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INFORMÁTOR A METODICKÝ POMOCNÍK PRE UČITEĽOV
NÁBOŽENSTVA A KATECHÉTOV SPIŠSKEJ DIECÉZY

Mozaika v Kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Kluknave
						Zdroj: Poézia kluknavského kostola, 2016

stálej vernosti, ktorú od nás Ježiš očakáva. Všetky pozemské dobrá – jedno po
druhom – pominú. Bolo by teda správne
vedieť sa ich vzdávať priebežne, dobrovoľne a z lásky. Ak si osvojíme ochotu
zriekať sa a premáhať, možno nebudeme
takí sklamaní, ak prídeme o to, čo nás teší.
Nasledujme svojím prežívaním Pôstneho
obdobia toho, ktorý sa dobrovoľne zriekol
aj seba samého. (Porov. Jn 10,17).
Tretie číslo Katechetických ozvien je
pripravené v duchu liturgických období,
ktoré máme pred sebou. Ide už tradične
o pôstno-veľkonočné číslo. Rubriky info,
odborný poradca, katechetické námety,
knižná ponuka ostali zachované. Novinkou je rozhovor, ktorý je zaradený z dôvodu odchodu do dôchodku našej kolegyne
a metodičky Mgr. Boženy Nemčíkovej. Za
jej prácu sme vďační a rozhovor s ňou je
i vzácnym svedectvom. Do čísla sme zaradili pôstne príhovory, ktoré súvisia s aktivitou pre deti 3D Golgotou. Ďakujeme
všetkým, ktorí prejavili záujem o tieto
materiály. Verím, že obsah aktuálneho
elektronického vydania Katechetických
ozvien vás povzbudí, obohatí a poslúži na
inšpiráciu.
Na začiatku duchovnej prípravy na
slávenie Veľkej noci vyprosujem veľa sily
a ochoty nasledovať Krista v nesení kríža
a konaní sebazaprení i prinášaní obety.
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Pápež v posolstve upozorňuje na negatívnu silu hriechu a smrti. Píše o tejto
sile, že ohrozuje harmóniu vytvorenú
vykúpením. Keď nežijeme ako Božie deti,
správame sa voči blížnym, voči ostatným
stvoreniam a voči sebe samým deštruktívne, vychádzame z presvedčenia, že
všetko môžeme využívať, ako sa nám
páči. Vtedy prevládne nestriedmosť, ktorá
vedie k spôsobu života prekračujúcemu
hranice, ktorých rešpektovanie si vyžaduje naša ľudská existencia a prirodzenosť.
Nasledujeme nekontrolované túžby,
ktoré sa v Knihe múdrosti prisudzujú
bezbožníkom, alebo tým, ktorí nekonajú
s myšlienkou na Boha a nemajú ani nija-

Stvorený svet je dobrý, pretože vzišiel
z Božej ruky. Je pravdou, že po pozemskom môžeme zatúžiť až príliš. Lipneme
na stvorených veciach a na potešení, ktoré nám prinášajú. Stáva sa, že ich chceme
viac ako duchovné dobrá. Radšej si vyberieme oddych ako modlitbu, necháme
pustenú reláciu, v ktorej znevažujú česť
druhých, hoci vieme, že i nás to pokúša
zhrešiť proti láske. Sv. Augustín tvrdil, že
začiatok hriechu je tam, kde sa odvrátime od Boha a obrátime sa k menším
dobrám. Nevyberáme si hneď niečo zlé,
ale vyberáme si niečo menšie ako Boha
a jeho vôľu. Kvôli dedičnému hriechu
a jeho následkom sme nastavení tak, že
naše telo nevie, kedy má dosť. Vyžaduje
si viac, ako potrebuje. Ak chceme pokročiť, ak sa chceme posunúť, ak v tom
chceme pomôcť iným svojím príkladom,
vyžaduje to určitú disciplínu. Ochotu
zriekať sa a premáhať. Je zaujímavé, koľko
obety dokážeme prinášať, ak ide o školu, o šport, alebo o rodinu. Naša vernosť
v malom by mala byť indikátorom našej
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úvodník

V

plynutí času sme sa opäť o čosi
posunuli a Popolcovou stredou
sme začali Pôstne obdobie. Tohto roku je jeho prežívanie spojené s citátom z listu Rimanom, ktorý je súčasťou
pôstneho posolstva pápeža Františka:
„Stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží
synovia“ (Rim 8, 19). Boží synovia sú tí, čo
prijali milosť Ježišovho veľkonočného tajomstva a naplno žijú z jej ovocia a ktorí
majú dosiahnuť svoju plnú zrelosť pri
vykúpení samotného ľudského tela. Keď
Kristova láska premieňa životy svätých –
ich ducha, dušu a telo – chvália Boha a vo
svojej modlitbe, kontemplácii či umení
zapájajú do tejto chvály aj stvorenie.

kú nádej do budúcnosti. Stvorenie naliehavo potrebuje, aby sa zjavili Božie deti,
tie, ktoré sa stali „novým stvorením“: „Kto
je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa
pominulo a nastalo nové“ (2 Kor 5, 17). Cesta
k Veľkej noci nás vyzýva k obnove našej
kresťanskej tváre a nášho kresťanského
srdca prostredníctvom pokánia, obrátenia a odpustenia, aby sme mohli prežívať
celé bohatstvo milosti veľkonočného tajomstva. (Porov. Posolstvo Svätého Otca
Františka na Pôstne obdobie 2019).

rozhovor

MÁTE Z ČOHO ROZDÁVAŤ
Dňa 7. januára 2018 sme sa rozlúčili s našou dlhoročnou pracovníčkou a milou kolegyňou Mgr. Božkou Nemčíkovou, ktorá
po ukončení pracovného pomeru odišla do starobného dôchodku. Jej práca a služba metodičky DKÚ bola výrazná a obohacujúca pre nás všetkých. Položili sme jej niekoľko otázok, na ktoré nám rada odpovedala.

KO: Božka, pracovali ste v Diecéznom katechetickom úrade Spišskej diecézy (DKÚ) desať rokov. Vo svojej práci ste sa venovali potrebám školskej katechézy so zameraním najmä na základné školy.
Mohli by ste nám povedať viac o práci metodika školskej katechézy a
o tom, ako si na svoju prácu spomínate?
BN: Začnem trochu osobne. Prácu metodičky som vnímala
ako nezaslúžený, veľký Boží dar. Predtým som sedemnásť rokov
vyučovala náboženstvo na viacerých základných školách v našej diecéze. Pri pohovore na miesto metodičky DKÚ mi dnes už
nebohý Mons. Ján Zentko povedal: „Máte z čoho rozdávať, tak to
zoberte.“ Úlohou metodičky školskej katechézy je napomáhať
katechétom v našej diecéze pri vyučovaní náboženstva metodickým usmernením, poradenstvom, tvorbou katechéz, pomôcok,
rôznych aktivít a súťaží, ktoré podporujú záujem žiakov o vyučovanie. Taktiež je tu aj vedenie agendy o učiteľoch, uskutočnených
podujatiach a hospitáciách, spracovanie štatistických údajov
o vyučovaní, príprava seminárov, metodických dní pre učiteľov a
špeciálne pre začínajúcich učiteľov. Tiež sa stalo, že o pomoc požiadali aj učitelia z iných diecéz.
KO: Ktoré aktivity či podujatia DKÚ ste mali najradšej? Pamätáte
sa na nejaké zvlášť silné okamihy, ktoré vo vás zostali?
BN: Pripravovali sme októbrové metodické dni či semináre
pre všetkých učiteľov a zvlášť metodický deň pre začínajúcich
učiteľov. Tieto podujatia boli pre mňa zaujímavé tým, že sme

Katechetické ozveny

sa na nich stretávali s mnohými dobrými ľuďmi, či už na strane
katechétov alebo prednášajúcich. Boli podnetné a obohacujúce.
Ak účastníci odchádzali s úsmevom, cítili sme, že boli spokojní. Tieto podujatia mali dve úrovne. Jedna bola vzdelávacia, keď
sme sprostredkovali odborné vedomosti a nové poznatky, druhá
bola duchovno-formačná, vtedy sme rozvíjali naše katechetické
spoločenstvo.
Počas desiatich rokov môjho pôsobenia v DKÚ som zažila
veľa krásnych okamihov spolupráce s kolegyňou Agi a Klárou pri
zabezpečovaní našich podujatí, vymýšľaní súťaží, tvorbe projektov a ďalších aktivít. Tešila nás vysoká účasť žiakov zapojených do
nami organizovaných podujatí, niekedy aj z iných diecéz.
Nikdy nezabudnem na ťažké chvíle, ktoré so mnou prežívali
moji kolegovia pri stanovení mojej diagnózy a následnej operácie, našu spoločnú sv. omšu, vyslúženia sviatosti pomazania chorých a spoločných modlitieb. Ráno, keď som plná úzkosti čakala
na rozhodujúcu operáciu, prišla mi od pána vikára SMS: „Božka
odslúžil som sv. omšu za vás, za Božiu pomoc pre vás, myslíme na vás.“
Pre mňa to znamenalo veľmi veľa.
KO: V čom ste vy videli najväčší prínos DKÚ pre diecézu?
BN: DKÚ je hlavný orgán, prostredníctvom ktorého diecézny biskup ako hlava miestneho cirkevného spoločenstva riadi
a usmerňuje katechetickú činnosť Spišskej diecézy. Práca nás
všetkých v DKÚ je tímovou prácou a my všetci sme vo vzájomnej
spolupráci vykonávali úlohy z jeho poverenia, čím sme napomá-
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hali spoločnému katechetickému úsiliu. Prípravou seminárov,
metodických dní, slávnosti Veni Sancte, ako i ďalších podujatí
vytvárali sme s učiteľmi živé katechetické spoločenstvo. Našimi
radami a metodickou pomocou sme uľahčovali prípravu učiteľov
na vyučovanie.
KO: Kedysi sa zvyklo hovorievať, že škola je základom života. Iste
tiež môžeme povedať, že vyučovanie náboženstva je dôležitou súčasťou
tohto základu. Čo vy vnímate ako najväčšie výzvy v oblasti vyučovania
náboženstva?
BN: Aby kompetentní v oblasti vyučovania náboženstva naďalej dbali o to, aby budúce generácie našich žiakov na všetkých
stupňoch boli systematicky vzdelávaní a vychovávaní v našej katolíckej viere. Tiež je dôležité usilovať sa, aby sme mali vždy dostatok dobrých učiteľov, t. z. vzdelaných a zbožných, ktorí budú
schopní otvárať srdcia žiakov pre Boha, budú im svedkami viery,
vzorom a oporou.
Sv. Don Bosco hovorieval: „Chceš robiť niečo dobre? Vyučuj. Chceš
robiť niečo lepšie? Vyučuj. Chceš robiť niečo najlepšie? Vyučuj!“ A Pán Ježiš hovorí: „Choďte do celého sveta a učte všetky národy...“
KO: Čo ste si najviac vážili na vašej práci? Čo vás dokázalo najviac
potešiť, povzbudiť?
BN: V pokore srdca a s radosťou si uvedomujem, že som od
Boha dostala veľa darov. Vážim si a ďakujem, že som mohla vyučovať žiakov náboženstva, že som mohla svojou troškou napomáhať školskej katechéze v Spišskej diecéze. Bola to pre mňa
česť, cítila som zodpovednosť, ale aj radosť. Ďakujem, za pekné
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spoločenstvo kolegov na DKÚ, za čas prežitý spoluprácou s nimi
pre dobro všetkých. Vážim si, že som bola súčasťou veľkého katechetického spoločenstva, že som mohla v ňom rásť a s ním budovať Božie kráľovstvo. Každý záujem učiteľov, ich otázky, odozvy,
ocenenie našich programov a poďakovania boli vždy potešením
pre mňa a povzbudením do ďalšej práce.
KO: Pri svojej práci ste navštevovali aj hodiny náboženstva, so zámerom byť ako metodik DKÚ oporou najmä začínajúcim učiteľom náboženstva. Takže ste si takto mohli vytvoriť reálny pohľad na to, ako
vyučovanie náboženstva vyzerá v praxi. Často ste pritom veľký dôraz
kládli na tzv. kerygmu. Môžete nám o nej povedať viac? Akú úlohu má
kerygma v praxi učiteľa?
BN: Ako ste naznačili v otázke, ako metodička školskej katechézy som s kolegami – Klárou, Marošom a naposledy aj s
Danielom navštívila mnohé školy a učiteľov, pretože hospitácia
školského vyučovania je ďalšou dôležitou činnosťou metodikov.
Je spätnou väzbou toho, ako učitelia uskutočňujú odporúčania a
odborné rady z metodických dní a seminárov v praxi. Počas jedného školského roka sme absolvovali asi 30 návštev v základných,
stredných, špeciálnych školách, SOŠ i gymnáziách na Orave, Spiši
i Liptove. Videli sme ich „v akcii“, priamo na vyučovacích hodinách,
videli sme v akom prostredí pracujú, aké majú podmienky pre
vyučovanie, aké problémy riešia, ako spolupracujú s ostatnými
učiteľmi a vedením. Vždy sme sa tešili, keď sme počuli chválu a
ocenenie ich práce. Pohospitačnými rozhovormi s učiteľmi a vedením sme sa usilovali o upevnenie postavenia učiteľa náboženstva
a zdôrazňovali sme, že v tomto prostredí sú zástupcami Cirkvi.

