené chleby pred odchodom

Žiaci zložia a zlepia prvú kocku.

z Egypta, červená kaša = spomienka na ťažkú
prácu s hlinou v Egypte, 4 kalichy hrozno-

2. POSLEDNÁ VEČERA A EUCHARISTIA

vej šťavy = spomienka na to, čo Boh prisľúbil
Izraelitom, že ich vyvedie, vyslobodí, vykúpi

Motivácia

a vezme... z Egypta.

Katechéta hovorí:

Lenže udalosť naberá na sile a stáva sa

Vybraní učeníci prežívali s Ježišom vzácne

niečo nezvyčajné. O tejto udalosti píšu viacerí

chvíle a snažili sa pripraviť veľkonočnú večeru

evanjelisti. My si to v krátkosti zhrnieme na-

tak, ako to bolo v ich tradícii zaužívané. Táto

sledovne (porov. Lk 22, 14 – 22):

veľkonočná večera však bola aj iná. Pre Ježiša

žeme mať pripravené na väčších výkresoch

to bola Posledná večera.
•

Nasledujúce slová označené kurzívou mô-

Iná bola v tom, že Pán Ježiš umyl učeníkom
nohy a preukázal im tak službu a lásku.

•

Iná bola aj v tom, že priebeh večere mal aj
iný význam ako iba ďakovanie za vyslobodenie z egyptského otroctva.
Učeníci to však ešte nechápali, lebo doteraz

každý rok mali dobrý návyk putovať i niekoľko
dní do jediného chrámu, ktorý bol v Jeruzaleme a tam prežiť židovské sviatky a ďakovať
Pánu Bohu za zázračné vyslobodenie z egyptského otroctva.
Hovorili sme, že čím máme viac dobrých
návykov a vypestujeme ďalšie, tým máme bohatší život.
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a môžeme ich postupne počas rozprávania

•

Čo naznačil Pán Ježiš, že bude nasledovať? – jeho utrpenie a smrť.

pripevniť okolo veľkého obrazu:
Počas večere Pán Ježiš povedal, že veľmi

•

Áno, jeho utrpenie je na dosah. Jeho obe-

túžil jesť s učeníkmi tohto veľkonočného barán-

ta je vykupiteľskou cenou za naše hrie-

ka skôr, ako bude trpieť. Ale, že už ho nebu-

chy. Pán Ježiš na druhý deň zomiera, aby

de jesť, kým sa nenaplní v Božom kráľovstve.

zaplatil nebeskému Otcovi za nás, aby

Potom vzal kalich, vzdával vďaky a povedal,

dal výkupné. Bola to cena celého jeho ži-

aby si ho rozdelili medzi sebou, lebo odteraz
už nebude piť z plodu viniča, kým nepríde Božie

vota.
•

Tieto slová počujeme pri každej sv. omši.

kráľovstvo. Potom vzal chlieb a vzdával vďa-

Vedľa obrazu Poslednej večere môžeme

ky, lámal ho a dával im a pritom hovoril, že

dať plagát, na ktorom je už kríž a slnko

tento chlieb je jeho telo, ktoré sa za nich dáva.

a žiaci tam položia i obraz – chlieb a ka-

Po večeri vzal kalich (možno, že ten tre-

lich s vínom.

tí podľa poriadku, ktorý platil)a hovoril, že
tento kalich je nová zmluva a jeho krv sa vylieva
za nich.

Ježiš nedal svoj život iba za svojich najbližších. Dal svoj život ako výkupné za všetkých ľudí.

Rozhovor
•

Keď pri sv. omši počujeme slová: Toto

V čom bola táto večera iná? – žiaci ho-

je moje telo, toto je moja krv, sprítomňuje

voria...

sa Ježišova obeta, ktorá bola raz navždy za
všetkých ľudí.
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Žiaci môžu prečítať nasledujúce vety, vyjadriť

Katechéta uzavrie činnosť nasledovne:

svoj súhlas a pripevniť ich do plagátu:

•

•
•

Keď mala zmysel Ježišova obeta na kríži,

Ježiš bol obetovaný za naše hriechy.

majú zmysel i naše denné malé obety, pri

Obeta na kríži = jediná a jedinečná.

ktorých sa spájame s Ježišom. Aj v tom je

Za to všetko ďakujeme účasťou na sv.

náš život duchovne bohatší, lebo sa pre-

omši. Robíme to zvlášť v nedeľu a priká-

sviedčame o tom, že všetkému v živote

zané sviatky.

môžeme dať zmysel. I v čase pandémie
môžeme a máme dať zmysel nedeli tak,

Aktivita žiakov

že ju slávime doma ako je to len možné

Podľa schopností a možností žiakov, mô-

a sme presvedčení, že to nie je pre nás

žeme im dať nedokončené vety, aby zdôvodnili,

dostačujúce. (Duchovne chudobní by

prečo sa stávame duchovne bohatší na základe

sme boli, ak by sme boli šťastní preto, že

predchádzajúcich tvrdení.

sa nedá ísť na sv. omšu.)

Alebo môžu mať prvú čas vety napísanú

Preto sa môžeme zvlášť v nedeľu ale i te-

a druhá časť vety môže mať poprehadzované

raz duchovne pripojiť k akejkoľvek sv. omši

slová. Ich úlohou je uložiť slová podľa poradia,

kdekoľvek na svete a povedať:

aby dávali zmysel.

Pane Ježišu, ty si nám dal to

•

Náš život sa stáva duchovne bohatší,

najvzácnejšie, seba samého.

lebo … viac sa zamýšľame nad slovami,

Obetoval si sa za nás, aby si nás vykúpil.
Spájam sa s tebou a chcem

ktoré nám Ježiš zanechal.
•

Náš život sa stáva duchovne bohatší,

využiť každú príležitosť na to,

lebo … prijímame pokrm, ktorý nám Je-

aby som prijal tvoju ponuku,
keď ma pozývaš na hostinu pri sv. omši.

žiš dáva.
•

Náš život sa stáva duchovne bohatší,
lebo … dokážeme viac pochopiť udalosti

Žiaci zložia a zlepia dve uvedené kocky.

zo života.
•

•
•

Náš život sa stáva duchovne bohatší,
lebo … vieme vysvetliť znamenia, ktoré

3. „HĽA, TAJOMSTVO VIERY. SMRŤ

sprevádzajú slávenie sv. omše.

TVOJU, PANE, ZVESTUJEME...“

Náš život sa stáva duchovne bohatší, lebo
… Pán Ježiš zveril znamenia sv. Cirkvi.