www.dkuspis.sk

rozhovor
To, čo sme najčastejšie zdôrazňovali bolo, aby zodpovedne
odovzdávali kerygmu – ohlasovali, že Boh nás miluje, preto
poslal svojho Syna, Ježiša Krista, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych,
aby nás vykúpil, zachránil a dal nám večný život.
Vyučovacia hodina bez ohlásenia kerygmy sa stáva profánnym predmetom - etikou, biológiou, občianskou náukou, podľa
témy, ktorú učíme. Zostávame na prirodzenej úrovni a na plytčine
odovzdávame málo. Bez ohlásenia kerygmy nenaplníme poslanie, pre ktoré nám bola udelená kánonická misia. Naším poslaním je podľa slov sv. Jána Pavla II. „zatiahnuť na hlbinu“, preniknúť do nadprirodzených sfér, ohlásiť Božie pravdy. Odovzdanie
kerygmy je jadrom nášho katechetického pôsobenia.
KO: Niekedy sa zvykne povedať, že na ohlasovanie viery potrebujeme byť zapálení, teda potrebujeme mať akúsi vášeň pre evanjelium. Je
podľa vás potrebná táto vášeň aj pre vyučovanie náboženstva?
BN: Na strednej škole sme mali učiteľku, ktorá sa tak vložila do výkladu, že celá jej postava, teda tvár i ruky vyjadrovali
zaujatie tým, čo robí, čo učí. Na konci hodiny sa nás, unavená,
niekoľkokrát opýtala, či sme porozumeli a keď sme povedali, že
áno, bola šťastná. Táto učiteľka vyučovala matematiku. A učiteľ
vyučujúci náboženstvo by mal hovoriť o úžasnej Božej láske bez
vášne? Potrebujeme svätú vášeň, aby sme našich žiakov oslovili
a nadchli. Naše hodiny náboženstva sú často evanjelizáciou. Na
naše hodiny prichádzajú žiaci z rodín, v ktorých sa viera nepraktizuje. Sami nedokážeme nič. Skôr ako vojdeme do triedy, odovzdajme svoje srdce, rozum i seba Duchu Svätému, aby on sám
hovoril k našim zverencom.
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KO: Moja posledná otázka smeruje do budúcnosti. Ak by ste sa dnes
mohli pozrieť na úsilie DKÚ a katechétov o desať rokov, čo by ste chceli
vidieť? Čo by ste im chceli popriať?
BN: Počas môjho sedemnásťročného pôsobenia v škole a desaťročného pôsobenia v DKÚ som bola svedkom zmien školského vyučovania. Spočiatku sme učili popoludní, po skončení riadneho vyučovania, potom sa náboženstvo zaradilo do rozvrhu a
učili sme dopoludnia. Boli sme začlenení do kolektívu ako ostatní učitelia. Využívali sme školské priestory, pomôcky, zmenili sa
formy i metódy vyučovania i vybavenie škôl. Školské vyučovanie
prešlo reformou a inovovaním učebných osnov. Hľadáme nové
spôsoby, ako učiť lepšie a účinnejšie. Vývoj celkom určite pôjde
ďalej. Myslím si, že dobre učiť náboženstvo nebolo nikdy ľahké
a ani ľahké nebude. Našou istotou je Boh.
Prajem preto všetkým žiakom, aby mali dobrých, vzdelaných
a zbožných učiteľov, ktorí budú k nim prichádzať s láskou ako
svedkovia viery a o Bohu budú svedčiť nielen slovom, ale predovšetkým svojím životom.
Učiteľom prajem dobrých žiakov, ktorí túžia byť vzdelávaní
a vychovávaní. Žiakov hľadajúcich pravdu a Boha, rodičov, ktorí si
budú vážiť prácu učiteľa a spolupracovať s nimi.
Všetkým prajem Božiu milosť, odvahu a vytrvalosť, aby ich
neodradili ťažkosti, prekážky, aby spolu dosahovali výborné výsledky, ktoré sú potrebné pre rast a život, pre ich dobro na Božiu
slávu. Nebojte sa...
Našej milej kolegyni a spolupracovníčke ďakujeme za rozhovor
a povzbudzujúce slová a predovšetkým za jej prácu, vyslovujeme Pán
Boh zaplať za službu v katechetickej oblasti a vyprosujeme Božie požehnanie do jej ďalšieho života.
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Biblická olympiáda – dekanátne kolá

Potvrdenia o konaní školských kôl bolo potrebné zaslať na DKÚ do 7. februára 2019. Záväzný termín konania dekanátnych kôl je 20.
3. 2019 pre základné školy a 21. 3. 2019 pre stredné školy. Pozvánky boli zaslané na adresy škôl.

Seminár na tému Osobnosti slovenských dejín a Cirkvi z obdobia komunizmu

Dňa 26. marca 2019 sa v Poprade uskutoční seminár pre učiteľov náboženstva a učiteľov cirkevných škôl. Seminár je zameraný na rozvoj
odborných kompetencií a ponuky metodických postupov pri vyučovaní náboženskej výchovy. Pozvánku na seminár nájdete na našej
webovej stránke.

Pracovná porada metodikov Spišskej diecézy

Dňa 11. marca 2019 sa v DKÚ v Spišskej Novej Vsi uskutoční porada metodikov našej diecézy. Prioritnou oblasťou činnosti metodikov
je realizácia dekanátnych kôl Biblickej olympiády, zorganizovanie katechetických dielní a duchovných obnôv, prípadne i duchovných
cvičení v jednotlivých regiónoch. Metodikom ďakujeme za ich činnosť v dekanátoch.

Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva, katechétov a katolíckych učiteľov na Spiši

V dňoch 1. – 3. februára 2019 sa uskutočnili duchovné cvičenia na tému NAJKRAJŠIA MÚDROSŤ JE MILOVAŤ BOHA. Zúčastnilo sa ich
vyše tridsať učiteľov náboženstva. Ďakujeme exercitátorovi, vdp. Mariánovi Sivoňovi za poodkrytie duchovnej studnice a prameňa
Božích darov, ktoré nám Pán sprostredkoval i prostredníctvom jeho prítomnosti na duchovných cvičeniach.

Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva, katechétov a katolíckych učiteľov na Orave

V dňoch 22. - 24. 3. 2019 sa v Dolnom Kubíne uskutočnili duchovné cvičenia na tému CHOĎTE A EVANJELIZUJTE POKRSTENÝCH.
Zúčastnilo sa ich 12 učiteľov. Ďakujeme exercitátorovi, vdp. Františkovi Ondrekovi za službu pre katechétov a učiteľov náboženstva.

Pôstne duchovné obnovy

V jednotlivých regiónoch diecézy sa v Pôstnom období uskutočnia duchovné obnovy pre učiteľov náboženstva. Aktuálne termíny
nájdete na www.dkuspis.sk

Noc čítania Biblie – 3. veľkonočná nedeľa 5. mája 2019

Projekt Noc čítania Biblie sa stal každoročne súčasťou života niektorých škôl. Začína sa v piatok podvečer a trvá až do nedele. Téma a
časový harmonogram je v štádiu príprav a podľa informácií KPKC bude zverejnený na ich webovej stránke. Na projekte spolupracuje
KPKC, KBD a Rádio Lumen.

Prehľadný rámcový kalendár podujatí pre učiteľov náboženstva a katechétov na rok 2019

Ponúkame rámcový kalendár podujatí DKÚ (semináre, obnovy, súťaže).

Mesiac
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Celodiecézne podujatia

január 2019

školské kolá BO

február 2019

duchovné cvičenia

Regionálne podujatia

katechetické dielne

foto: archív DKU

www.dkuspis.sk

info
marec 2019

apríl 2019
máj 2019
august 2019
september
2019

seminár - téma o slovenských blahoslavených
pracovná porada externých metodikov
dekanátne kolá BO
školské kolá výtvarnej súťaže
diecézne kolo Biblickej olympiády
diecézne kolo výtvarnej súťaže

katechetické dielne
duchovné obnovy
duchovné obnovy

seminár - téma z dejín Cirkvi
Veni Sancte
metodický deň pre začínajúcich učiteľov

október 2019

metodické dni v regiónoch

november
2019

recitačná súťaž
seminár- téma knihy k BO

katechetické dielne

december
2019

seminár - farská katechéza

duchovné obnovy

Podrobné informácie k jednotlivým podujatiam budeme zasielať priebežne počas roka.

Katechetické ozveny
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ZÁSADY UVEDENIA MODLITBY
VO VYUČOVANÍ NÁBOŽENSTVA
Modlitba je veľmi dôležitou časťou vyučovania náboženstva. Jej prítomnosť odráža vieru a dôveru katechétu ako i žiakov. Čo
v prípade, ak žiaci nemali možnosť zažiť úprimnú, dôvernu modlitbu a v triede sa modlitba spolužiakov javí iba ako bezduché recitovanie básničky? Je úlohou katechétu hľadať a nachádzať spôsoby, ako dať modlitbe na vyučovacej hodine dôstojné miesto, čas a
obsah.

I. Uvedenie k modlitbe v triede
Žiaci by mali byť pred modlitbou pokojní a sústredení na to, čo
sa bude diať. Sami to pravdepodobne nedokážu. Katechéta dbá
na to, aby úvodná modlitba neslúžila ako „prostriedok na utíšenie“, to znamená nezačína sa modliť hlasno, prekrikovať hlučnosť
triedy a dúfať, že väčšina žiakov sa prežehná a stíši. Katechéta by
mal trpezlivo venovať priestor na uvedenie modlitby. Sám má
pôsobiť pokojne. Zároveň pripomenie žiakom, ako je dôležité
uvedomiť si pred modlitbou Božiu prítomnosť. Znamená to, že
stojíme pred Bohom, sme s ním, on počúva naše myšlienky a my
sme pozorní na jeho vnuknutia.

II. Príprava k modlitbe: cvičenie koncentrácie
Ak je v triede hluk a katechéta si je vedomý, že nebude jednoduché žiakov umlčať, upokojiť a koncentrovať sa, môže použiť
krátke cvičenie. Nasledujúce návrhy sú určené žiakom v nižších
ako i vo vyšších ročníkoch. Po príprave katechéta upriami pozornosť na modlitbu a na Božiu prítomnosť medzi nimi.

1. cvičenie: Počúvanie, čo sa deje na chodbe školy
(vhodné pre mladších žiakov)

Katechéta oznámi:
Dnes sa budeme snažiť počúvať, čo sa deje v škole. Vytvoríme
dvojice a aby nás nikto nepočul, po špičkách vyjdeme z triedy. Pôjdeme čo najtichšie po školských chodbách a potom sa opäť vrátime do triedy. Najlepšie je ísť s trochu naklonenou hlavou, aby
sme počuli lepšie. Ak by sme niekoho cestou stretli, nebudeme sa
s nikým zdraviť. Je dôležité, aby v triedach, v ktorých sa vyučuje,
nikto nezačul, že kráčame chodbou. Keď sa vrátime, povieme si,
kto čo počul.
Keď sa žiaci vrátia do triedy, hovoria, čo počuli a katechéta
ich pochváli za ich pozornosť a schopnosť mlčať. V prípade, že
na chodbe stretnú niekoho dospelého, katechéta príde k nemu
a šeptom mu vysvetlí, že žiaci nemajú v tejto chvíli nič nahlas
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hovoriť, teda ani pozdraviť. V závislosti na zvyklostiach školy, katechéta by mal pred hodinou oznámiť vedeniu školy, aké cvičenie
bude realizovať.

2. cvičenie: Počúvanie zvukov bez opustenia učebne
(vhodné i pre vyššie ročníky)

Katechéta oznámi:
Bez toho, aby sme opustili triedu, budeme sa snažiť počúvať,
čo sa deje mimo triedy. Môže to byť v budove školy ale i mimo nej
– vonku. Na môj pokyn vstaneme zo stoličiek, potichu sa budeme pohybovať po triede a všetci sa budeme snažiť počúvať rôzne
zvuky zvonku a zo susedných tried.
Katechéta dáva pokyn, napr. „Potichu vstaneme a počúvame“.
Počúvanie môže trvať asi minútu, maximálne dve. Následne žiaci
hovoria, čo počuli.

3. cvičenie v triede: Pokojné ticho

Malé deti nerozlišujú význam zvukov a reagujú na každý zvuk.
Pod vplyvom skúsenosti, dieťa sa naučí selektovať zvuky, to znamená odpovedať na tie, ktoré sú pre neho dôležité a nereagovať
na náhodné. Aj my dospelí venujeme pozornosť tým zvukom,
ktoré sú pre nás dôležité a nereagujeme na náhodné zvuky.
Katechéta stručne predstaví priebeh cvičenia:
Doteraz sme počúvali to, čo sa deje mimo triedy. Dnes sa
pokúsime ignorovať všetky zvuky, ktoré sa k nám dostanú. Zatvoríme oči a budeme sa snažiť predstaviť si, čo sa deje ďaleko
od nás. Nakoniec, okrem tých zvukov, ktoré sú v škole a vonku,
mimo nášho miesta, vysoko nad nami, mimo našej planéty Zem,
v priestore vesmíru je úplné ticho. Jeden žiak raz povedal: „To je
kozmické ticho.“ Áno. Budeme počúvať kozmické ticho. Pokúsme
sa ho počuť, dokonca si ho aj predstavme. Počúvajme silu ticha,
snažme sa „obísť“ to, čo nás v tichu vesmiru môže vyrušovať, nevenujme pozornosť žiadnym zvukom. Počúvajme ticho, ktoré je
niekde mimo hluku.
V závislosti od skupiny žiakov cvičenie môže trvať jednu až tri
minúty.

www.dkuspis.sk
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4. cvičenie: Mlčanie v nás (je vhodné z času na čas opakovať)
Katechéta oznámi:
Teraz bude nasledovať cvičenie, ktoré sa môže zdať takmer
nemožné. Na začiatku možno len niektorí dosiahnu cieľ, ale po
niekoľkých pokusoch určite mnohí z vás to zvládnu. Na môj pokyn (napr. „Pozor, začíname.“), skúsite NEMYSLIEŤ NA NIČ. Ide
o to, aby v našom vnútri zavládlo ticho. Aby bolo prázdno a ticho
i vo vašej mysli. Pohodlne sedíme. Počas cvičenia je lepšie mať zatvorené oči alebo pri otvorených očiach pozerať sa na jeden bod,
napr. na tabuľu. Uvidíme, kto to dokáže.
Katechéta hovorí: „Pozor, začíname. „Snaží sa upokojiť aj svoje myšlienky. Po chvíli dokončí cvičenie slovom „koniec“ alebo
„stačí“ a hovorí: „Nech zdvihnú ruku tí, ktorým sa to podarilo.“
Katechéta sa čestne delí so žiakmi o svoje skúsenosti, či sa mu
podarilo “o ničom nerozmýšľať“. Uisťuje, že po niekoľkých pokusoch sa podarí i ďalším, aby umlčali svoje myšlienky.
5. cvičenie: „Počúvaj, Izrael!“

Vo vyšších triedach stojí za to, rozvíjať myšlienku počúvania
v kontexte Božích prikázaní. Najprv katechéta predstaví, že tak
ako v škole na náboženstve tak i v kostole sa často hovorí o najdôležitejšom prikázaní, ktoré poznajú. Počas rozhovoru upozorní žiakov, že Ježiš uviedol ako najdôležitejšie prikázanie lásku k
Bohu a k blížnemu, ale odovzdal učeníkom ešte jedno prikázanie, ktoré sa nazýva Nové prikázanie: „Milujte sa navzájom, ako
som ja miloval vás.“
Potom katechéta pristupuje k téme.
Dnes budeme znovu počúvať Ježišove odpovede. Dobre počúvajte, ktorý príkaz je ako prvý, teda prvý v poradí.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka Tu k nemu pristúpil jeden zo zákonníkov, ktorý ich počúval, ako sa hádajú. A keď

Katechetické ozveny

videl, že im dobre odpovedal, spýtal sa ho: „Ktoré prikázanie je
prvé zo všetkých?“ Ježiš odpovedal: „Prvé je toto: „Počuj, Izrael,
Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej
sily!« Druhé je toto: »Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!« Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet.“ (Mk 12, 28-31)
Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste.
Katechéta sa odvoláva na evanjelium, opäť prečíta text a potom skôr ako kladie otázku žiakom, predstaví, že: Ježiš tu citoval
Knihu Deuteronomium: Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný!
A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. (Dt 6, 4-5).
Ktorý príkaz je teda prvý? - Počúvaj Izrael. Toto je prvý príkaz.
V hebrejčine je to, „Shema Israel“. Toto je prvá a najdôležitejšia
modlitba vyvoleného ľudu: počúvať. Počúvať, teda počuť, vypočuť a poslúchnuť. Potom žiť to, čo sme počuli.
A Ježiš i nám hovorí: „Počúvaj. Počúvaj, Anna, Dominika, Karol,
Filip... Počúvaj, kresťan, Cirkev, Boží ľud.“ Schopnosť počúvať je na
prvom mieste. Pred modlitbou vyzve žiakov, aby mali snahu počas
modlitby počuť vnuknutie, ktorým Boh oslovuje ich srdce a myseľ.
Žiakov môžeme naučiť spievať verš „Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Ehad“.
Stojí za to zvoliť jednoduchý nápev, ako je to v kánone a keď
žiaci spoznajú zmysel spevu, utíšia sa a potom môže nasledovať
ústna alebo recitovaná modlitba.
https://www.youtube.com/watch?v=RhCl9ZKw4qc
Preklad a úprava: Klára Soľanová
Zdroj: Cz - catechizmy.pl
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PRÍPRAVA A VEDENIE
STRETNUTIA VO FARNOSTI
1. ČASŤ
U nás na Slovensku sa často hovorí o spoločenstvách a stretnutiach laikov, ktoré sa na nejednom mieste tešia veľkej
obľube. Napriek tomu sa stále objavujú otázky typu: Je to dobré, nie je to dobré? Čo môžu priniesť takéto spoločenstvá
Cirkvi? Čo ak takéto združovania laikov predstavujú pre Cirkev riziko?
Z pastoračného i spirituálneho hľadiska existujú vo farnostiach rôzne typy stretnutí a spoločenstiev laikov. Môžu sa líšiť
v rôznych aspektoch, formách i konkrétnych cieľoch. Najdôležitejším pastoračným cieľom má byť však to, o čom píše sv. Ján
Pavol II. v exhortácii Christifideles laici, „Farnosť nepozostáva v
prvom rade z nejakej štruktúry, z nejakého územia, alebo z nejakej
budovy, ale ona je skôr Božou rodinou, spoločenstvom bratov preniknutých jedným Duchom, ona je domom farskej rodiny, bratským a pohostinným, je spoločenstvom veriacich.“ (Chl 26)
Podobne sa vyjadril aj niekdajší prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Ratzinger, ktorý počas seminára o cirkevných
hnutiach a nových spoločenstvách v pastoračnej starostlivosti
biskupov v Ríme povedal: „Hnutia... môžu pomôcť vybudovať vo
veľkej Cirkvi, ktorá by mohla vyzerať iba ako obrovská medzinárodná
organizácia, dom, kde je atmosféra vlastná Božej rodine.1
Takisto vyzdvihol aj ich evanjelizačný a misijný potenciál:
„Hnutia môžu byť veľkou pomocou vďaka ich misijnému nadšeniu. Sú
malé, ale vedia, že malí menia svet. Tieto skupiny, ktoré majú misijný
elán, aj keď sú malé počtom, môžu nás všetkých povzbudiť, aby sme
boli vo svete kvasom evanjeliového života.“2
Teda zmyslom existencie spoločenstiev a stretnutí laikov má
byť na jednej strane rozvíjanie identity Božej rodiny, ktorá pozostáva zo spoločenstva veriacich a na druhej strane to má byť
vernosť evanjeliovému poslaniu získavaniu členov do tejto rodiny
ohlasovaním evanjelia. A byť rodinou znamená prekonávať obmedzenia a hranice formalizmu, ktoré bránia autentickosti kresťanského spoločenstva.
Víziou II. vatikánskeho koncilu a ako to vidno aj v dokumentoch posledných pápežov, je Cirkev ako spoločenstvo spoločen-

stiev: „Mnohé farnosti v mestských oblastiach... nie sú v stave spĺňať
svoju úlohu s celou účinnosťou. Aby sa všetky tieto farnosti stali živými
kresťanskými spoločenstvami, musia sa dotyčné miestne autority starať o to, aby: ... rástli malé bázové spoločenstvá, nazvané aj živé spoločenstvá, v ktorých veriaci vzájomne môžu hlásať Božie slovo a môžu
byť činnými v službe a v láske. Tieto spoločenstvá sú v spoločenstve so
svojimi pastiermi opravdivými skonkrétneniami cirkevného communia a centrami evanjelizácie.“ (Chl 26) Takže spoločenstvá a stretnutia veriacich mužov a žien vždy mali a majú v Cirkvi oporu, pretože
tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, aj keď je pritom dôležité mať na
pamäti kritériá rozlišovania, tzv. kritériá cirkevnosti. (Chl 107,108,
109)
Ako by malo takéto stretnutie vyzerať, resp. aké prvky by malo
obsahovať:

1. Každé stretnutie má mať svoj konkrétny cieľ. Ak cieľ stret

nutia nie je pomenovaný alebo je pomenovaný len všeobecne,
stretnutie sa stáva tápaním v hmle a strácaním času.
Typy stretnutí môžu byť rôzne: Spoločná modlitba,
lectio divina a povzbudenie sa z Božieho slova, formácia
a rozvíjanie zručností, ... ale ich cieľ by mal byť vždy zameraný
na to, aby dal podnet na zmenu zmýšľania, aby viedol ľudí
k rastu a k posúvaniu sa v duchovnom i osobnom živote.
Inými slovami, aby z takéhoto stretnutia odchádzali ľudia
premenení v zmýšľaní a stále viac a viac sa podobajúci
Kristovi v milovaní.

2. Stretnutie by malo obsahovať minimálne tieto základné

časti: modlitba, nosná časť stretnutia (formačné slovo,
katechéza, lectio divina, ...), zdieľanie (čas spoločného
rozprávania a vzájomného počúvania o téme stretnutia).
Ak v ňom nie je priestor na zdieľanie, určite je treba dať
čas aspoň na diskusiu, aj keď má diskusia obmedzenejšie

1 Ratzinger, J. Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov. Bratislava: Dobrá kniha, 2003, s. 191.
2 Ratzinger, J. Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov, s. 204, 205
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možnosti a nie je v nej možnosť ísť do hĺbky ani do hlbšieho
rozvíjania vzťahov medzi účastníkmi. Je tiež veľmi dobré
obohatiť stretnutie nejakým pohostením – agapé – pomáha
to k prežívaniu prijatia, ľudia sa viac uvoľnia, opadne úvodná
ostýchavosť, ...

3. Dôležité je tu povedať aj to, že nie každý človek je zvyknutý

hneď na prvom takomto stretnutí rozhovoriť sa pred inými
ľuďmi. Pre niekoho to môže predstavovať obrovský stres
hovoriť o svojich pohľadoch na vec pred druhými. Je veľmi
dôležité to zohľadniť a ponechať slobodu takémuto človeku.
Niekedy to chce len čas alebo cieľavedomé budovanie dôvery,
či pocitu prijatia. Aj pri tom však platí zásada: Napriek tomu,
že sa nedokážeš s nami zhovárať, vnímame to, že si tu a máš
tu svoje miesto a svoj priestor na vyjadrenie, keď na to budeš
pripravený.

Katechetické ozveny

4. Veľmi dôležitou súčasťou je atmosféra prijatia. Niekedy

a hlavne na začiatku je to tá najdôležitejšia vec, ktorú si ľudia
môžu so sebou odniesť a zároveň to, čo ich bude najviac
motivovať prísť znova. Asi by sa o tom dalo veľa napísať. Ale
možno stačí zaujať Ježišov postoj pri umývaní nôh učeníkom
- som tu pre vás a som pripravený prijať vás takých, akí ste.
V ďalšom vydaní Katechetických ozvien sa budeme venovať
ďalším dôležitým aspektom spoločenstiev a hnutí. A ak vás tento príspevok aspoň trochu zaujal, budem veľmi rád, ak napíšete
svoje skúsenosti a postrehy k tejto téme na: lysy@dkuspis.sk.
Spracoval: Daniel Lysý
Použitá literatúra:
RATZINGER, J. Cirkevné hnutia v pastoračnej starostlivosti biskupov.
Bratislava : Don Bosco, 2003, 208 s.
Apoštolská exhortácia Christifideles laici
PUPÍK, Z., ŠMIDRIAK, O. Animátor a život malého spoločenstva.
SNV : ZKSM, 2009, 130 s.
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PÔST:
MODLIŤ SA
TELOM I DUŠOU
PRACOVNÝ TEXT
PRE ŽIAKOV

Pozri sa, čo spôsobuje pôst? Uzdravuje choroby, zaháňa
zvrátené myšlienky, dáva duchu viac svetla a privádza ľudí
pred Boží trón.
Atanáz (295-373)

  Keď pôst nemá nič spoločné s druhými ľuďmi, potom stratil
svoj zmysel.

Test pre správny pôst:

Ako sa správam k druhým ľuďom, keď sa postím?
Keď o niekom druhom hovorím zle, nič dobrého mu neprajem, hodnotím ho podľa svojich vlastných výkonov, potom som
pôst pochopil zle.
Postiť sa tiež znamená: Som viac spojený s druhými ľuďmi
i s prírodou. Z toho vyrastá i ochota, aby som sa postavil na stranu všetkých, ktorými sa pohŕda, a aby som sa zasadzoval za mier
a život.

Čo je pôst?

Premýšľaj, čo pre teba znamená postiť sa.
Niekoľko slov ti pritom môže pomôcť. Do žltých políčok napíš
slová, ktoré ti napadnú, keď počuješ slovo „pôst“.

Tieto slová mnícha z púšte ti presne hovoria, prečo je modlitba telom i dušou znamením viery.
  Ide o to, aby som sa stal svätým a aby som svätým zostal.
  Ide o to, aby som si znovu premyslel svoje priateľstvo s Bohom a aby som ho obnovil.
  Ide o to, aby som sa naučil mať rád ľudí a svet okolo seba.

Pôst pre telo

Ľudia sa možu živiť nie iba zvonku, ale
aj zvnútra. To znamená, že telo sa môže zamerať na svoje vnútorné rezervy, i dlhší čas
nepotrebuje prijímať veľa jedla. Týmto preorientovaním sa telo spotrebuje vnútorné
rezervy a odburáva škodlivé látky, ktoré by
mu mohli škodiť alebo spôsobiť i chorobu.
Taký generálny poriadok pomáha telu, aby
sa uzdravilo alebo aby zostalo zdravé.

Pôst pre dušu

Keď sa postím, môžem nájsť sám seba. Mám
čas pre ticho a pre modlitbu. Pôst mi ukazuje, kto
som. Okrem toho sa v čase pôstu učím lepšie načúvať a vidieť. Poznám i svoje ťažkosti s pôstom
a viem, že som odkázaný na Božiu pomoc.

Pôst pre druhých ľudí a svet, v ktorom žijem

  Nejde o to, aby sa zo mna stal prieborník v pôste.
  Nejde iba o moje vlastné zdravie a o cvičenie v modlitbe.
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Pomôcka: odvážiť sa k niečomu novému, očistiť sa, načúvať, obrátiť
sa, pozerať sa, vytvárať spoločenstvo, oslobodiť sa, byť chudobný, ďakovať...

KEDY SA MÁM POSTIŤ?
Nikdy nie som príliš malý

Každý človek sa môže postiť. Na to
nie je nikto príliš mladý alebo príliš starý. Naopak! Pôst môže mať pri rôznych
ochoreniach liečivé účinky.

www.dkuspis.sk
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Kto je ale chorý, môže sa postiť iba pod lekárskym dozorom.
Dôležité je: Máš si vybrať takú formu pôstu, ktorá je pre teba
vhodná.
Nesmie to ale byť pod tlakom veľkého výkonu alebo úspechu.

Čas na pôst

Postiť sa môžeš v ktorúkoľvek ročnú dobu. Jar
s obnovovaním prírody je pre to veľmi vhodná
doba. Nie náhodou pripadá pôstna doba iných
náboženstiev tiež na toto obdobie. Pre kresťanov,
ktorí sa postia predovšetkým z náboženských dôvodov, je zmysluplné, keď sa postia počas štyridsaťdenneho času prípravy na Veľkú noc.
  Jednodenný prísny pôst je vždy na Popolcovú stredu a Veľký
piatok.
  Každý piatok je dňom pokánia, ktorého súčasťou je i vhodný
pôst.
  Pôst v našich krajoch je zaužívaný od Zeleného štvrtka do
Bielej soboty a pred inými významnými slávnosťami.

Deň pôstu je malou pomocou k tomu, aby sme si lepšie uvedomovali svoj život, Božiu lásku k nám, jednoduché veci v našom živote a aby sme za ne
boli vďační. Môžeme urobiť jednoduchý pokus. Nemusíme hneď
začať s celým dňom. Ak máme
mladšieho súrodenca, bude nám na
začiatok stačiť jedna alebo dve hodiny dopoludnia alebo odpoludnia. Prečítame mu napríklad nejaký príbeh. Uvidíš, ako ticho dokáže byť tvoj malý brat alebo sestra.

Deň pôstu pre druhých ľudí a svet, v ktorom žijeme

Postiť sa vždy znamená deliť sa s tými, ktorí sú v núdzi.
Jednou formou ako sa cvičiť v spoločenstve s chudobnými vo
svete, je odkladať peniaze do obálky, ktoré ušetríme vďaka tomu,
že pripravíme jednoduché a teda i lacnejšie jedlo. Do tejto obálky
by sme mohli občas pridať i niečo z vreckového, ktoré sme v pôstnej dobe nemuseli utratiť na sladkosti alebo iné nepotrebné veci.

Deň pôstu

Neboj sa, nemusíš sa stať prieborníkom v pôste. Deň pôstu je
celkom obyčajný deň.

Deň pôstu pre telo

Ten deň si odpustime ponuku všetkého možného. Je dobré obmedziť sa na chlieb, marmeládu, syr, niekoľko jabĺčiek, vodu. Alebo si môžeme
pripraviť spoločné pôstne jedlo zo zemiakov,
strukovín a vajíčok.

Deň pôstu pre dušu

Postiť sa znamená mať čas, stíšiť sa a svoj pohľad zamerať predovšetkým na Boha, blížneho a na iné jednoduché veci. V tomto
dni si treba nájsť čas na modlitbu, rozhovor, na spoločné posedenie v rodine. Je to čas k uvoľneniu, čas na spoločnú prechádzku
v prebúdzajúcej sa prírode.
Zdroj: Dúha č. 13, 1998/99
Spracovala: Klára Soľanová
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I TO JE PÔST
Pôst od nakupovania
Keď čítaš na internete, pozeráš sa na televízny program, zájdeš do obchodu, všade sa
dozvedáš, že čím viac vecí človek má, tým je
šťastnejší. Máš väčší pôžitok, keď piješ práve
nápoj, ktorý je vychválený reklamou, nosíš
oblečenie od určitej firmy alebo používaš tovar, ktorý má nejakú značku. Túžba mať stále
viac vecí zakrýva v tebe pravú túžbu po živote.
Zabúdaš načúvať sám sebe a hľadať, čo je pre tvoj život dôležité.
Dokážeš dokončiť nasledujúcu vetu?
Aj to je pôst, keď .................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................