Motivácia

Náš život sa stáva duchovne bohatší,

•

Prinesieme škatuľu, v ktorej máme kar-

lebo … vďaka krstu máme účasť na týchto

tičky s rozstrihanými slovami: Hľa, ta-

tajomstvách.

jomstvo viery. Smrť tvoju Pane zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame,
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kým neprídeš v sláve. Pozornosť žiakov

•

Úlohou žiakov je tieto dve slová neja-

vzbudíme tým, že pozorne dáme ruku

ko spojiť do vety. Predpokladáme, že to

do škatule, na vrchu máme pripravené

bude pre nich náročné a budú hovoriť

slovo „ZVESTUJEME“, ktoré vyberieme.

všeličo. Nakoniec vysypeme jednotlivé

Potom zavoláme iného žiaka a povieme

slová tak, aby sa pomiešali a žiaci majú

mu, aby vybral spodnú kartičku. Na nej

tieto slová uložiť do dvoch viet.

máme slovo „VYZNÁVAME“.
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Práca žiakov

4. „HĽA, BARÁNOK BOŽÍ, KTORÝ SNÍ-

•

MA HRIECHY SVETA“

Tesne pred našim zvolaním zazneli slová: Toto robte na moju pamiatku. Dnes
toto všetko dáme dokopy. Aby si to žiaci

Motivácia

zapamätali, zložíme tri obrázky do sú-

Katechéta ukážem žiakom symbol ba-

vislého obrazu. Žiaci si môžu zlepiť dve

ránka, s ktorým budú pracovať v druhej časti

kocky a spojiť do súvislého obrazu. Pred

stretnutia. Vyzve ich, aby hovorili, kde všade

nami je obraz Poslednej večere (str. 43).

sa v dejinách spásy spomína baránok. Mali
by zaznieť nižšie uvedené odpovede, prípade

Rozhovor

tieto odpovede má na kartičkách a postupne

•

Kedy počujeme tieto slová vo sv. omši? –

ich význam a obsah trochu pripomenie.

po premenení.

Jedná sa o nasledujúce udalosti:

Čo je teda tajomstvom viery? – to, že sa

•

•

a jeho krv bola znamením oslobodenia

Kristova; že my máme zvestovať a vy-

Izraelitov z egyptského otroctva.
•

znávať to, čo sa stalo na oltári.
•

Baránok bol obetným zvieraťom v čase

Vieme určiť, kedy začalo toto tajomstvo?

40-ročného putovania Izraelitov do za-

Začalo na kríži? Alebo ešte skôr, teda pri

sľúbenej zeme.

Poslednej večeri? – akosi sa to všetko

•

Baránok bol obetovaný v Starom zákone

z chleba stáva Telo Kristovo a z vína Krv

•

Baránok bol obetným zvieraťom v čase,

nedá od seba oddeliť, lebo to spolu veľmi

keď Izraeliti sa už usadili v zasľúbenej

súvisí.

zemi, keď si postavili chrám a prichá-

Ale veľmi súvisí aj to, že obeta Pána Je-

dzali do neho každé veľkonočné sviatky,

žiša bola prinesená i za naše hriechy, že

ktoré nazývali Pascha.

naša úloha na zemi je veľmi úzko spoje-

•

Baránok bol obetným zvieraťom i v pred-

ná s tým, že my už teraz na zemi zves-

večer pamätnej Veľkej noci, kedy prišiel

tujeme veľké Božie dobrodenia, že patrí-

do Jeruzalema na Veľkonočné sviatky i

me Bohu, že ho milujeme a že náš život

Pán Ježiš.

smeruje k nemu. Opäť použijeme plagát

•

Ježiš však na Veľký piatok zomiera a stá-

s citátmi, v ktorých môžeme hľadať ta-

va sa obetou za naše hriechy, stáva sa

jomstvo našej viery (str. 43).

Božím Baránkom.
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Práca žiakov
Aktivitu uvedieme nasledovne: Uvedomujeme si, že pri sv. omši nehovoríme: Hľa,
baránok, ktorý bol obetovaný na pamiatku
vyslobodenia z otroctva? – áno, a to preto,
lebo obetovanie baránka pripomínalo, že
jeho krv bola znamením vyslobodenia z otroctva a Ježišova obeta to prevýšila.
Žiakov rozdelíme do dvojíc a dáme im obrázok Baránka s krížom a neskôr pripravené
kartičky s nižšie uvedenými textami.
Úloha:
•

Vyjadriť sa, čo znamená uvedený obrázok.

•

Dopísať zvolanie, ktoré spievame alebo
recitujeme pred sv. prijímaním.(Baránok
Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa
nad nami.)

•

Rozdať po 9 kartičiek každej dvojici,
vyzvať žiakov, aby prečítali jednotlivé
vety. Po prečítaní katechéta vyzve žiakov, aby povedali jednou vetou, čím je

Boh zachra-

Boh posiela

Ježiš zomrel na

ňuje izraelský

svojho jedi-

kríži aby nás

národ

ného syna

svojou smrťou

z egyptského

Ježiša Krista

vykúpil z ot-

otroctva.

na tento svet.

roctva hriechu.

Dostali sme

Ježiš nám

život a stali

odpúšťa

sme sa Božími

všetky naše

deťmi.

hriechy.

pre nás toto všetko, čo sme prečítali? –

Ježiš nám dáva
pokrm na cestu
života.

Ježiš túži,

žiaci by mohli odpovedať, že sú to Božie

aby sme

Ježiš ostáva

každý deň

s nami do kon-

dejinami spásy. Tým by mali trochu po-

kráčali v jeho

ca vekov.

chopiť, že i my sme súčasťou dejín spásy,

svetle.

dobrodenia, Božia dobrota atď. Potom

Ježiš je vždy

to zhrnie a dodá, že takto Pán Boh kráča

s nami.

hoci to zvlášť nebudeme vysvetľovať.
•

Úlohou žiakov je iba uložiť kartičky

jú. Učíme ich prepájať minulosť, osobnú

v chronologickom poradí tak, ako sa

prítomnosť i budúcnosť v zmysle kres-

v dejinách spásy odohrávali a odohráva-

ťanskej nádeje.

www.dkuspis.sk

-46

Aktivity

Formácia

budeme pripojení k nebeskému zástupu.

Slová: HĽA, BARÁNOK BOŽÍ, KTORÝ

•

Sv. omša je pre nás „skokom do neba“,

SNÍMA HRIECHY SVETA znamenajú, že po

kde Kristus – víťazný Baránok nám po-

smrti Pána Ježiša na kríži je Baránkom sám

núka účasť na svojom víťazstve.

Pán Ježiš, ktorý bol obetovaný a jeho krv nás

•

Iba ten, kto o tom vie, si s týmto spevom
(Baránok Boží) dokáže poradiť, zaspie-

očisťuje od každého hriechu.

vať ho od srdca a pochopiť ho!

Uvedomujeme si, že on prichádza na oltár pri každej sv. omši, uzdravuje nás a my si
to sami od seba vôbec nezaslúžime.

Práca žiakov

•

Keď prijímame Eucharistiu, prijímame

Môžeme opäť použiť plagát a dolepiť naň vetu:

Pána Ježiša, ktorého môžeme nazvať ví-

Hľa, Boží Baránok ...

ťazný Baránok, sme mu tak blízko, že už
bližšie nemôžeme byť, sme s ním spojení tak, ako to bude i po celú večnosť, keď

•

Keď sa dobre pozrieme na náš plagát,
pribudla nám postava Zmŕtvychvstalého
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•

Pána. Čo nám to hovorí o Ježišovi? – žia-

mi kňaza vyzýva: Hľa, Baránok Boží,

ci hovoria

ktorý sníma hriechy sveta, BLAŽENÍ =

Že Božím Baránkom je zmŕtvychvstalý

ŠŤASTNÍ TÍ, ČO SÚ POZVANÍ NA HOS-

Ježiš, ktorý bol za nás obetovaný.

TINU BARÁNKOVU. A k týmto slovám už
niet čo dodať. Iba urobiť rozhodnutie, že

Záverečné povzbudenie

pri najbližšej príležitosti pôjdeme na sv.

•

Dnes sme došli k vrcholu toho, čo všet-

omšu, aby sme boli účastní na Baránko-

ko sa deje pri sv. omši. Veľa sme sa nau-

vej hostine.

čili, ale predpokladám, že sme veľa pochopili srdcom a mnohým veciam sme
viac uverili.
•

Práca žiakov
Žiaci zložia a zlepia poslednú kocku. Zá-

Predpokladám, že sa v nás prebudi-

roveň zlepia jednotlivé kocky do tvaru kríža,

la väčšia túžba a snaha žiť tak, aby sme

aby si uvedomili prepojenie obety kríža a Je-

kráčali za Kristom a prijímali jeho dary,

žišovej Baránkovej hostiny.

ktoré nám dáva. Veď Pán Ježiš nás ústa-
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Toto robte na moju
pamiatku
Doplňujúce katechézy k sv. omši

SPRACOVALA: MÁRIA RERKOVÁ

CIEĽOVÁ SKUPINA:

3.

Posledná večera

Katechézy je možné použiť počas Pôstu

4.

„Hľa tajomstvo viery.“

ako prípravu na Veľkú noc alebo ako opakova-

5.

„Smrť tvoju, Pane, zvestujeme..."

nie učiva o svätej omši.

6.

„Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy

žiaci 3., 4. ročníka ZŠ

sveta.“

OBSAH:

Komplex doplňujúcich katechéz súvi-

V každej katechéze sa obsahovo preberie

sí s Poslednou večerou, obetou na kríži a sv.

jedna téma, pričom sa použije pomôcka 3D

omšou a má nasledujúce názvy:

kríž.

1.

2.

„Dal

som

vám

príklad

aby

ste

ro-

Na tomto mieste uvádzame prvé dve ka-

bili, ako som ja urobil vám.“

techézy. Ďalšie budú k dispozícií na našej web-

„Toto robte na moju pamiatku.“

stránke.

„Vezmite a jedzte, toto je moje telo.“
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od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú
zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do
umývadla a začal umývať učeníkom nohy a
utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.
Keď im umyl nohy a obliekol si odev,
znova si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo som vám urobil? Vy ma oslovujete:
‚Učiteľ‘ a: ‚Pane‘ a dobre hovoríte, lebo to
som.
Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy
vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili,
ako som ja urobil vám.“ (Jn 13, 1-15).

1. „DAL SOM VÁM PRÍKLAD ABY STE

Rozbor

ROBILI, AKO SOM JA UROBIL VÁM.“

1.

„TOTO ROBTE NA MOJU PAMIATKU“

Blížila sa chvíľa smrti Pána Ježiša. Preto
mal veľkú túžbu rozlúčiť sa ešte so svojimi apoštolmi a zanechať im dôležité

Motivácia

posolstvo. Určite vám neunikol jeden

Žiakom rozdáme prvú časť 3D skladač-

dôležitý úkon, ktorý Pán Ježiš vykonal

ky, po ktorej zložení bude obrázok umývania

apoštolom. Sklonil sa k nohám apoštolov

nôh a slová Pána Ježiša:

a umýval im nohy.

•
•

„Dal som vám príklad, aby ste robili, ako

2.

Umývanie nôh apoštolom bolo skutkom

som ja urobil vám.“

lásky, ktorým odovzdal posolstvo po-

A slová: „Toto robte na moju pamiatku.“

kornej služby. Hoci bol učiteľ, Boží Syn,
nenechal sa obsluhovať, ale bol ten, kto-

Čítanie textu Sv. písma

rý slúžil veľmi pokorne všetkým ľuďom

Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš

s veľkou láskou. Medzi apoštolmi bol

vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto

predsa aj ten, ktorý ho zradil. Judášove

sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo

nohy boli tiež umyté s láskou, rukami

boli na svete, miloval ich do krajnosti.

Pána Ježiša. Teda s láskou umyl nohy aj

Pri večeri, keď už diabol vnukol Judášovi,

svojmu nepriateľovi.

synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil,
Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko
a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal
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Pomohol ti niekto alebo prejavil dobro bez
toho, aby si ho o to prosil?
Ktorý dobrý skutok ťa prekvapil?
Urobil si niekedy nezištne dobrý skutok aj
cudziemu človeku?
Ako si sa cítil?

Aktivita žiakov

2. „VEZMITE A JEDZTE, TOTO JE MOJE

Žiakov rozdelíme do dvojíc. Ich úlohou

TELO.“

bude deliť sa o svoju skúsenosť s konaním

„VEZMITE A PITE Z NEHO VŠETCI,

dobrých skutkov. Tie si môžu zaznamenať

TOTO JE KALICH MOJEJ KRVI.“

do tabuľky a na konci ich rozhovoru podajú
svedectvo o svojom kamarátovi/spolužiako-

Motivácia

vi aj ostatným.

Žiakom rozdáme druhú časť 3D skladačky (str. 51), po ktorej zložení bude obrázok

Modlitba

chlieb, kalich s vínom a slová Pána Ježiša:

Pane Ježišu, veľmi túžim, aby

•

„Vezmite a jedzte, toto je moje telo.“

som bol dobrým človekom.

•

„Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi.“

Chcem konať dobré skutky
z lásky k Bohu a ľuďom.
Avšak nie vždy sa mi to darí. Nie vždy do-

Prerozprávanie príbehu

kážem milovať svojich nepriateľov.

V ďalekej krajine žila chudobná vdova.

Prosím, prijmi moju nedokonalosť,

Zarábala si na chlieb u bohatej panej. Dob-

moju snahu a pomáhaj mi,

rá vdova si poctivo a zodpovedne vykonávala

aby som mal vždy na pamäti

svoju prácu a pani ju jedného dňa nečakane

tvoj príklad lásky a pokory.

obdarovala vzácnym prsteňom. Povedala jej:

Amen.