Zamyslenie:

Keď sa ti v chladničke alebo v batohu neskazí žiadna potravina. Aj to je pôst!
Keď v novembri na stromoch nezostane žiadne neobraté ovocie alebo nezhnije po novom roku v pivnici. Aj to je pôst!
Keď si overíš, či by sa niečo pokazené nedalo opraviť ešte skôr,
ako to vyhodíš do kontajnera; keď ešte máš predstavu o tom, čo
sa nachádza v tvojej šatníkovej skrini. Aj to je pôst!
Keď niečo vyperieš bez chemických prípravkov a nebudeš
stále kupovať igelitové tašky, ktoré po vyhodení zaťažujú životné
prostredie; keď aspoň raz urobiš z polkruhu okolo televízora kruh
rodiny. Aj to je pôst!
Keď budeš hovoriť iba slová, ktoré sú pre
iných užitočné; keď pôjdeš preč z miesta, kde
iní robia zlé veci. Keď nebudeš používať svoj
sluch a hlas tam, kde sa rozhostila nenávisť
a násilie. Aj to je pôst!

Recepty na pôstne jedlá
Jeden deň s domácim chlebom, čajom,
syrom a tvarohom. V pôste sú dobré strukoviny (fazuľa, hrach, šošovica, fazuľka).
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Domáci chlieb so zemiakmi

½ kg zemiaky uverené v šupke, 2/3 l horúca voda, 40 g soli, 1 PL
kmín, 30 g kvasnice, 1 kg žitná múka, 1 kg pšeničná múka.
Zemiaky za horúca olúpať a prelisovať.
Zmiešať s horúcou vodou, počas miešania
pridať soľ a korenie. Miesiť dovtedy, kým
cesto nie je vlažné. Kvasnice rozpustiť vo
vlažnej vode s trochou cukru, zamiešať do
nich trochu múky. Takto vzniknutý kvások
nechať vykysnúť. V mise premiešať žitnú a pšeničnú múku, pridať kvások a zemiakové cesto. Všetko
zmiesiť, kým vznikne tuhé cesto. Potom vytvarovať dva bochníky
a každý zvlášť vložiť do misky vyloženej utierkou. Prikryť a nechať
kysnúť v teplej miestnosti od večera do rána. Na druhý deň vložiť bochníky na tukom vymazaný plech a v predhriatej rúre piecť
rovnomerne 80 minút pri teplote 200 st. Celzia.

Fazuľová polievka s rezancami

¼ kg bielej fazule, zväzok jarnej cibule, zeleninové korenie (mrkva,
zeler, petržlen), petržlenová vňať, 1 strúčik cesnak, 4 PL rastlinný olej
alebo trochu masla, 150 g širokých rezancov alebo iných cestovín do polievky.
Fazuľu namočiť na 12 hodín. Variť ju asi
1,5 hodiny na miernom ohni. Potom pridať
korenie a variť ďalej. Nakrájať cibuľku, mrkvu,
petržlen, trochu zeleru a petržlenovú vňať.
Medzi tým zvlášť uvariť rezance. Pripravenú
zeleninú dať variť do polievky na 10-15 minút.
Potom dať do polievky rezance, vňať a krátko
povariť. Polievku možno dochutiť ešte soľou,
lisovaným cesnakom. Možno pridať trochu oleja alebo masla.

Zemiaky s mozarelou

1 kg zemiaky, 4 strúčiky cesnak, 4 PL rastlinný olej, 4 paradajky, 400
g mozarely (alebo iný tvrdší syr), 1 kelímok smotany, bazalka alebo zelený potrežlen.
Zemiaky očistíme a nakrájame na tenké plátky. Očistený cesnak pokrájame na jemno. Na panvici rozpálime olej a opečieme
na ňom zemiaky a plátky cesnaku. Ochutíme soľou a peprom.
Paradajky ponoríme na chvíľu do horúcej vody, olúpeme a nakrájame na kolieska. Mozarelu nakrájame na plátky. Paradajky a syr
opatrne premiešame so zemiakmi, prilejeme smotanu a varíme
10 minút. Posypeme jemne nakrájanou bazalkou alebo petržlenom.
Zdroj: Dúha č. 13, 1998/99
Spracovala: Klára Soľanová
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KRÍŽOVÁ
CESTA
RODIČOV
Úvod
Pane, ďakujeme ti, že môžeme byť rodičmi, že si nás obdaroval
deťmi. Počas tejto pobožnosti krížovej cesty ťa prosíme o dary Ducha
Svätého. Pomôž nám mať stále na mysli, že máme byť pre svoje deti
obrazom milujúceho Otca, ktorý stále čaká na návrat svojho márnotratného syna.

I.

Pilátov súd

Pane, najzákladnejšou potrebou každého človeka je milovať
a byť milovaný. Každému z nás sa ponúka nesmierna Božia láska
v každom okamihu a v každej situácii nášho života. Stačí to vedieť
a žiť z tejto istoty. Čomu nás – rodičov učí Boh? Učí nás milovať
svoje deti tak, ako on miluje nás. Učí nás láske, ktorá verí dieťaťu,
vidí v ňom dobro a všemožne mu pomáha, aby sa mohlo rozvíjať.
Pane Ježišu, nauč nás milovať svoje deti takouto láskou ako nás ty
miluješ a dôverovať im ako nám ty dôveruješ.

II.

Pán Ježiš prijíma kríž

Pane, byť rodičom je veľká radosť, ale i zodpovednosť. Dieťa je
cenný dar, ktorý nám bol zverený, aby sme ho s láskou sprevádzali na ceste k jeho zrelosti. Výchova je zároveň zodpovednosťou
a krížom, ktorý berieme na seba. Naše deti po nás zdedili mnohé
vlastnosti, ktoré badáme na ich prejavoch. Často sa na ich správaní prejavujú i naše chyby a slabosti. Musíme ich vedieť zniesť.
Uvedomujeme si, že na nich vplývame tak my, ako aj celý okolitý
svet.
Pane Ježišu, uč nás znášať naše výchovné chyby ako i chyby tých, ktorí majú vplyv na naše deti.

Katechetické ozveny

III. Prvý pád pod
krížom
Pane, na našej životnej
ceste sa strieda pohyb od
svetla k tieňu. Nadšenie
a chuť niečo zmeniť striedajú pády do netrpezlivosti,
malomyseľnosti
a znechutenia. A to všetko
vnímajú i naše deti. Je to
pre nich škola života, keď
nevedomky sledujú, či sa
z toho „prachu zeme“ zdvihneme a čo s tým urobíme. Raz budú
i oni napodobňovať naše správanie.
Pane Ježišu, ty si trikrát padol na svojej ceste a vždy si povstal. Prosíme ťa, daj nám silu povstať z pádov a naplň naše srdce láskou a pokojom.

IV.

Pán Ježiš stretáva svoju matku

Pane, vieme, že medzi milujúcou matkou a dieťaťom je veľmi
silné puto. Pre dieťa je matka všetkým. Milujúca matka vie vycítiť, čo trápi jej dieťa a prečo trpí. Ono sa jej zveruje, dôveruje jej,
očakáva jej záujem a podporu. Od láskyplnej pozornosti k našim
deťom nás však môže odvádzať mnoho vecí. Napr. práca; vlastná
bolesť; predstavy o dokonalosti dieťaťa, ktoré nedosahuje; jeho
spurnosť; jeho vlastnosti a prejavy, ktoré nás rozčuľujú.
Pane Ježišu, prosíme ťa, uzdravuj naše srdce, aby sme sa sami cítili
milovaní a prijatí, a aby sme s rovnakou láskou prijímali a milovali svoje
deti.

V.

Šimon Cyrenský pomáha Pánu Ježišovi
niesť kríž

Pane, mnohým ľuďom nemožno zmierniť ich trápenie, pretože nedokážu prijať našu pomoc. Uvedomujeme si, že každého
z nás do určitej miery zahanbuje, keď máme priznať svoju slabosť
alebo neschopnosť a neradi prijímame poučenie a usmernenie.
Pomáhaj nám, aby sme svojim deťom dokázali ponúknuť pomoc
bez toho, aby pritom cítili svoju neschopnosť alebo našu nadradenosť.
Pane Ježišu, pomôž nám pomáhať našim deťom a obmäkči v nás to,
čo robí naše srdce tvrdým a kamenným.
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VI.

Veronika utiera Ježišovu tvár

Pane, ty najlepšie vieš, koľko zla pôsobí na naše deti v tomto
svete. Ty vieš, že sami ich nedokážeme ochrániť. Ty vieš, že čím
ďalej, tým menej môžeme ovplyvniť mnohé veci v ich živote. Môžeme im však načúvať a hľadať spôsoby, ako im pomôcť, keď sa
nachádzajú v zložitej situácii.
Pane Ježišu, prosíme ťa o dar rozlišovania, aby sme vedeli, kedy
nášmu dieťaťu viac prospeje naše láskavé pochopenie a kedy láskavá
prísnosť. Nech v našom konaní nikdy nechýba láska, pretože ty s veľkou
láskou konáš v našich životoch a nikdy nás nenechávaš bez pomoci.

VII. Pán Ježiš padá druhý raz po krížom
Pane, uvedomujeme si pády našich detí. Nemáme na mysli
„obyčajnú neposlušnosť“, ale situácie, keď majú pocit, že sa im
zrútil svet a že prišli o svoj ostrov bezpečia. Vieme, že keď dieťa
stráca dôveru v seba samého, stráca i úctu k rodičom a ostatným
ľuďom.
Pane Ježišu, ty nás miluješ a prijímaš i s našimi chybami. Ty si našim
najlepším učiteľom a sprievodcom. Pomôž nám, aby sme sa od teba učili
prijímať svoje deti i ostatných ľudí a dôverovať im.

VIII. Pán Ježiš a jeruzalemské ženy
Pane, pri bránach Jeruzalema stáli ženy s deťmi, plakali a ľutovali ťa. Ty si nepohrdol ich súcitom, ale láskavo si im pripomenul ich materskú zodpovednosť. I nám sa často nedarí odhadnúť
mieru lásky, ktorú máme prejavovať svojím deťom. Lásku možno
prejavovať i nevhodným spôsobom, kedy namiesto jej naplnenia
môže rásť závislosť detí na nás, čo podlamuje ich sebadôveru.
Pane Ježišu, daj nám múdrosť a poznanie, aby sme sa dokázali vyvarovať nezdravého vzťahu a lásky k svojim deťom.

IX.

Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom

Pane, tvoj tretí pád nastal takmer na samom vrchole cesty.
Tvoje sily boli na konci. Na tvojej ceste nebolo iba utrpenie
a bolesť, ale sprevádzalo ju i vedomie, že plníš Otcovu vôľu a že
k tomu ti nebeský Otec dodáva silu. Naša cesta s deťmi bude ešte
dlhá. Ona nekončí ani vtedy, keď už budú dospelí. Budú to vždy
naše deti.

Katechetické ozveny
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Pane Ježišu, prosíme ťa, daruj nám milosť pociťovať radosť, že plníme našu úlohu, svoje poslanie, ktoré si nám zveril. Daruj nám slobodu
pri plnení tvojej vôle, aby sme sa stali dobrými nástrojmi a uverili, že
s našimi deťmi máš svoj jedinečný plán a ich odpoveďou má byť plnenie
ich poslania.

X.

Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Pane, šaty sú to vonkajšie, čo máme na sebe. Zďaleka nie sú
tým najdôležitejším, čo naše deti potrebujú a čo im zabezpečujeme. Tým najdôležitejším je ukázať im, ako majú žiť a aký je
zmysel ich života. Musíme mať pevný základ, na ktorom staviame svoj život a ktorý obstojí v skúškach času. Máme vlastniť, čo
nás podoprie v každej životnej situácii, v rýchle sa meniacej spoločnosti, v ktorej sa dôležité hodnoty rýchlo rozpadajú. Za tým
všetkým si ty a tvoja milosť v nás.
Pane Ježišu, prosíme ťa, zbav nás strachu, ktorý nám bráni úplne sa
zveriť do tvojich rúk.

XI.

Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Pane, na kríži si už nebol schopný pohybu. Nemohol si robiť
nič ani ty, ani tvoja matka, ani tvoji priatelia. Bol to stav bezmocnosti. Nastal krátko pred premenou zla v nekonečné dobro, ktoré
prinieslo záchranu všetkým ľuďom na celom svete.
Pane Ježišu, daj, nech nás vo chvíľach bezmocnosti posilňuje nádej,
že ty môžeš premeniť zlo, ktoré prežívame, v dobro, ktoré nám prinesie
záchranu.

XII. Pán Ježiš na kríži zomiera
Pane, kríž je vrcholom tvojej lásky. Prináša pokoj, po ktorom
túži každé ľudské srdce. Kríž môžeme objať. Kríž nás môže posilniť a potešiť vo vypätých situáciách. Je zdrojom múdrosti v čase
nepokoja a zmätku, ale umožňuje i nápravu chýb, ktoré nám ty
odpúšťaš. S krížom sa môžeme podeliť s druhými a stáva sa potom ľahším. Kríž pomáha napraviť minulosť, dáva pokoj prítomnosti a sľubuje pomoc do budúcnosti. Určuje smer a vedie nás
v každej dobe. Kristov kríž nás nikdy nenecháva osamotených.
Pane, k tebe a ku krížu sprevádzame svoje deti, aby si naplnil ich srdce svojou prítomnosťou, láskou a pokojom. Ďakujeme ti za túto možnosť a chválime ťa za ňu.

www.dkuspis.sk
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XIII. Pán Ježiš je položený do lona svojej
matky
Pane, sú chvíle, kedy musia zomrieť predstavy o našich deťoch. Sú príležitosťou vziať ich do náručia – objať ich – a dať tak
im i sebe pocítiť vzájomnú lásku. To nám pomôže pochopiť a
prijať, že naše deti sú iné, ako boli naše predstavy. Boh nám za
to daruje pokoj v srdci a dá nám nádej, že s našim dieťaťom má
svoj plán. Je to ten najlepší plán, aký by sme sami pre svoje dieťa
nikdy nevymysleli.
Pane Ježišu, daj nám silu, aby sme deťom dopriali slobodu. Duchu
Svätý, prosíme ťa, daj nám k tomu silu a odvahu.