„Keď tento prsteň dva razy otočíš okolo prsta, zmeníš sa, na čo si zmyslíš.“ Vdova tomu
neprikladala nijakú vážnosť. Skoro by na
prsteň bola zabudla, avšak v krajine zavládol veľký hlad. Rozhodla sa, že pôjde až tam,
kde nájde obživu pre svojho syna a susedov.
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a túžbou po pokoji, pocitom dobra a telesného zdravia. Nepriatelia si odpúšťali a tí, ktorí
boli voči sebe ľahostajní, sa na seba srdečne
usmievali. Každú noc sa posledná omrvinka
chleba znovu premenila na šľachetnú vdovu. Každé ráno sa žena znovu premenila na
obrovský voňavý a chutný chlieb, ktorý sýtil
telo i ducha obyvateľov dediny. Až dovtedy,
kým sa opäť ich kraj zúrodnil. Vtedy usporiadali dedinčania veľkú slávnosť. Slávnosti
sa zúčastnila i chudobná vdova. Každý, kto
sa k nej priblížil, pocítil čosi zvláštne. Žena
voňala ako čerstvo upečený chlieb.
Spomenula si na prsteň, otočila ho dva razy
okolo prsta a premenila sa na nádherného

Rozbor

sokola s mocnými krídlami. Letela, hľadala

1.

Počuli sme príbeh o štedrosti a zázrač-

obživu veľmi dlho. Bola z toho veľmi unave-

nom chlebe, ktorý sýtil telo, ale zároveň

ná, pretože hlad zasiahol každého v kráľov-

menil aj správanie sa ľudí.

stve.

2.

Vdova sa však nevzdávala. Otočila dva

me tam chlieb a kalich s vínom. Okrem

razy prsteň okolo prsta a premenila sa na
voňavý peceň chleba.
Keď sa syn vrátil domov a uvidel voňa-

Keď si dobre pozrieme našu kocku, vidítoho sú tam slová samého Pána Ježiša.

3.

Necháme tieto slová prečítať žiakom.

4.

Uvedené slová svedčia o veľmi dôleži-

vý chlebík, s chuťou sa doňho pustil. Bol to

tej udalosti, ktorú si teraz prečítame zo

len chlieb, ale zasýtil zázračným spôsobom.

Svätého písma.

Kým s chuťou prežúval, zbadal okolo domu
prechádzať suseda, ktorého nemal v obľube.

Čítanie textu Sv. písma

Bol rozhodnutý, že si ho nebude všímať, ale

„Keď prišla hodina, zasadol za stôl a

stisnutie srdca ho prinútilo, aby ho pozval a

apoštoli s ním. Tu im povedal: „Veľmi som

ponúkol mu z toho zázračného chleba. Sprá-

túžil jesť s vami tohto veľkonočného baránka

va o chlebe sa rozniesla po celej dedine a

skôr, ako budem trpieť. Lebo hovorím vám:

zbehli sa všetci ľudia – veľkí i malí, mladí i

Už ho nebudem jesť, kým sa nenaplní v Bo-

starí, chorí i zdraví, všetci ustarostení.

žom kráľovstve.“ Vzal kalich, vzdával vďaky

Zdalo sa, že sa chlieb nikdy neminie. Nie-

a povedal: „Vezmite ho a rozdeľte si ho me-

len, že zahnal hlad, ale naplnil ľudí radosťou

dzi sebou. Lebo hovorím vám: Odteraz už
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nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Bo-

dotknúť láskou. Nasýtiť jeho hlad, po-

žie kráľovstvo.“ Potom vzal chlieb a vzdával

tešiť ťa, posilniť a utrieť tvoje slzy. Ne-

vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto

dokáže to však bez tvojho súhlasu, bez

je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte

tvojho pozvania.
Poď, prijmi jeho štedré dary. V čom

na moju pamiatku.“ Podobne po večeri vzal
kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmlu-

chceš, aby Pán Ježiš sýtil tvoju dušu?
Vyzveme

va v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ (Lk

žiakov,

aby

popremýšľa-

li a doplnili, poprípade doplnili si i vlastné

22, 14 – 22).

prosby:

Formácia

Pane Ježišu,

1.

•

O Poslednej večeri s apoštolmi sme si už

túžim, aby som mal ...........................
.................................................................

hovorili. Vtedy sme venovali pozornosť
posolstvu Pána Ježiša cez skutok pokor-

•

túžim, aby ma už netrápilo, že .........
.................................................................

nej služby umývania nôh jeho apoštolom. Dnes naša pozornosť smeruje pria-

•

aby som sa nebál ................................
.................................................................

mo na osobu Pána Ježiša.
2.

On túžil navždy zostať so svojimi uče-

•

aby som bol odvážny v .......................
.................................................................

níkmi. Prišiel však na tento svet, aby sa
zaňho obetoval a vykúpil ho. Pri slávení

•

................................................................
.................................................................

poslednej večere s apoštolmi ustanovil
Eucharistiu. Dal im seba samého za pokrm a nápoj, aby mali silu zvládať ťažké

3.

Modlitba

chvíle a hlásať evanjelium. Aby už nik-

Pane Ježišu, ty si stále medzi nami.

dy nemali hlad po jeho prítomnosti. Pod

Si živý pod spôsobom chleba a vína.

spôsobom chleba a vína tak ostal navždy

Ďakujem ti, že ťa môžem prijímať

prítomný.

a ty sýtiš môj hlad po tvojej láske.

Pán Ježiš veľmi túži aj po nás. Rozumie

Túžim, aby si bol stále prítomný

nám, pozná nás a chápe, že sme krehkí

vo mne a ja v tebe.

a slabí. Chce byť prítomný v našich ži-

Aby mi tvoja prítomnosť

votoch, každý deň a v každej situácii. Aj

dávala silu v ťažkostiach,

nám dáva svoje Telo a Krv v Eucharistii.

posväcovala a pomáhala konať

Dáva nám seba samého za pokrm, po-

dobré skutky a vydávať svedectvo o tebe.

silňuje, posväcuje, sýti našu dušu a pre-

Amen.

mieňa naše srdcia.
4.

Pán Ježiš túži po tvojom srdci. Chce sa ho
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Katechézy

Cesta k šťastiu blahoslavenstvá
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

CIELE:

tie uvedie nasledovne: Každý

•

pochopiť nestálosť šťastia, ktoré vychá-

z nás prichádzame do školy

dza iba z telesných pôžitkov

a prinášame so sebou knihy,

pochopiť, že "blahoslavenstvá" ukazujú

zošity, ale aj svoju náladu,

cestu k skutočnému šťastiu

ktorá je niekedy lepšia ino-

•

spoznávať životný príbeh sv. Jozefa

kedy horšia. Každý z vás má

•

vyjadriť svoje prežívanie a pocity

dvoch smajlíkov – radostný a

•

smutný. Našou mierkou bude

M E T Ó D Y : motivačná-teplomer, tvorba plagá-

klasický teplomer. Vyberte si

tu

jedného smajlíka a pripevnite
ho na vhodné miesto teplomera, ktoré zod-

P O M Ô C K Y : smajlíky pre každého, veľký teplo-

povedá vášmu aktuálnemu stavu pocitov. Tí,

mer, šedý plagát veľkosti človeka, papier A5

ktorí ste veľmi pozitívne naladení, pripevní-

pre každého žiaka, ceruzky, perá, lepidlo,

te smajlíka do časti plusovej teploty, tí ktorí

Sväté písmo.

ste smutní, možno vás niečo trápi – pripevnite smajlíka do časti mínusovej teploty.
Zhrnutie: Vidíme, že každý z nás má inú

ÚVOD

štartovaciu hodnotu nálady.

Motivácia

Aktivita

Katechéta pripevní na tabuľu veľký tep-

Dnes chceme spoločne premýšľ'ať o ces-

lomer. Žiakom rozdá smajlíkov a stretnu-

te k šťastiu. Chceme vytvoriť portrét šťast-

www.dkuspis.sk
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ného človeka. Najprv chcem poprosiť žiaka,

Katechéta urobí nasledujúce zhrnutie:

ktorý pripevnil svojho radostného smajlíka

Bolo by dobré, ak by chvíle šťastia trvali dlhšie, aby sme ich prežívali častejšie, aby

najvyššie, aby prišiel dopredu.
Pretože (M...) je dnes najviac spokojný,

sprevádzali náš každodenný život a teda, aby

šťastný, jeho postava bude pre nás dnes tvo-

pri každej našej práci boli všetky naše smaj-

riť maketu na obrysy šťastného človeka.

líky blízko teplote +50 stupňov.

Rozložíme veľký plagát a požiadame žiaka,
aby si ľahol na papier. Žiaci urobia obrysy jeho

Filozofická debata

postavy. Poďakujeme mu za službu a pokraču-

•

Prečo to tak nie je?

jeme vo výklade ďalšej časti úlohy.

•

Čo je príčinou, že niekedy sme šťastní,
inokedy smutní?

HLAVNÁ ČASŤ

•

Prečo naše nálady sú nestále?

•

Prečo naše túžby sú tak premenlivé a nevieme ich dostatočne uspokojiť?

Spoločná činnosť

•

né šťastie? Ak áno, prečo? Ak nie, prečo?

Pred sebou máme maketu (šťastného)
človeka. Dnes je to náš spolužiak. No verím,

•
•

Aký by bol svet, v ktorom by sa každý
usiloval iba o šťastie druhých?

alebo o mesiac, bol by tým šťastným člove•

kom niekto iný.

Aký by bol svet, v ktorom by sa každý
usiloval iba o svoje vlastné šťastie?

že keby sme túto činnosť robili možno pred
týždňom alebo mesiacom, prípadne o týždeň

Nie je to sebecké, ak sa usilujeme o vlast-

Prežíva človek, ktorý sa usiluje o šťastie
druhých väčšie šťastie ako ten, ktorý sa

To, čo príde, netušíme. To, čo bolo, na to

usiluje iba o vlastné šťastie?

spomíname. Preto sa teraz na chvíľu zamyslíme a spomenieme si na najšťastnejšie chví-

•

Máme právo na vlastné šťastie?

le vo svojom živote a skúsime ich nakresliť.

•

Čo je skutočné šťastie?

Žiakom určíme čas, napr. 5-7 minút, aby
svoju situáciu nakreslili spôsobom, aký im vy-

Čítanie Svätého písma

hovuje.

•

Po ukončení práce prilepia svoje nákresy do
makety nášho šťastného človeka.

Je teda vôbec možné vytvoriť portrét
šťastného človeka?
Počúvajme, čo nám k tomu hovorí Ježiš.

Hotový plagát pripevníme na tabuľu. Po-

Uvedomme si, že pojem šťastný sa vo

prosíme niektorých dobrovoľníkov, aby v krát-

Svätom písme objavuje pod pojmom blaho-

kosti porozprávali o svojich šťastných chvíľach

slavený.

v živote.
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Čítanie z Evanjelia podľa Matúša (Mt 5,
3-12):

Formácia
Na ďalších stretnutiach sa vždy zamyslíme iba nad niektorými blahoslavenstvami.
Ako vzor života podľa blahoslavenstiev si

Blahoslavení chudobní v duchu,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.

vezmeme postavu sv. Jozefa – pestúna Pána

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení.

Ježiša a manžela Panny Márie. Veď tento rok
2021 prežívame Rok sv. Jozefa.

Blahoslavení tichí, lebo

Urobíme tak preto, lebo jeho šťastie tu

oni budú dedičmi zeme.
Blahoslavení lační a smädní po

na zemi nik z nás nemôže poprieť. Hoci o

spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

ňom nie je veľa napísané vo Svätom písme,

Blahoslavení milosrdní, lebo

vieme, že nič nemohlo prevýšiť jeho šťastie,

oni dosiahnu milosrdenstvo.

ktoré prežíval tu na zemi. A pritom jeho život

Blahoslavení čistého srdca,

sprevádzala jednoduchosť, chudoba, prena-

lebo oni uvidia Boha.

sledovanie, hlad, neprijatie inými a z toho

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo

vyplývajúci smútok. Sv. Jozef vedel prepojiť
život a šťastie.

ich budú volať Božími synmi.

Od neho sa môžeme i my učiť, ako dať

Blahoslavení prenasledovaní pre
spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa

vedľa seba šťastie a sklamanie, šťastie a neprijatie inými, šťastie a nepokojné časy.

potupovať a prenasledovať a všetko zlé
na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa
a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

Aktivita – pokračovanie

ZÁVER
Zápis do zošita

Teraz sa pokúsime dokončiť náš plagát
pomocou Ježišových odporúčaní.

Teraz si zapíšeme tému, nakreslíme jednoduchú maketu postavy a do nej napíšeme

Iste je to dosť zvláštne a prekvapujúce.
Ako môže byť vôbec možné, že šťastný –

blahoslavenstvá.
Počas písania počúvajú vhodnú pie-

blahoslavený je ten, kto je chudobný, smut-

seň.

ný alebo prenasledovaný?

ty-piesni/poetica-musica/blahoslaven-

Katechéta má pripravené jednotlivé blaho-

(https://www.karaoketexty.sk/tex-

stva-746515,

https://www.youtube.com/

slavenstvá na pásikoch papierov, ktoré položí

watch?v=zu0zW_Kuvw0, https://www.you-

vedľa plagátu. Úlohou žiakov je zobrať jeden

tube.com/watch?v=obToCaSHQMY)

pásik, prečítať a pripevniť k postave.
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Blahoslavení
chudobní v duchu
V živote sv. Jozefa
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

CIELE:

•

Aké povolania sú dnes atraktívne?

•

•

Akú prácu by sme chceli v živote vykoná-

vysvetliť význam pojmu "chudobný“ v

vať?

kontexte Svätého písma
•

•

charakterizovať postoj chudoby duchom v

•

Ktorá práca by nás urobila šťastnými?

kontexte Svätého písma (očakávať pomoc

•

Čo nás môže urobiť viac a trvalejšie šťast-

od Boha, byť na ňom závislý)

nými: konkrétna práce alebo iba peniaze

na príklade života sv. Jozefa oceniť hodno-

za prácu?

tu blahoslavenstva – chudobní duchom
•

formulovať vlastnú modlitbu ako očakáva-

HLAVNÁ ČASŤ

nie pomoci od Boha.