XIV. Pána Ježiša pochovávajú
Pane, mŕtvy človek už pre spoločnosť často nič neznamená.
Sú spoločnosti, v ktorých ani dieťa neznamená nič, ešte nemá

žiadnu hodnotu. Také zmýšľanie mala i tvoja spoločnosť. Ty si ju
ohromil, keď si dieťa postavil medzi dospelých ľudí a povedal si:
„Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva.“ Pane,
daj, aby sme sa na svoje deti vedeli pozrieť tvojimi očami a vedeli
si položiť otázku: „Čo ma moje dieťa v živote naučilo? Prečo mi
bolo darované?“, a ďakovať Bohu za každý rok, za každý mesiac,
týždeň, deň, hodinu, minútu a dokonca i sekundu života nášho
dieťaťa.
Pane Ježišu, pomôž nám, aby naše stretnutie s dieťaťom bolo
stretnutím plným vďačnosti Bohu za jeho dar a aby sa ono stávalo pre
nás – rodičov učiteľom lásky.

Záver
Pane, Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že môžeme svoj život spájať
s tvojím krížom; že celá tvoja krížová cesta je posilou pre našu životnú cestu. Ďakujeme ti za naše deti i za našich rodičov. Amen.
Zdroj: http://www.peplum.cz/
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CESTA SVETLA
Náš život sa dá porovnať s cestou. Naša cesta života potrebuje svetlo. Svetlom je pre nás zmŕtvychvstalý Kristus. Naším sústredením nás sprevádzajú tajomstvá ruženca svetla.
CESTA SVETLA sa nazýva i veľkonočná pobožnosť. Nadväzuje na cestu kríža. Začína sa pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho zmŕtvychvstania a vrcholí vo večeradle vyliatím Ducha Svätého, aby apoštoli išli a niesli Svetlo zmŕtvychvstania do
všetkých končín Zeme.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

ÚVOD
Vo svetle Božieho slova chceme uvažovať o niektorých evanjeliových scénach a premýšľať o potrebe svetla v našich životoch.
Chceme sa dnes modliť za seba, za naše rodiny, aby sme boli nositeľmi Božieho svetla a rozdávali ho.

1. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Mt 28,5-7;
„Anjel sa prihovoril ženám: „Vy
sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša,
ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo
vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si
miesto, kde ležal. A rýchlo choďte
povedať jeho učeníkom: „Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley.“
Ženy pri hrobe zažili najväčšie prekvapenie svojho života. Prišli pomazať mŕtve telo a vypočuli si zvesť o zmŕtvychvstaní.
Oslávený Ježiš, chceme pochovať všetky svoje mylné predstavy o tebe, o živote. Buď nám nablízku počas nášho dozrievania
a dávaj sa nám stále čoraz lepšie spoznať.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

2. zastavenie:

PETER A JÁN PRI PRÁZDNOM HROBE
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
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Jn 20,3-9
„Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale
ten druhý učeník bežal rýchlejšie,
predbehol Petra a prišiel k hrobu
prvý. Nahol sa a videl tam položené
plachty; dnu však nevkročil. Potom
prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl
tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola
pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý
učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali
Písmo, že má vstať z mŕtvych.“
Pán Ježiš mal s apoštolmi veľkú trpezlivosť. Neraz sa prejavili
ako ľudia slabej viery. Ale nikdy s nimi trpezlivosť nestratil a oni sa
zároveň stále nechávali viesť a usmerňovať.
Oslávený Ježiš, vstúp svojím svetlom do nášho rozhodovania
o našich životných povolaniach, aby sme spoznali svoju úlohu
a poslanie v tvojom pláne. Chceme sa nechať viesť tvojím jemným hlasom. Pán Boh nám našepkáva skrze naše talenty, čo od
nás čaká, aké povolanie má miesto v jeho pláne s nami. On počíta
s každým z nás.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

3. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ SA ZJAVUJE MÁRII
MAGDALÉNE
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Jn 20,16.18
„Ježiš ju oslovil: „Mária!“ Ona sa obrátila a po hebrejsky mu povedala: „Rabbuni,“ čo znamená Učiteľ. Mária Magdaléna išla a zvestovala
učeníkom: „Videla som Pána,“ a že jej toto povedal.“
Mária Magdaléna nešla cestou nevinnosti, ale išla cestou kajúcnosti. My všetci potrebujeme ísť takou cestou. Cesta kajúcnos-
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ti je cesta povstania z vlastných
hriechov. Mária Magdaléna je
pre nás vzorom a Zmŕtvychvstalý Kristus posilou, aby sme nastúpili a vytrvali na tejto ceste.
Buďme si vždy vedomí svojich
nedostatkov a hriechov. Slovo
odpusť, odpúšťam nech je bež-

nou súčasťou nášho slovníka.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

4. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ SA STRETÁVA S UČENÍKMI
NA CESTE DO EMAUZ
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Lk 24,13-21.25-27
V ten deň išli dvaja z nich do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií,
a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne
uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš
a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby
ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“ Zastavili sa
zronení a jeden z nich menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“ On im
povedal: „A čo?“ Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol
prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom;
ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali.
A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael.... On im povedal: „Vy nechápaví a
ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto
všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.
Emauzskí učeníci boli bezradní. Stratili nádej, že Ježiš je Vykupiteľ. Na tretí deň opustili Jeruzalem a skleslí kráčali do Emauz.
Stáva sa, že v ťažkých chvíľach nás opanuje bezradnosť a zároveň
vnímame, koľko bezradných je okolo nás. Nesmieme zabudnúť, že Kristus je naozaj živý! On nie je symbol, hoci používame
symboly, ktoré nám ho zviditeľňujú. Keď sprevádzal bezradných
emauzských učeníkov, nebol prítomný symbolicky, ale skutočne.
Kristus je svetlo sveta, je svetlo pre každého z nás a môže prežiariť každú temnotu neistoty a bezradnosti v našich životoch.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.
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5. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ SA DÁVA SPOZNAŤ PRI
LÁMANÍ CHLEBA
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale
oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“
Vošiel teda a zostal s nimi. A keď
sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a
dobrorečil, lámal ho a podával im
ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď
sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema.
Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali:
„Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo
sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.
Eucharistii sa v prvých storočiach hovorilo lámanie chleba.
Kristus je Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Telo a krv Božieho
Syna je veľký dar, pokrm na ceste. Potrebujeme jeho pomoc, ako
ju potrebovali emauzskí učeníci, aby sme ho poznali počas vzácnej chvíle premenenia a prijímania.
Zmŕtvychvstalý Ježiš, chceme ťa spoznávať vždy, keď sa na
oltári láme chlieb a posilnení tebou, vydávať svedectvo tomuto
svetu o tvojom zmŕtvychvstaní.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

6. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ SA ZJAVUJE APOŠTOLOM
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Lk 24,36-49;
Potom im povedal: „Toto je to, čo som vám hovoril, kým som bol ešte
s vami, že sa musí splniť všetko, čo
je o mne napísané v Mojžišovom
zákone, u Prorokov a v Žalmoch.“
Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu, a povedal im: „Tak
je napísané, že Mesiáš bude trpieť
a tretieho dňa vstane z mŕtvych a
v jeho mene sa bude všetkým ná-
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rodom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov.
Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil. Preto
zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení mocou z výsosti!“
Pán Ježiš im pripomenul, že o tom všetkom im hovoril, ale oni
mu nerozumeli. Nerozumeli udalostiam, ktoré sa začali diať.
Veľakrát sa objaví výhrada: ja tým kázňam nerozumiem, mňa to
nebaví, nedá sa to počúvať. V Božom slove sa nachádza nejeden
odkaz, odpoveď, odporúčanie pre nás.
Oslávený Ježiš, nielen apoštoli potrebovali otvoriť myseľ, aby
porozumeli Písmu. Potrebuje to každý z nás. Otváraj a osvecuj
našu myseľ, upozorňuj nás na aktuálnosť tvojich slov vo Svätom
písme.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

7. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ DÁVA APOŠTOLOM MOC
ODPÚŠŤAŤ HRIECHY
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Jn 20, 19-23;
Večer v ten istý prvý deň
v týždni, keď boli učeníci zo
strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými
dverami, prišiel Ježiš, stal
si doprostred a povedal im:
„Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok.
Učeníci sa zaradovali, keď
videli Pána. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja
posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha
Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte,
budú zadržané.“
Prečo potrebujem spoveď? Vidím tam iba kňaza – človeka
ako ja, prečo sa nemôžem spovedať priamo? Čo si o mne pomyslí
kňaz? Je pravdou, že iba Boh odpúšťa hriechy. Boží Syn zmieril svet
s Otcom svojím krížom a zmŕtvychvstaním. Moc odpúšťať zveril
apoštolom a slovami: komu odpustíte hriechy budú odpustené.
Urobil z apoštolov a z ich nástupcov služobníkov milosrdenstva.
Pane Ježišu, prenikni nás svojím svetlom, aby sme na sviatosť
tvojej lásky a milosrdenstva nepozerali ľudskými očami.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.
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8. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ POSILŇUJE TOMÁŠOVU VIERU
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Jn 20,24-29;
Tomáš, jeden z Dvanástich nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď
prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu
hovorili: „Videli sme Pána.“ Ale on
im povedal: „Ak neuvidím na jeho
rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a
nevložím svoju ruku do jeho boku,
neuverím.“ O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi.
Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj
vám!“ Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri
ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci ale veriaci!“ Tomáš mu
odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si
ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“
Obklopuje nás viditeľný svet, obohacuje a uľahčuje život.
Ale zároveň klame, že jestvuje, robí radosť a dáva istotu iba to,
čo vidíme a čoho sa dotkneme. Viditeľný svet nám poukazuje na
krásu a moc Stvoriteľa. Pán Ježiš upriamil pozornosť na to, čo je
očiam neviditeľné a blahoslavil všetkých, ktorí uveria, napriek
tomu, že sa nebudú môcť presvedčiť svojimi zmyslami.
Svetlo zmŕtvychvstalého Krista nech prežaruje náš život, aby
sme správne rozlišovali, čo je iba prostriedkom pre náš život a čo
je náš konečný cieľ!
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

9. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ SA ZJAVUJE SVOJIM
UČENÍKOM NA BREHU
tiBERIADSKÉHO JAZERA
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Jn 21,4-14
Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to
Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu:
„Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“
Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že
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je to Pán, pripásal si šaty - bol totiž
nahý - a skočil do mora. Ostatní
učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov
a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď
vystúpili na breh, videli rozloženú
pahrebu a na nej položenú rybu a
chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter
šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A
hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik
z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš
pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom
zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.
Keď sa Petrovi zdalo, že sa už nedá nič robiť, vrátil sa k tomu,
čo robil pred povolaním za apoštola. Išiel loviť ryby. Ježiš sa zjavil
uprostred práce. Jednoducho bol pozorný na každú činnosť. Ježiš
vytvoril atmosféru priateľského posedenia bez akýchkoľvek slov.
Len jednoducho bol so svojimi priateľmi.
Koľkokrát sa stáva, že vypúšťame zo svojho života, takéto
jednoduché prejavy priazne a priateľstva. Galilejské raňajky sú
motivujúcou ilustráciou, ako vnášať božskú atmosféru do jednoduchých stretnutí a ako v nich vnímať tichú prítomnosť Vzkrieseného medzi nami.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

10. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ UDEĽUJE PETROVI PRIMÁT
V CIRKVI
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Jn 21,15-19
Keď sa najedli, Ježiš sa opýtal
Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov,
miluješ ma väčšmi ako títo?“ Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš,
že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal:
„Pas moje baránky.“ 16 Opýtal sa
ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov,
miluješ ma?“ On mu odpovedal:
„Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“
17 Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rad.“ Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“ a povedal mu: „Pane, ty vieš
všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád.“ Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“
18 Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si,
kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie,
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kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. Ako
to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“
Trikrát zaprel, trikrát vyznal. Ako jednoducho to vyzerá. Je tu
otázka pre každého z nás. Aký je môj vzťah k nemu? Vyznávam, či
zapieram? Ak zapieram, robím to vedome, ľahostajne zo strachu
alebo zo slabosti? Viem si to priznať, alebo sa snažím vyhovoriť?
Sv. Peter prešiel cestou dozrievania. Prosme o jeho orodovanie, ktoré nech nás sprevádza vo chvíľach, keď je potrebné vyznať
a nás to pokúša zaprieť.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

11. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ POSIELA UČENÍKOV DO
CELÉHO SVETA
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Mt 28,16-20
Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu,
no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná
mi je všetka moc na nebi i na zemi.
Choďte teda, učte všetky národy
a krstite ich v mene Otca i Syna i
Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až
do skončenia sveta.“
Každý je pokrstený v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a tým
sme dostali Boží život. Od prvého okamihu nášho jestvovania sa
o nás stará Boh. Krstom si sa stal chrámom Ducha Svätého. Odvtedy je Boh s tebou každý deň a bude až do skončenia tvojich dní
a potom naveky. Aký dobrý je Boh voči človekovi! Všetko svedčí
o tom, že ma miluje sa stará sa o mňa. Nechcem sa zrieknuť jeho
lásky a nechcem na neho zabudnúť.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

12. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ VYSTUPUJE DO NEBA
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
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Sk 1,3-11
Po svojom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že žije, keď sa im
štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve. A keď s nimi stoloval, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali
Otcovo prisľúbenie: „O ktorom ste počuli odo mňa, že Ján krstil vodou,
ale vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým.“ A zhromaždení
sa ho pýtali: „Pane, už v tomto čase obnovíš kráľovstvo Izraela?“ On im
povedal: „Vám neprislúcha poznať časy alebo chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete
mi svedkami v Jeruzaleme i v celej
Judei aj v Samárii a až po samý
kraj. Keď to povedal, pred ich očami sa vzniesol a oblak im ho vzal
spred očí. A kým uprene hľadeli k
nebu, ako odchádza, zastali pri
nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali: „Mužovia galilejskí,
čo stojíte a hľadíte do neba? Tento
Ježiš, ktorý bol od vás vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli do neba
odchádzať.“
Ešte posledné slová, posledné ponaučenia apoštolom, posledná pripomienka, že majú byť jeho svedkami, prísľub Ducha
Svätého a vystúpil k Otcovi. Boli smutní, mali ťažobu na srdci
a stáli zahľadení do neba. Dostali ešte jedno ponaučenie, ba skôr
výčitku, prečo stoja a hľadia do neba?!
Pán Boh nám dal veľa darov a talentov, aby náš život mohol
byť oslavou jeho mena a vydávaním svedectvo o ňom. Nechajme sa povzbudiť slovami sv. Augustína: čokoľvek robíte, robte to
dobre a oslavujte tým Boha. On urobil všetko, teraz je rad na nás.
Nesmieme stáť, lebo by sme mohli prestáť svoju spásu.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

13. zastavenie:

APOŠTOLI S PANNOU MÁRIOU
OČAKÁVAJÚ DUCHA SVÄTÉHO
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Sk 1,12-14
Vtedy sa vrátili do Jeruzalema z hory, ktorá sa volá Olivová a je blízko Jeruzalema, vzdialená toľko, koľko je dovolené prejsť v sobotu. Keď ta
prišli, vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter a Ján, Jakub a Ondrej, Filip a Tomáš, Bartolomej a Matúš, Jakub Alfejov, Šimon Horlivec a
Júda Jakubov. Títo všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu
so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi.
Veľká udalosť zoslania Ducha Svätého je spojená s očakáva-
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ním, ktoré bolo naplnené modlitbou. Oslávený Ježiš, svojím
svetlom prežiar všetky naše rozhodnutia, aby sme v nich nasledovali teba, ktorý si vždy hľadal
vôľu nebeského Otca a verne ju
plnil. V poslušnosti si prijal aj to
najťažšie, keď si sa modlil v Getsemanskej záhrade. Nie naša
svojvôľa, ale Tvoja vôľa nech sa stane!
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.

14. zastavenie:

PÁN JEŽIŠ ZOSIELA UČENÍKOM
DUCHA SVÄTÉHO
K: Klaniame sa ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme ti.
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život.
Sk 2,1-6
Keď prišiel deň Turíc, boli
všetci vedno na tom istom
mieste. Tu sa náhle strhol
hukot z neba, ako keď sa
ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli.
I zjavili sa im akoby ohnivé
jazyky, ktoré sa rozdelili,
a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil
Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi; ako im Duch dával hovoriť.
V Jeruzaleme boli Židia, nábožní Ľudia zo všetkých národov, čo sú pod
nebom. Keď sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojím jazykom.
Každá modlitba, svätá omša, sväté prijímanie, každé stretnutie s Božou milosťou je novým zoslaním Ducha Svätého.
Počas života sa tešíme z mnohých darov, ktorými nás zahŕňajú naši najbližší. Nepozeráme na ich hodnotu, ale teší nás úmysel a pozornosť, ktorú nám tým prejavujú. Boh je najštedrejším
darcom všetkých darov. Dáva ich pre naše dobro a pre náš rast.
Dnes je pre nás príležitosť, aby sme si to znova uvedomili a dali
príležitosť Božím darom, aby v nás rástli a prejavovali sa cez nás.
K: Toto je deň, ktorý učinil Pán, aleluja.
Ľ: Plesajme a radujme sa z neho, aleluja.
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ZÁVER
Kráčali sme za Kristom, ktorý je Svetlo sveta. Spolu s ním a v ňom ďakujme nebeskému Otcovi, ktorý je pôvodcom veľkého
diela vzkriesenia.
Buď zvelebený, svätý Otče, zato, že si nás zaplavil svetlom svojho Krista a silou Ducha Svätého. Aj naďalej nás zahŕňaj
svojím svetlom, aby vo všetkých našich skutkoch a úmysloch zažiarila tvoja sláva v nás a všetci ľudia došli k tebe, nášmu
jedinému dobru. Skrze Krista nášho Pána.

V úsilí prežívať každodenný život ako Veľkú noc nech vás žehná všemohúci Boh
Otec i Syn + i Duch Svätý

Spracoval: VIktor Pardeľ
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LITURGICKÉ ČÍTANIE
NA NEDELE PÔSTU
(ROK C)

Žiakov vedieme k tomu, aby si nedeľné evanjelium prečítali už počas týždňa. Pracovať môžeme rôznymi metódami. Každý žiak
môže mať uvedený pracovný list, na ktorom sú súradnice, hlavná myšlienka, prípadne i obrázok. Ich úlohou je dopísať slovo, vetu,
ktorá ich oslovila pri čítaní Božieho slova v škole, doma, v kostole v nedeľu, symbol, ktorý je súčasťou obsahu (kameň, svetlo, strom,
dom, púšť a pod.) alebo môžu dopísať myšlienku z kázne.

Prvá pôstna nedeľa
Lk 4, 1-13
Duch ho vodil po púšti
a diabol ho pokúšal.

Štvrtá pôstna nedeľa
Lk 15, 1-3. 11-32
Tento tvoj brat bol mŕtvy
a ožil.

Druhá pôstna nedeľa
Lk 9, 28b-36
Ako sa modlil, zmenil sa
vzhľad jeho tváre.

Piata pôstna nedeľa
Jn 8, 1-11
Kto z vás je bez hriechu,
nech prvý hodí do nej
kameň.

Tretia pôstna nedeľa
Lk 13, 1-9
Ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete
podobne.

Šiesta pôstna nedeľa
Lk 23, 1-49
Ja nenachádzam nijakú
vinu na tomto človekovi.

Spracovala: Klára Soľanová
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TRÉNING ČINÍ
MAJSTRA
SPYTOVANIE SVEDOMIA
Niekedy počujeme, ako dospelí uvažujú: Neviem sa spovedať. O čo skôr tak uvažujú deti a mládež. Našou snahou má
byť pomôcť mladému človeku, aby dokázal pracovať na svojom
svedomí a neustále si ho formoval, aby jeho spoveď, vyznanie
hriechov „dozrievalo“ spolu s ním.
Predstavujeme krátke spytovanie svedomia. Môže byť zaradené do vyučovacej hodiny pre mladších i starších žiakov. Pri
kladení troch základných otázok je užitočné uviesť príklady,
ktoré zodpovedajú veku žiakov. Žiaci majú pochopiť, čo znamená „urobiť niečo vo vzťahu k sebe alebo inému“ („... kvôli sebe
alebo inému“, „... pre seba alebo iného“).

ÚVOD
Motivácia

Žiakom neoznámime, že hlavnou témou bude spytovanie
svedomia, pretože môžeme predpokladať ich pocity, že „znova to
isté“ alebo „viem, o čom to celé bude.“
Motivačnú časť začneme diskusiou na tému tréning, šampión
a pod.
  Ktorý šport sa vám páči? Ktorý športovec je dobrý v danom
športe a obdivujete ho?
  Ako vyzerá príprava športovca na jeho výkon?
  Ktorá vlastnosť musí byť vlastná športovcovi, ktorý chce dosiahnuť špičkové výkony?

HLAVNÁ ČASŤ
Skupinová a individuálna práca žiakov

Žiaci sa rozdelia do dvojíc a diskutujú na nasledujúce otázky,
ktoré každý z nich dostane napísané na formáte minimálne A5:
1. V čom (okrem športu, napr. v hudbe, jazykoch, tanci)
potrebujeme dosahovať isté výkony?
2. V ktorej oblasti života okrem predchádzajúcich sme celkom
dobrí?
3. V ktorej oblasti života, ktorá nesúvisí s predchádzajúcimi, by
sme chceli byť lepší?
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4. V ktorých oblastiach života zaostávame a mali by sme ísť viac

dopredu?
Úlohou žiakov je porozprávať sa s kamarátom na tému prvých
troch otázok a potom každý sám napísať odpoveď na otázku č. 4.
V nižších triedach môžu žiaci odpoveď na otázku vyjadriť i kresbou.
Po ukončení spoločnej a individuálnej práce vyzveme žiakov,
aby na druhú stranu formátu napísali, ako dlho je potrebné trénovať a koľko času je potrebné venovať cvičeniu na dosiahnutie
„majstrovstva“ v oblasti, ktorú predstavili.
Potom si dvojice navzájom povedia, čo napísali a povedia to
i ostatným.

Čítanie Svätého písma

A teraz prichádzame k téme. Ľudia každej doby sa zamýšľali nad
tým, ako byť lepší v rôznych oblastiach života. Niektorí sa zamerali
iba na výkon tela, iným záležalo i na výkone ducha. Pán Ježiš svojim
poslucháčom tiež hovoril o výkonoch. On to však nazval inák. Hovoril
o dokonalosti.
Počúvajte a povedzte, na čom spočíva táto dokonalosť, o ktorej hovoril Ježiš? Učiteľ dá prečítať úryvok žiakovi. Počas počúvania môžu žiaci
stáť.
Čítanie z Evanjelia podľa svätého Matúša /Mt 5,43-48/
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo
povedané:“ Budeš milovať svojho blížneho a budeš
nenávidieť svojho nepriateľa. „ A hovorím vám: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí
vás prenasledujú. Tak budete synovia svojho Otca,
ktorý je v nebesiach; pretože robí svoje slnko nad
bezbožnými a nad dobrými a dáva dážď na spravodlivých a nespravodlivých. Lebo ak milujete tých,
ktorí vás milujú, čo odplatíte? Či to colníci nevykonávajú? A ak len pozdravíte svojich bratov, čo robíte? Nechali to pohania to? Preto byť dokonalý, ako
dokonalý je váš nebeský Otec.
Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe Kriste.

Formácia

Po prečítaní krátko diskutujeme so žiakmi, ako chápu dokonalosť, o ktorej hovorí Ježiš a či je ľahké ju dosiahnuť.
Učiteľ aktualizuje Ježišove slová nasledovne: – Ježiš povedal:
„Práve vy buďte dokonalí.“ To jednoducho znamená „prejavujte
si lásku, ktorá je nezištnou, odpúšťajúcou, teda dokonalou“. Ako
máme „trénovať“ v oblasti prejavu lásky, o ktorej učí Ježiš? Ako sa
máme v láske zdokonaľovať? Veľmi jednoducho. Stačí každodenný tréning. Každý večer si postupne prejdime udalosti celého dňa
a potom odpovedzme na tri otázky.
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Pre žiakov máme pripravené kartičky (v prílohe), ktoré im rozdáme a zároveň ich vyzveme, že toto cvičenie si teraz urobíme. Na
otázky si budeme odpovedať v tichosti.
Po každej otázke necháme čas na premýšľanie.
Pripomenieme si včerajší deň, prípadne dnešné dopoludnie.
Čo som postupne robil/robila, čo sa dialo.
Premýšľať budeme v troch rovinách.
  Čo som urobil včera (dnes) vo vzťahu k sebe? (čo bolo dobré,
alebo i zlé)
  Čo som včera (dnes) urobil vo vzťahu k iným? (mám/nemám
druhých rád)
  Čo som urobil včera (dnes) vo vzťahu k Bohu?
To, na čo si si spomenul, povedz teraz Pánu Ježišovi a urob rozhodnutie: Chcem (niečo konkrétne) sa zmeniť vo vzťahu k sebe,
druhým a k Bohu. Chcem to napraviť. Chcem sa zlepšiť. Chcem sa
správať inak. Popros Ježiša o pomoc, aby si to dokázal.
Môžeš požiadať o príhovor i svojho obľúbeného svätca.

ZÁVER
Povzbudenie a modlitba

Ak sa vám kvôli spytovaniu svedomia ťažko pristupuje k sviatosti zmierenia, skúste teda odpovedať aspoň na tieto tri otázky.
To vám pomôže pripraviť sa na stretnutie s Bohom vo sviatosti
zmierenia, ale uľahčí i vaše stretnutia s inými ľuďmi a so sebou
samým cez zrkadlo pravdy, milosrdenstva a lásky.
Každý deň stojí za to pozrieť sa do „zrkadla svojich vzťahov“,
každý deň stojí za to úprimne si priznať svoje rezervy, nedostatky
ale i vážne previnenia.
Učiteľ môže vyzvať žiakov k tomu, aby požiadali o príhovor
v nebi tých, ktorí sú im blízki. Môžu vymenovať svätých a blahoslavených, napísať ich na tabuľu a potom sa pomodliť podľa príkladu litánií ku všetkým svätým.
Spracovala. Klára Soľanová

PRÍLOHA
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Večer premýšľaj:

Večer premýšľaj:

Čo si dnes vo vzťahu k sebe?
Čo si dnes urobil vo vzťahu k iným ľuďom?
Čo si dnes urobil vo vzťahu k Pánu Bohu

Čo si dnes vo vzťahu k sebe?
Čo si dnes urobil vo vzťahu k iným ľuďom?
Čo si dnes urobil vo vzťahu k Pánu Bohu

Porozprávaj o tom Pánu Ježišovi.
Urob rozhodnutie v čom sa chceš zlepšiť.
Nech toto každodenné spytovanie svedomia je
súčasťou tvojej každodennej modlitby.

Porozprávaj o tom Pánu Ježišovi.
Urob rozhodnutie v čom sa chceš zlepšiť.
Nech toto každodenné spytovanie svedomia je
súčasťou tvojej každodennej modlitby.

Večer premýšľaj:

Večer premýšľaj:

Čo si dnes vo vzťahu k sebe?
Čo si dnes urobil vo vzťahu k iným ľuďom?
Čo si dnes urobil vo vzťahu k Pánu Bohu

Čo si dnes vo vzťahu k sebe?
Čo si dnes urobil vo vzťahu k iným ľuďom?
Čo si dnes urobil vo vzťahu k Pánu Bohu

Porozprávaj o tom Pánu Ježišovi.
Urob rozhodnutie v čom sa chceš zlepšiť.
Nech toto každodenné spytovanie svedomia je
súčasťou tvojej každodennej modlitby.

Porozprávaj o tom Pánu Ježišovi.
Urob rozhodnutie v čom sa chceš zlepšiť.
Nech toto každodenné spytovanie svedomia je
súčasťou tvojej každodennej modlitby.
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PÁN JE MÔJ PASTIER
Žalm 23

Žalm je vhodný ako modlitba na každý deň v Pôstnom období. Aby sme sa ho správne modlili, potrebujeme pochopiť jeho význam.
Nasledujúce námety nám v tom môžu pomôcť.
Námety na prácu:
  rozdeľte žalm na menšie časti
  vysvetlite ich význam
  pomenujte nižšie uvedené symboly (palica, srdce, voda, kameň, tmavá dolina, zelené pastviny, kvety)
  do symbolov dopíšte príslušný text (napr. Pán ma vodí k tichým vodám atď.)

Pán je môj pastier, nič mi nechýba:
pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch,
verný svojmu menu.
I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou.
Prestieraš mi stôl
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj.
Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Katechetické ozveny
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DUŠA ČLOVEKA

PRACOVNÝ LIST S POUŽITÍM OBRAZOVÝCH KARIET
Vysvetli človeku, ktorý pozná význam mnohých slov,
ale nepozná význam slova duša – ĽUDSKÁ DUŠA!
Pomôžu ti i nasledujúce obrazy:

Môžu ti pomôcť nasledujúce výroky iných.
Ak s niektorými nesúhlasíš, zdôvodni, prečo.
„Srdce i duša sú veľmi odlišné.“

„Duša je jemná a nachádza sa v krvi.“

„V duši koluje strach a láska.“

„Duša sa nachádza v srdci človeka.“

„Duša vytvára spojenie človeka s Bohom.“

„Duša je slnkom človeka.“

„My sami sme dušou.“

„V duši sa nachádza Boh.“

Aká je tvoja odpoveď na otázku, čo je ľudská duša?