METÓDY:

Výklad

pracovný list-formulár, plagát

V časoch života sv. Jozefa nebolo veľa leká-

POMÔCKY:

listy formátu A4 pre skupiny, listy

rov, právnikov. Prevažná časť mužov pracova-

vizitky pre skupiny, šedý skupinový papier,

la v rôznych remeslách a v poľnohospodárstve,

značky, pastelky, farby

napr. rybári, murári, pekári, pastieri, tesári.
Jozef bol tesárom. Remeslo, ktoré vykonával,
dáva tušiť, že jeho remeslo nepatrilo medzi tie,

ÚVOD

ktoré prinášali veľké bohatstvo. Stačilo mu na
to, aby mal na základné živobytie. Svedčí o tom

Motivácia

i zmienka vo Svätom písme, že pri obetovaní

Katechéta uvedie tému:

Pána Ježiša v chráme na 40-tý deň od narode-

Ľudia si dnes zarábajú na živobytie rôz-

nia, obetoval dve hrdličky alebo dva holúbky,

nym spôsobom. Niektorí pracujú manuálne,

zatiaľ čo bohatí prinášali ako obetný dar ba-

iní duševne. Niektorí potrebujú k práci vyššie

ránka.

vzdelanie, niektorým stačí aj nižšie.
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Aktivita

Inou možnosťou je, že každá skupina

Skúsime sa zamyslieť nad tým, koho

pripevní svoje odpovede na viditeľné miesto

považujeme za bohatého človeka a koho

a žiaci postupne prechádzajú a čítajú si poti-

za chudobného. Chudobného človeka však

chu odpovede iných skupín.

nebudeme vnímať ako toho, kto nemá ani

Zhrnutie na záver môže byť nasledovné:

základné potreby na živobytie. Tých ľudí
budeme nazývať biednymi alebo ako sú pomenovaní vo Svätom písme bedári, úbožiaci,
chudáci. Žiakov rozdelíme do skupín po 4-5

Bohatstvo v našom ponímaní nemusí byť
iba vlastnenie peňazí a majetku.
Chudoba nemusí byť iba nevlastnenie
peňazí a majetku.

a požiadame ich, aby popremýšľali a napísali

Chudoba v modernom svete môže byť

odpovede na otázky, ktorú majú na pracov-

niečo hanebné, čoho sa treba čo najrýchlej-

nom liste. Môžeme dať každej skupine iba

šie zbaviť.
Chudobný človek je často synonymom

paralelu dvoch otázok.
•

o človekovi môžeme povedať, že je bo-

človeka, ktorý zlyhal, ktorý mal smolu, kto-

hatý, ak .........................................................

rý sa si nedokázal nájsť svoje miesto v živote.

........................................................................
•

•
•

o človekovi môžeme povedať, že je chu-

Práca so Svätým písmom

dobný, ak ......................................................

Pozrime sa teraz na problém z inej per-

........................................................................

spektívy. Žiakov rozdelíme tak, aby sa vy-

bohatý človek potrebuje .............................

tvorilo 5 skupín. Každá skupina má Svä-

........................................................................

té písmo a jednu z nasledujúcich súradníc

chudobný človek potrebuje .......................

z Knihy žalmov.

........................................................................
•

bohatý človek nepotrebuje ........................
........................................................................

•
•
•

Ž 12,6

Ž 14,6

Ž 22, 25

Ž 37, 14-15

Ž 70,5-6

chudobný človek nepotrebuje ...................
........................................................................

Požiadame ich, aby vyhľadali a prečíta-

bohatstvo môže byť príčinou .....................

li text a odpovedali na otázku, kto je podľa

........................................................................

tohto textu chudobný človek – chudák, be-

chudoba môže byť príčinou .......................

dár, úbožiak.

........................................................................
Ak píšu odpovede na všetky otázky, mô-

Žiaci píšu svoje odpovede na malé kartičky a potom ich vložia do malého vrecka.

žeme činnosť prehĺbiť tým, že posúvame ich

Vybraní žiaci prichádzajú na miesto, kde

odpovede ďalšej skupine v smere hodino-

je vrecko s odpoveďami, vytiahnu kartičky

vých ručičiek a každá skupina si porovná, čo

a čítajú odpovede.

uviedla a čo uviedli iní.
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Učiteľ s pomocou žiakov urobí nasledujúce
zhrnutie:

mu to stačilo na všetko, čo on a neskôr Svätá
rodina potrebovala.

Podľa vašich odpovedí chudobný človek
nie je iba ten, ktorému niečo chýba a cíti

Formácia

nedostatok hmotných dobier, ktorý v živote

Jozef získal ako odmenu za chudobu už

zlyhal, ale predovšetkým ten, ktorý sa počas

tu na zemi to najdrahšie – starostlivosť o

tohto nedostatku obrátil k Bohu a od neho

Božie dieťa.

očakáva pomoc.

A tak i pre nás byť chudobný a mať ducha
chudoby znamená pripraviť sa na vlastnenie

Výklad

Boha.

Ak predpokladáme, že toto je definícia

Lebo „kde je tvoj poklad, tam bude aj

pojmu „chudobného človeka“, potom nám

tvoje srdce“, čítame v Reči Pána Ježiša (po-

bude oveľa ľahšie pochopiť text, ktorý sa na-

rov. Mt 6,21).
Ak pochopíme, že jestvuje len jediné

chádza v Ježišovej Reči na hore:

skutočné bohatstvo, ktoré „ani moľ ani hr„Blahoslavení chudobní duchom, lebo

dza nezničia“ a budeme ho žiť vo svojom

ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 3).

živote, právom bude možné hovoriť, že sme
blahoslavení a šťastní. (porov. Mt 6,20).

Kristus vyhlásil toto blahoslavenstvo.
Tým ukázal vtedajším ľuďom, ale i nám, ktorí ho nasledujeme, že nebeské kráľovstvo

ZÁVER

bude patriť tým, ktorí nechcú byť bohatí iba
tu na zemi, ktorí nemajú túto zem za svoje
vlastníctvo a kráľovstvo, ale si zhromažďujú
poklady predovšetkým v nebi.

Zápis do zošitov
Žiaci píšu názov témy a vetu, ktorá vysvetľuje pojem chudobného človeka podľa
Svätého písma.

Jozef prežíval toto blahoslavenstvo prv,

Blahoslavenstvo a šťastie chudobného

než ho vyhlásil Ježiš. Preto môžeme o ňom

človeka spočíva v tom, že si uvedomuje svo-

povedať, že bol mimoriadnym spôsobom

ju závislosť na Bohu, čaká od neho pomoc a

„chudobný v duchu“. V Izraeli mohlo byť

prijíma i zveľaďuje predovšetkým tie Božie

vtedy veľmi veľa ľudí, ktorí boli chudobnej-

dary, ktoré „ani moľ ani hrdza nezničia“.