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Hovorí sa, že v okamihu smrti stráca človek 21 gramov svojej váhy. Jedná sa o dušu človeka?☺ Veriaci človek je presvedčený, že každý
človek (veriaci i neveriaci) má jedinečnú a nesmrteľnú dušu. Ale žiaden chirurg sveta ju v tele nenašiel. A napriek tomu je ťažké predstaviť si dušu bez jej spojenia s konkrétnym telom. Ako to je, to zostáva skrytým tajomstvom, podobne ako je skrytým tajomstvom i sám
Boh – Stvoriteľ, ktorý nám daroval s telom i našu nesmrteľnú dušu.
Preklad a úprava: Klára Soľanová
Zdroj: Rainer Oberthür
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HODEN JE
BARÁNOK
OBRAZOVÁ MEDITÁCIA
Kluknavský kostol po svojej viacročnej rozsiahlej úprave
otvára pred nami ucelenú duchovnú koncepciu, ako sa zahĺbiť
a viac pochopiť význam kostola, stvorenstva, putovania človeka
dejinami, jeho vykúpenia a smerovania do večnosti. Nájdeme
tu mozaiky a vitráže, ale predovšetkým Krista a svoje miesto
v dejinách spásy. Priblížme si aspoň dve mozaiky, ktoré úzko
súvisia sa nadchádzajúcim liturgickým obdobím a najväčším
sviatkom – Veľkou nocou.

Apokalyptický Baránok

Apokalyptický (víťazný) Baránok je obraz, ktorý vo svojej
knihe zjavenia načrtol sv. Ján. (Zjv 5, 1-14). Je to prorocký obraz
zavŕšenia – finále. V Bohu to už je. Preto sa v tomto obraze prelína večnosť s časnosťou. Tu nejde o chronologické vyjadrenie, ale
o tajomnú duchovnú skutočnosť, ktorá v Bohu je, hoci my sme
ešte na ceste. Víťazný Baránok (oslávený Kristus) stojí na knihe
so siedmimi pečaťami, t. j. on pozná všetky tajomstvá. Hlavu má
otočenú dozadu. Je to starobylý kresťanský symbol pre Ježiša
Krista, ktorý zo smrti prešiel do života. Drží zástavu víťazstva – víťazstva nad hriechom a smrťou (smrť a zmŕtvychvstanie). Z jeho
prebodnutého boku vyteká prúd krvi a vody, čo je jeho najvzácnejší dar pre nás. Vzácnosť naznačuje kalich, ktorý ich zachytáva.
Toto je pravý obraz Božieho milosrdenstva znázornený v tomto
chráme. A že Boh je bohatý na milosrdenstvo, sa vyjadruje tým,
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že z toho kalicha preteká poklad nesmiernej ceny a rozlieva sa na
všetky strany. Tým si Kristus živí a posväcuje svoju Cirkev (sviatosti). Znázorňujú to kvapky vody a krvi padajúce ako dážď na
apoštolov, ktorí tvoria dolnú časť obrazu (viď obraz nižšie). Baránok má svätožiaru, lebo to je on ten, „Svätý, svätý, svätý Pán
Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde!...“ (Zjv 4, 8; Iz 6,
3) Okružujú ho štyri bytosti – býk, orol, človek, lev (symboly evanjelistov). V hornej časti je vystretá ruka. Znázorňuje Otcovu vôľu,
ktorý posiela svojho Syna na svet. (1 Jn 4, 9) A on je Otcovi poslušný, poslušný až na smrť. „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal
si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho
zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až
na smrť, až na smrť na kríži.“ (Flp 2, 6-8)

Apoštoli sa rozchádzajú do sveta ohlasovať evanjelium

Vidíme dvanásť apoštolov, ktorí sa po dvoch rozchádzajú do
celého sveta, aby ohlasovali Evanjelium – „ohlásili Krista celému svetu“ (Mt 28, 19). Využívajú na to všetky spôsoby: idú peši,
na lodi, do miest, dedín... jednoducho akýmkoľvek spôsobom,
len aby sa šírilo Božie kráľovstvo. Nesú posolstvo Cirkvi (prameniacej z Ježišovho prebodnutého boku zrodenej v deň Turíc) – skutočného a jediného naplnenia zmyslu života človeka
a existencie celého vesmíru. Znázorňujú to kvapky vody a krvi
padajúce ako dážď na apoštolov (z hornej časti obrazu). Všetci sú
obrátení smerom do lode kostola, teda do toho sveta, kam s hanbou a strachom odišli Adam a Eva. Každý človek má právo vedieť,
že je Bohom chcený, Bohom túžený a milovaný, a že aj preňho

Kristus zaslúžil účasť
na večnom živote a šťastí v Bohu. Každý
človek má právo vedieť, že jeho život má
zmysel. Ten mu dáva Kristus a úlohou Cirkvi
je toto ľuďom zvestovať.
Spracovala: Klára Soľanová
Zdroj: Poézia kluknavského kostola,
2016
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PÔSTNA AKTIVITA DO
FARNOSTÍ A ŠKÔL
3D GOLGOTA

Na tohtoročné Pôstne obdobie sme do farností a škôl ponúkli skladačku tzv. 3D Golgoty. Ide o skladačku z papiera, ktorá pozostáva zo siedmich častí. Základ tvorí zobrazenie vonkajšieho prostredia Golgoty, na ktorej zakončil svoju krížovú cestu Pán Ježiš na
Veľký piatok. Do tejto základnej časti, ktorá je zároveň predtlačená tak, aby sa dala vytvarovať, sú vyrezané otvory, do ktorých sa
vkladá ďalších šesť častí. Tieto je potrebné obstrihnúť a zastrihnúť zárez, aby napevno zapadli do základnej časti 3D Golgoty. Na
šiestich častiach sú znázornené jednotlivé scény. Sú na nich ľudia, ktorí boli svedkami 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 ukrižovaného Pána Ježiša a scéna 3D Golgoty sa stane
3D veľkonočnou scénou.
K jednotlivým obrázkom sú pripravené krátke príhovory/katechézy, ktoré dajú tejto aktivite obsahovú náplň. Nebude to teda iba
„o skladačke“... V tomto roku neboli vydané v tlačenej podobe, ale uvádzame ich ako súčasť Katechetických ozvien.

Námety na príhovor/katechézu
1. prostredie Golgoty (obrázok krajiny a okolia
Golgoty, miesta umučenia Pána)
Každé ročné obdobie má svoju charakteristickú znaky. Je charakteristické počasím, teplotou a mení sa aj vzhľad krajiny. Slávenie Veľkej noci bude spojené s jarou. V našich podmienkach sa
bude všetko prebúdzať k životu. Po zime býva všetko ošumelé
a neteší nás, čo vidíme okolo seba. Na jar sa všetko začne meniť,
všetko začína pučať a rásť. Do tohto všetkého zapadá slávenie
Veľkej noci. Víťazstvo Pána Ježiša nad hriechom a smrťou na Veľkú noc je najdôležitejšia udalosť, ktorá sa odohrala na našej zemi.
Život premohol smrť.
Ak vnímame kolobeh prírody, zároveň vnímame, že tento kolobeh sa týka aj nás ľudí. Z Božej vôle sme prítomní na tomto svete a počas života sa meníme. Naše zmeny neovplyvňuje počasie,
ale zmeny na našom vzhľade spôsobuje plynutie času. Meníme
sa vekom. Rastieme, dospievame a starneme. Tieto zmeny sa
dajú ovplyvniť iba do istej miery. Ak má niekto výšku 1,4 m spravidla to nie je osemnásťročný tínedžer. Ak je hmotnosť niekoho
40 kg, tiež asi nejde o dospelého človeka. Šedivé vlasy zase signalizujú, že dotyčný je už nejaký ten rôčik po maturite. Trasúce ruky
niekedy signalizujú veľkú trému, ale zväčša sú znakom pokročilejšieho veku. Sú to zmeny, ktoré sa dejú, či sa nám to páči alebo
nie. Môžeme si chrániť veľký Boží dar zdravia, ale starnúť budeme
počas celého života.
Pôstne obdobie nás vyzýva k zmene. Ide o zmenu, pre ktorú sa
rozhodneme vedome a ochotne. Tou zmenou je pokánie. Pokánie nesúvisí s ročnými obdobiami, ani neprichádza automaticky
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s vekom. Pokánie znamená zmenu myslenia a konania. Máme
zmeniť svoje zlé myšlienky a skoncovať so zlými skutkami. Skrotiť
samého seba býva veľmi ťažké. Je správne, keď sa usilujeme pravdivo spoznávať v čom sme dobrí a zároveň spoznávame i svoje nedostatky. Ťažko sa žije tomu, kto je úplne spokojný sám so sebou
a dokáže poukazovať iba na chyby druhých. Vidí smietku v oku
svojho brata, ale brvno vo svojom vlastnom nevidí. Ťažko sa žije
nielen jemu, ale takisto ľuďom okolo neho. Verím, že sa usilujete
o to, aby ste takí neboli. Nemôžeme tvrdiť ani to, že ja netuším,
v čom by som mal byť iný. Neviem to zistiť, hoci by som aj chcel/a.
Boží hlas nášho svedomia nám našepkáva, čo zatieňuje a poškvrňuje obraz a podobu, na ktorú nás stvoril náš láskavý Stvoriteľ
a Pán a ktorú v nás ľuďoch obnovil Pán Ježiš svojou vykupiteľskou
smrťou na kríži.
Na začiatku Pôstneho obdobia sme boli pozvaní k tomu, aby
sme úprimne aj v skrytosti konali dobré skutky, boli šíriteľmi
dobra, dávali almužnu – delili sa, postili, zriekali, premáhali
a pokorným srdcom sa modlili. Prijmime Božiu výzvu a vykročme na cestu pokánia, na cestu našej duchovnej prípravy na
sviatky Veľkej noci. K našej premene nám bude dávať silu Pán
Ježiš, ktorý prešiel pred nami a za nás krížovú cestu, ktorá nám
priniesla vykúpenie a ponúkla spásu. Využívajme situácie a prostriedky, ktoré sa nám k tomu ponúkajú. Prichádzajme častejšie
na sv. omšu, modlime sa pobožnosť krížovej cesty, prichádzajme
na túto pobožnosť do kostola.

2. obrázok okolostojacich a prizerajúcich sa ľudí

Počas dňa stretávame mnoho ľudí. Niektorí sú zamyslení,
iní sa usmievajú, ďalší sú ustarostení, trpiaci, nahnevaní... Z tváre, zo správania, z vonkajšieho prejavu sa dá veľa prečítať, čo sa
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odohráva v mysli dotyčného človeka. Vaši rodičia sú v tomto veľkí
odborníci. Nemusíte nič povedať, iba vás zbadajú, už vedia, že sa
čosi stalo. My si budeme spomínať stretnutia, ktoré sa odohrali
na krížovej ceste Pána Ježiša. Neboli radostné, veď išlo o stretnutia vo chvíľach, keď sa začal uskutočňovať rozsudok smrti, ktorý
vyriekol Pilát. Pán Ježiš bol vydaný do rúk vojakov, položili naňho
kríž a vydal sa na cestu na popravisko, ktorým bola Golgota. Keď
si vystrihnete a do vašej 3D Golgoty založíte obrázok ľudí, všimnete si, ako sa tvária a kto je tam zobrazený. Akí ľudia teda stáli na
okraji krížovej cesty a sledovali kroky Pána Ježiša s krížom?
Skupina ľudí sprevádzala Ježiša a bola svedkom jeho cesty na
Golgotu. Iní otvárali dvere svojich domov a vychádzali na ulicu,
ďalší sa vracali z práce a iba náhodou sa stali svedkami udalosti.
Akí rôzni ľudia prišli na krížovú cestu Pána Ježiša? Niektorí Ježiša
odsudzovali, pretože sa cítili oklamaní a podvedení. Hovoril o Božom kráľovstve a pritom končí ako zločinec. Iní možno presne nechápali, čo sa deje. Možno si mysleli: „Uveríme, ak zostúpi z kríža.
Vykonal veľa zázrakov, možno urobí ešte jeden. Všetci padnú na
kolená a zvolajú, že je bol naozaj Boží syn. Aké rôzne predstavy
mohli mať ľudia.
Už pred týždňom sme si pripomenuli, že chceme vykročiť na
cestu pokánia. Treba vedieť, že je to krížová cesta. Prečo? Vyžaduje nemalú námahu. Ak sa máme zmeniť, nejde to ľahko. Ak sa
niečo stane zlozvykom, ide to iba ťažko vykoreniť. Tváre ľudí a ich
výrazy svedčia o postoji vyobrazených ľudí, ktorý mali voči Pánu
Ježišovi. Niektorým ho bolo ľúto, ale boli tam aj takí, ktorí boli
spokojní, že ho odsúdili, škodoradostní, odsudzujúci, sklamaní...
Pri pohľade na dnešný prvý obrázok chceme v duchu pokánia
prehodnotiť svoj vzťah k blížnym. Naše postoje sú rôzne: niekoho máme radi, iného ignorujeme; niekoho zahŕňame peknými
slovami, s inými sa iba hádame; vieme byť príjemní ale rovnako aj veľmi netrpezliví a neúctiví voči blížnym. Obráťme svojimi
modlitbami, dobrými skutkami, obetami pozornosť na tých, ku
ktorým je to ťažšie byť príjemný a priateľský. Urobme predsavzatie, že odpustíme každému, voči komu niečo máme. Pán Ježiš
mal počas krížovej cesty výraz tváre, ktorú poznačilo ťažké utrpenie. Ale vôbec to nebol výraz nenávisti alebo pomsty. Naopak
výraz odpustenia a lásky.

3. obrázok vojakov

Sú krajiny, v ktorých sú prítomní vojaci. Niekde chránia poriadok a dávajú pozor, aby sa nestal nejaký nečakaný útok, pri
ktorom by sa stali veľké materiálne škody alebo škody na zdraví
a na živote. Žiaľ, sú aj také miesta na zemi, v ktorých vojaci škodia
a ohrozujú nevinných ľudí. Ide o krajiny, v ktorých je rozpútaná
vojna a ľudia sa nenávidia medzi sebou. Útočia jedny na druhých.
Vtedy sú najnebezpečnejší vojaci, pretože bývajú dobre vyzbrojení. V časoch Pána Ježiša nebola núdza o stretnutia s vojakmi.
Išlo o rímskych vojakov. Oni nechránili mier v Ježišovej krajine.