ší ako on. Nenachádzal sa až v takom nedostatku, ktorý by sme mohli nazvať „trením
biedy“. Vlastnil skromné prostriedky, ktorými si vlastnou, predovšetkým fyzickou

Domáca úloha
Napísať si vlastnú modlitbu, ktorej obsahom bude očakávanie pomoci od Boha.

prácou, zarábal na každodennú obživu, aby
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Blahoslavení
spravodliví
V živote sv. Jozefa
SPRACOVALA: KLÁRA SOĽANOVÁ

CIELE:

POMÔCKY:

•

texty Mt 3,15; 5,20; 6,1

vysvetliť pojem „spravodlivosť“ v kontex-

symbol spravodlivosti (Temida),

te Svätého písma
•

zdôvodniť význam štvrtého blahoslaven-

ÚVOD

stva
•

na príklade života sv. Jozefa oceniť hodnotu blahoslavenstva – hladní a smädní po
spravodlivosti

•

Motivácia
Katechéta pripevní na tabuľu symbol spra-

formulovať možnosti úsilia o spravodli-

vodlivosti. Opýta sa žiakov, čo vidia a vyzve

vosť

ich, aby sa vyjadrili, s čím sa im daný symbol
spája. Svoje názory zapisujú okolo symbolu

M E T Ó D Y : brainstorming, práca s biblickým tex-

spravodlivosti.

tom

www.dkuspis.sk
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Verne a spravodlivo sa postaví po boku

Potom vysvetlí, že tento symbol pochádza ešte zo Starovekého Grécka a prevzali ho

svojej snúbenice Panny Márie.

Rimania. Mladá žena zviera vo svojich ru-

Na príklade sv. Jozefa budeme môcť po-

kách váhy a dvojsečný meč. Je zobrazovaná

chopiť, že spravodlivosť, to nie sú iba písané

i s páskou cez oči, aby nevidela účastníkov

paragrafy a zákony. Spravodlivosť je viditeľ-

pojednávania - ich pôvod, majetok, moc či

ná v živote. Je to čnosť, ktorá človeku dáva

postavenie, a niekedy môže stáť na mešci

silu a vôľu konať dobro a dať každému to, čo

s peniazmi, čo symbolizuje odmietanie ko-

mu patrí.

rupcie alebo na hadovi, ktorý v prenesenom

Aktivita

význame symbolizuje zločin.
O spravodlivosti alebo nespravodlivosti

Skúsime sa zamyslieť nad tým, koho po-

by sme vedeli hovoriť svoje vlastné príbehy.

važujeme za spravodlivého človeka a koho za

Niekedy sme spravodliví/nespravodliví my,

nespravodlivého. Opäť nevnímajme človeka

inokedy iní k nám.

ako toho, či jeho spravodlivosť je nám príjemná alebo nie. Vnímajme silu a dôsledky
spravodlivosti, ktoré z nej vychádzajú.

HLAVNÁ ČASŤ

Žiakov rozdelíme do skupín po 2-3 a požiadame ich, aby popremýšľali a napísali od-

Výklad

povede na otázky, ktoré majú na pracovnom

O sv. Jozefovi nemáme veľa slov vo Svätom písme. To čo tam je, nám však postačí.

liste.
•

spravodlivý a prečo?

Jozef sa narodil v Betleheme a pochádzal
z Dávidovho rodu. Bol pestúnom Pána Ježiša

•

O akom človeku môžeme povedať, že je
nespravodlivý a prečo?

a pred zákonom bol jeho otcom a manželom
•

Panny Márie.

O akom človeku môžeme povedať, že je

Môže niekto povedať o tom istom člove-

Sv. Jozef prijal tajomstvo Vtelenia, kto-

ku že je spravodlivý a niekto iný, o tom

rému anjel poslaný od Boha, oznámil ta-

istom človeku, že je nespravodlivý? Pre-

jomstvo spásy človeka. Jozefa a Máriu spá-

čo?

jala čistá, duchovná snúbenecká láska, žili

•

Čo je pre nás kritériom pre spravodli-

vo vzájomnej službe a oddanosti sa synovi

vosť?

– Ježišovi. V Nazaretskom dome sa zavŕši-

Žiaci uvažujú, debatujú. Potom predložia

lo najväčšie tajomstvo dejín spásy. Jozefo-

svoje výsledky práce.

va spravodlivosť je pozoruhodná. Jej prejav

Zhrnutie na záver môže byť nasledovné:

je viditeľný v situácii, kedy má prijal svoju

Spravodlivosť v ľudskom ponímaní je

snúbenicu Máriu do svojho domu a pritom

zvyčajne dosť viditeľná. I napriek tomu je

Mária čaká dieťa (porov. Mt 1,19).

niekedy ťažké dokázať spravodlivosť. Stáva
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sa, že až s odstupom času niektoré okolnosti
dokážu vyjasniť spravodlivosť alebo naopak

Zhrnutie na záver môže byť nasledovné:
Zistili sme, že na všetkých nami skúmaných miestach evanjelia podľa Matúša,

nespravodlivosť.

pojem spravodlivosť znamená morálnu do-

Práca so Svätým písmom

konalosť, ktorú má človek v živote dosiah-

Nájdeme si vo Svätom písme text Mt 5,6

nuť. Ak prijmeme takúto interpretáciu slova
spravodlivosť, potom by nemal byť problém

a prečítame znenie blahoslavenstva.

pochopiť toto blahoslavenstvo.
„Blahoslavení tí, ktorí hladujú
skupiny

skupiny

skupiny

1. a 2.

3. a 4.

5. a 6.

Mt 3, 13-15

Mt 5, 18-20

Výklad
Jozefova spravodlivosť sa spája s jeho
rozhodnutím, čo má urobiť, keď zistil, že

Mt 13, 41-43

Mária čaká dieťa. Jeho rozhodnutie vysvetľuje vlastnosť spravodlivého. Je spravodlivé,

a smädia po spravodlivosti,

že ľudský život je vyššia hodnota ako zákon,

lebo budú nasýtení“ (Mt 5,6).

ktorý platil.
V Starom zákone boli spravodliví tí, kto-

Ako tomu máme rozumieť?

rí sa páčili Bohu, lebo plnili jeho vôľu a za-

Máme neustále pátrať po spravodlivosti,

chovávali Pánove prikázania. Ako to dáme

aby sme sa jej dopátrali a „nasýtili sa“?

dokopy, keď sv. Jozef v tejto situácii neplnil

Naše doterajšie úvahy a chápanie spra-

zákon a mal právo prepustiť Máriu? Neurobil

vodlivosti nám nestačí k tomu, aby sme si

tak preto, lebo jeho spravodlivosť vychádza-

vysvetlili blahoslavenstvo. Potrebujeme sa

la z úsudku, že Mária je nevinná a vychádzala

pozrieť i na iné evanjeliové texty, ktoré môžu

z hlbokej úcty k dobrému menu iných osôb.

priniesť svetlo do našich úvah.

Takáto spravodlivosť ďaleko prevyšuje von-

Žiakov rozdelíme do skupín. Je vhodné, aby

kajšie predpisy zákona. Nemôže obmedziť

sme vytvorili 6 skupín a s každým textom aby

lásku k Bohu a blížnemu, ktorá je nad zákon.

pracovali samostatne po dve skupiny.

Ináč povedané, že Jozef stále konal podľa

Úloha pre žiakov: Prečítať si vybraný text,

svedomia. Pre neho byť spravodlivým zna-

uvažovať a diskutovať, čo mal autor na mysli,

menalo mať jemné svedomie. To sa prejavilo

keď používal slovo spravodlivosť.

i v situácii, keď sa rozhodol Máriu prepus-

Po diskusii v malých skupinách žiaci vy-

tiť tajne. V konaní dobra nechcel klásť Bohu

tvoria väčšie skupiny na základe rovnakých

nijakú prekážku. Jozefovu spravodlivosť by

biblických textov a navzájom si deklarujú svoje

sme mohli nazvať aj totálnou statočnos-

názory. Potom zástupcovia jednotlivých skupín

ťou. Statočný je ten, kto nielenže neoklame

prezentujú svoje závery pred triedou.

iných, ale sa snaží neklamať ani seba samé-
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ho. Samého seba klame ten, kto sa rozhoduje
a robí niečo tak, ako by to Pán Boh „nevidel“.

Formácia
Spravodlivý Jozef je pre nás výzva k dokonalej úprimnosti. To je vlastne boj o víťazstvo svetla nad tmou. To je poctivosť duše.
Jozef nás chce viesť cestou podobného víťazstva. Pomáha nám odstrániť každé zdanie,
ktoré je v protiklade s pravým svetlom.

ZÁVER
Zápis do zošitov
Žiaci píšu názov témy a vetu:
Evanjelista Matúš pomocou slova spravodlivosť hovorí o čnosti spravodlivosti. Sv.
Jozef je pre nás veľkým vzorom statočnosti
a spravodlivosti. Našou snahou má byť formovať si svoje svedomie. Nech nám sv. Jozef
príkladom statočnosti a spravodlivosti.

Modlitba
Úlohou žiakov je napísať krátku prosebnú modlitbu k sv. Jozefovi, prosiť o jeho príhovor, aby sme dokázali žiť statočne a spravodlivo, aby sme pociťovali hlad a smäd po
spravodlivosti a aby sme dokázali vo svojom
živote napĺňať toto blahoslavenstvo spravodlivosti.
Žiaci svoju modlitbu prednesú v závere
hodiny.
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Ponuka DKÚ
Umberto de Vanna: Carlo Acutis 15 rokov priateľstva s Bohom
V každej dobe žil niekto, koho neskôr história označila za div storočia. Nový
blahoslavený Carlo Acutis, ktorý zomrel na leukémiu v povesti svätosti, je takýmto divom súčasnosti. Usmievavý mladík a počítačový nadšenec, ktorý sa
stal známym pre svoj projekt dokumentácie eucharistických zázrakov ešte za
svojho života. Jeho život, choroba, smrť i to, ako oslovuje ľudí po celom svete, je eucharistickým zázrakom v pravom zmysle slova: to sa totiž môže stať s
každým, kto sa cez Eucharistiu otvorí pôsobeniu živého Boha.
Cena: 7,50 €

Pôstne kázne pre deti a krížové cesty
K pôstnym aktivitám je vhodná kniha pobožností krížových ciest za účasti
detí. Nájdete tu sedemnásť pobožností krížových ciest. Na začiatku Pôstneho
obdobia zverejníme powerpointové prezentácie s obrázkami krížových ciest.
Cena: 5,50 €

Smrť Tvoju Pane zvestujeme - pôstna aktivita
Kríž je zlepený zo šiestich kociek. Deti si postupne z farebných výkresov poskladajú a zlepia (najlepšie obojstrannou lepiacou páskou) jednotlivé kocky a
po ich zlepení vznikne 3D kríž. Kríž má rozmery 25 cm (výška) x 19 cm (šírka)
x 6 cm (hrúbka). Na kríži sú zobrazené všetky zastavenia krížovej cesty. Na
zadnej strane kríža je citát: „Smrť tvoju, Pane, zvestujeme a tvoje zmŕtvychvstanie vyznávame, kým neprídeš v sláve.“ Texty zastavení krížovej cesty
nájdete v knihe pobožností pre deti: Pôstne kázne pre deti a krížové cesty.
Cena: 10,00 € (jedna sada je pre 10 detí)
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Golgota 3D - pôstna aktivita
Papierová skladačka pozostáva zo siedmich častí. Základ tvorí zobrazenie vonkajšieho prostredia Golgoty, na ktorej zakončil svoju krížovú cestu Pán Ježiš na Veľký
piatok. V základnej časti sú vyrezané otvory, do ktorých sa vkladajú po obstrihnutí
a zastrihnutí zárezu ďalšie časti. Na nich sú znázornené jednotlivé scény svedkov
Ježišovej krížovej cesty: - ľudia (pozorovatelia, farizeji); - vojaci; - dvaja zločinci;
- apoštol Ján, Panna Mária a ženy; - ukrižovaný Pán Ježiš; poslednou časťou Golgoty je zmŕtvychvstalý Pán. Tento obrázok sa vymení na Veľkú noc a založí sa do
Golgoty namiesto ukrižované Pána Ježiša. Texty príhovorov sú na: https://www.
dkuspis.sk/wp-content/uploads/2021/01/Golgota-3D-prihovory.pdf
Cena: 10,00 € (1 sada je pre 10 detí)

Toto robte na moju pamiatku - pôstna aktivita
Jednotlivé znázornenia na kríži zobrazujú a vyjadrujú dôležité tajomstvá života Pána Ježiša a tajomstvá našej viery. Motívy aj katechézy súvisia s Poslednou
večerou, s umývaním nôh, Eucharistiou, obetou na kríži a sv. omšou. Na kríži sú
aj citáty zo Svätého písma. K aktivite je súbor príhovorov, ktoré obohacujú jej
priebeh o obsah a posolstvo. Texty príhovorov sú na: https://www.dkuspis.sk/
wp-content/uploads/2021/01/Toto-robte-na-moju-pamiatku-prihovory.pdf
Cena: 10,00 € (1 sada je pre 10 detí)

Ježišova i naša krížová cesta
Brožúrka s textom zastavení krížovej cesty a ilustrovanými obrázkami pre deti
na Pôstne obdobie. Na obrázkoch v brožúrke chýba šesť postáv, ktoré si deti dolepia. Rozdávanie chýbajúcich obrázkov sa môže rozdeliť na jednotlivé týždne.
Na konci Pôstneho obdobia im ostane malá knižka s pobožnosťou krížovej cesty
a peknými ilustráciami jednotlivých zastavení. Okrem toho deti bližšie spoznajú
postavy Piláta, Panny Márie, Veroniky, Šimona, plačúcich žien a Jozefa z Arimatey. Texty krátkych príhovorov k chýbajúcim obrázkom sú na: https://www.
dkuspis.sk/wp-content/uploads/2021/01/Jezisova-i-nasa-krizova-cesta-kazne-pre-deti.pdf.
Ku každej knižke je vhodná i karta „Moja pôstna aktivita“ vo formáte A5, v ktorej si môžu deti značiť svoje dobré skutky, sebazaprenia či modlitby. Nájdete ju
na:

http://www.dkuspis.sk/wp-content/uploads/2021/01/Postny-skutkovnik.

pdf
Cena: 1,00 €
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