Katechetické ozveny

Boli okupanti. Zaujali tieto miesta a Židia to znášali ťažko, že oni,
ktorí sú vyvoleným národom, zažívajú takúto potopu. Ich veľkou
túžbou bolo, aby sa našiel odvážny muž, ktorého pošle Boh a zavelí do boja proti Rimanom. Takto si predstavovali Mesiáša. Bude
bojovať za slobodu vyvoleného národa. Možno niektorí čakali, že
ten čas nastane práve vo chvíľach zajatia Pána Ježiša. Azda zavelí a začne revolúcia. Lenže nič také sa nestalo. Dokonca zastavil
Petra, keď zaútočil na jedného z veľkňazových sluhov, keď prišli
Ježiša zatknúť. Následne už zažíval iba potupovanie, posmech
a mučenie.
Na našom druhom obrázku sú znázornení vojaci, ktorí sa podieľali na mučení a poprave Pána Ježiša. Vojaci ho bičovali, korunovali tŕním, bili ho, opľúvali a posmešne sa mu klaňali. Pred
pribitím na kríž okradli Pána Ježiša i o to posledné. O jeho šaty.
Losovali o to, komu odev pripadne. O jednom vojakovi vieme, že
po smrti prebodol kopijou ľavý bok Ježiša, z ktorého vytiekla krv
a voda. Volal sa Longín. Iba on uveril a zvolal: „Toto bol naozaj
Boží Syn.“ Pochopil, že asistovali pri vykonaní nespravodlivého
rozsudku.
Od nás sa čaká vojenská rozhodnosť a ráznosť vo chvíľach pokušení. S pokušeniami máme bojovať rázne a statočne ako rímski vojaci. Kým žijeme, boj s pokušeniami neprestane. Boj proti
pokušeniam máme začať už vtedy, keď nám niečo zlé napadne
v mysli. Hriešne myšlienky máme odháňať, zamestnať svoju myseľ niečím iným. Máme strážiť svoje pohľady. Oči sú okná duše.
Pán Boh nám stvoril oči, ale máme i viečka a oči môžeme zatvoriť.
Máme krk a môžeme pohľad odvrátiť a aj nohy a teda od hriešnej
príležitosti máme utekať preč. Bojovať máme vtedy, keď zbadáme niečo hriešne u druhých. Neznamená, že druhého zbijeme,
ale upozorníme a nezapojíme sa do toho, čo robí niekto druhý,
ak je to hriešne.
Ďalší pôstny týždeň nech napĺňa náš boj s pokušeniami,
v ktorom sa budeme snažiť byť veľmi pozorní a precízni. Dostali
sme dar sluchu, preto budeme dávať pozor nato, čo počúvame.
Dostali sme dar reči, budeme dávať pozor nato, čo hovoríme.
Máme i dar zraku a máme byť opatrní v tom, na čo sa pozeráme.

4. obrázok dvoch zločincov na kríži

Keď Pán Ježiš prišiel na Golgotu, vojaci ho pribili na kríž. Krížov na Golgote bolo viac. S Pánom Ježišom boli ukrižovaní dvaja
zločinci, ktorí boli odsúdení spravodlivo. Ktovie, aké zločiny mali
na rováši a čo všetko spáchali. Jednému z nich to bolo úplne
jedno. Posmieval sa a rúhal. Provokoval, aby Ježiš urobil zázrak
a zachránil seba aj ich. Hrozné, v akom stave sa nachádzala jeho
duša. Bol pyšný, ľahostajný a neprejavoval ani štipku ľútosti. Raz
Pán Ježiš hovoril o dvoch mužoch, ktorí sa modlili v chráme. Jeden bol farizej a druhý mýtnik. Farizej sa povyšoval a vystatoval,
aký je dokonalý. Ako sa modlí, postí, robí dobré skutky... Do svojej modlitby zahrnul a mýtnika. Avšak neprosil zaňho, ale pyšne
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poznamenal, že je lepší ako on. Mýtnik stál vzadu a iba opakoval:
„Bože, odpusť mne hriešnemu.“ Ospravedlnený odišiel pokorný
mýtnik, ale pyšný farizej nie. Toto bolo podobenstvo, ktoré hovoril tým, ktorí sa povyšovali. Na druhom kríži vedľa neho visel
zločinec, ktorý sa na rozdiel od prvého spamätal. Bolo už neskoro,
zomieral na kríži, ale uvedomil si to a pokorne prosil: „Spomeň si
na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Počul takúto odpoveď:
„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“
Pri pohľade na kajúceho lotra si uvedomujeme veľkosť Božieho milosrdenstva. Zaslúžili by sme si za svoje hriechy trest.
Ponúka sa nám Božie milosrdenstvo. Pyšní ľudia majú dvojnásobnú chybu. Rúhajú sa Bohu svojimi hriechmi a ešte viac svojou ľahostajnosťou. Pán odpúšťa vždy, nemá úradné hodiny ani
stránkové dni. Potrebné je iba jedno. Vedomie vlastnej hriešnosti
spojené s ľútosťou. Pomaly sa blíži čas udeľovania sviatosti zmierenia pred Veľkou nocou. Dobre ho využime a vždy sa uchádzajme o Božie odpustenie úprimne a s pokorou. Sme vďační za tento
Boží dar a do svojej modlitby zahŕňame tých, ktorí sa správajú,
akoby Božie milosrdenstvo nepotrebovali. Obrázok dvoch zločincov nám bude pripomínať, ktorý postoj je správny a priťahuje
Božie milosrdenstvo.

sme boli zverení Panne Márii. Máme matku v nebi. Rodičia sa
vždy hlásia k svojim deťom, nezaprú ich. Spolu so svojimi deťmi
sa tešia, spolu so svojimi deťmi trpia. Najväčší bôľ zažívajú, keď sú
svedkami smrti svojich detí. Hovorí sa, že niet väčšieho bôľu, ako
keď matka pochováva svoje dieťa. Nejedna rodina trpí, keď sa dieťa vzdiali svojím rodičom, rodine a Pánu Bohu. Keď telesne žije,
ale odumrie duchovne. Pán Ježiš bol vďačný svojej matke Márii
za jej starostlivosť, výchovu a za jej lásku, s akou sa oňho starala.
Pri svojom umieraní ju nenechal napospas samote a opustenosti.
Zveril ju apoštolovi, ktorého mal rád. Máriina prítomnosť medzi
apoštolmi sa spomína po jeho zmŕtvychvstaní. Panna Mária sa
stala trvale prítomnou v spoločenstve Cirkvi. Matke Cirkvi Panne
Márii zverujeme seba, zverujeme jej našich rodičov a rodiny. Pod
jej ochranou chceme bezpečne kráčať krížovou cestou našich životných udalostí. Ľudia pod krížom boli svedkami Ježišovej lásky
a dobroty. Pri ňom môže pocítiť každý, že ho miluje. Chceme sa
naučiť milovať podobným štýlom. Ukrižovaného Pána prosíme,
aby sme ho milovali nadovšetko, z celého srdca a aj všetkých ľudí:
rodičov, súrodencov, učiteľov, kamarátov, ako aj tých, čo sú zlí a
ubližujú nám.

5. obrázok apoštola Jána, Panny Márie a žien

Dnes nás čaká obrázok ukrižovaného Pána Ježiša. Ján Krstiteľ ho na začiatku verejného účinkovania predstavil ako Božieho
Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Jánovo proroctvo sa naplnilo
v čase, keď v chráme zabíjali veľkonočných baránkov, čím si Židia
pripomínali záchranu z egyptskej poroby. Naše slávenie Veľkej
noci je spojené s viacerými symbolmi. Symbol baránka s víťaznou
zástavou je nám známy taktiež a spája sa nám s Veľkou nocou. Po
hriechu prvých rodičov sme sa stali väzňami a otrokmi. Otrokmi
hriechu. Ľudia sa už oddávna pokúšali dostať naspäť k Bohu, nadviazať s ním spojenie, znovu získať, čo stratili, večný život. Chceli
si Boha nakloniť darmi. Ale čo môže dať človek Bohu? Boh predsa
všetko stvoril, takže mu nemôže chýbať nič a ako môžeme niečo
dať tomu, kto je neviditeľný. Ľudia si to chceli vyhladiť u Boha aj
obetami. Vzali nejaké zviera, veľmi často to bol práve baránok, nič
si z neho nevzali, celé zviera spálili na znak toho, že sa ho zriekajú pre Boha. Lenže Pán Boh nepotreboval, aby sa človek vzdával
majetku, zvierat, bolo potrebné zbaviť ho hriechu. Ježiš – Boží
Baránok – pribitý na ramenách kríža nebol symbol, bola to reálna
obeta za nás hriešnych ľudí. S údivom sledujeme udalosti, keď
niekto na úkor seba zachráni život svojho blížneho. Stane sa preňho istým spôsobom spasiteľom. Obeta na kríži priniesla záchranu nám všetkým. Ježiš je Spasiteľ celého ľudstva. Jeho výkupná
obeta má nekonečnú cenu a zároveň to bola cena krvi. Nesmieme zabudnúť ani na dôvod. Dostali sme tento dar z lásky. Koľko
sme si zaslúžili z toho, čo sme dostali? Nič. Vykúpenie z hriechov
je nezaslúžený dar. Ostávame voči Pánu Bohu dlžníkmi lásky. Pri
pohľade na kríž sa núka otázka: Ako som na tom ja s obetou? Vy-

Na dnešnej časti našej 3D Golgoty máme vyobrazených ľudí,
ktorí kráčali na krížovej ceste a veľmi trpeli, keď sa pozerali na
Pána Ježiša. Apoštol Ján, Panna Mária a ženy ostali celkom blízko pri trpiacom Božom Synovi. Najbolestnejšie stretnutie a najťažšia spoločná cesta Márie a Ježiša, bolo stretnutie s krížom na
pleciach a cesta na Golgotu. Nebola to prvá neistota o život Syna.
Jeho narodenie sa udialo za zvláštnych okolností, keď neboli s Jozefom vo svojom bydlisku, ale boli v Betleheme na súpise ľudu.
Strach ju napĺňal, keď jeho život ohrozoval krutý Herodes, keď sa
stratil v chráme, keď sa jej doniesla zvesť, ako sú niektorí zaujatí
voči Ježišovi. Krížová cesta bola najbolestnejšou epizódou jej života. Panna Mária videla na tele, ktoré s láskou objímala, čo dokáže ľudská zloba. Rany po bičovaní, zbitá a potupená tvár, tŕňová
koruna na hlave. Sprievod, ktorý smeroval na popravisko, bol celkom inak naladený, ako sprievod, ktorý Ježiša vítal v Jeruzaleme.
Synovi Dávidovmu kričali pred niekoľkými dňami hosana. Počas
krížovej cesty rezonovalo v Máriiných ušiach potupné ukrižuj
ho. Keď prišiel na miesto popravy, zbavili ho šiat, ktoré mu ušila
Mária, položili na kríž, pribili ruky a nohy a s krížom ho vyzdvihli.
Na kríži visel tri hodiny. Od dvanástej do tretej hodiny popoludní.
Nevieme si predstaviť, ako sa tie tri hodiny trápil. Boli to dlhé tri
hodiny. Hoci bol Ježiš na kríži, nenadával, nekričal, nehneval sa.
Aj na kríži bol plný lásky. Miloval všetkých, čo tam stáli. Miloval aj
tých, ktorí ho pribili na kríž, aj tých, čo sa mu posmievali. Vo chvíľach utrpenia dokázal myslieť na apoštola Jána a Pannu Máriu.
Svoju matku zveril apoštolovi a apoštola Panne Márii. My všetci
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hýbam sa situáciám, ktoré vyžadujú obetu? Viem sa obetovať pre
druhých? Vidím iba seba a svoje potreby? Keď sa k nejakej obete odhodlám, s akým úmyslom konám? Je za tým láska? Alebo
si plním povinnosť, možno dokonca z donútenia? Vkladám do
obiet svoje srdce? Ježišovo srdce bolo prebité aj fyzicky. Niet pochybností o jeho úmysle. Obetoval sa za nás z lásky, v poslušnosti
Otcovej vôli. V obete kríža objavujeme silu a inšpiráciu, aby sme
konali obetu a zároveň v nej nachádzame i dôvody, prečo konať
obetu. Z lásky.

7. obrázok zmŕtvychvstalého Pána Ježiša

Jedno z najstarších vyobrazení Pána Ježiša na kríži sa nachádza vo Florencii a pochádza zhruba z roku 586. Pán Ježiš je
oblečený v šatách bez rukávov, z jeho prebodnutého boku vyteká krv a voda. Telo však nerobí dojem mŕtveho človeka. Akoby
sa hýbalo, aj oči sú otvorené. Je jasné, že prebodnutie kopijou
a ešte také precízne ako ho vedeli urobiť Rimania, ktorí prebodli srdce aj pľúca, nemohol človek prežiť. Rímsky vojak nesmel
odísť od odsúdeného skôr, ako nemal jasné dôkazy, že odsúdený
zomrel. Keby sa biblické udalosti ukrižovania diali dnes, určite by
nechýbali fotografi a novinári z najrôznejších kútov sveta. Čo by
zachytili na fotografiách? Mŕtveho človeka. Lenže prvoradou úlohou maliarov nie je zobrazovať realitu. Využívajú symbolizmus.

Katechetické ozveny

Čo sa týka spomínaného obrazu Krista, maliar chcel vyjadriť, že
vojakova kopija nič nezmohla proti Kristovej nesmrteľnosti. Ježiš
ako človek na kríži zomiera, ale ako Boh žije. Pán Ježiš raz vyslovil
podmienku pre život: „Kto chce ísť za mnou nech zaprie sám seba
a nech ma nasleduje.“ Ako to bolo v jeho prípade? Veľký piatok
bol podmienkou Veľkonočnej nedele. Tŕňová koruna bola podmienkou pre aleluja svetla. Bičované telo bolo podmienkou pre
oslávené telo. Ako to môže byť v našom prípade? Ak s ním zomrieme, tak s ním aj vstaneme. Inak povedané. Pán zvíťazil nad utrpením a bolesťou tak, že ju využil ako spôsob na získanie slávy.
Pozeráme sa na svoj život, že náboženské povinnosti nás oberajú o čas, o slobodu a pod. Pravda je iná. Naša viera, vyznávanie
nášho náboženstva nás o nič neoberie, o nič neukráti. Platí opak,
dáva nám všetko. Na obetu a smrť Pána Ježiša pozeráme v spojitosti s udalosťou tretieho dňa. S udalosťou zmŕtvychvstania.
Najradostnejšie ráno ľudských dejín. Pán vstal zmŕtvych. Jeho
oslávené telo neostalo v zapečatenom hrobe.
Na začiatku Pôstneho obdobia sme boli pozvaní, aby sme
úprimne a v skrytosti konali dobré skutky, boli šíriteľmi dobra,
dávali almužnu – delili sa, postili, zriekali, premáhali a s pokorným srdom sa modlili. Verím, že Božiu výzvu sme prijali
a naše duchovné kroky po ceste pokánia nás dobre pripravili na
slávenie Veľkej noci.
Spracovali:
Viktor Pardeľ, Klára Soľanová
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TWEETUJ S BOHOM

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

Cena: 12,00 €

Pavol Danko a kol.: ODVÁŽNY ROK – KATECHÉZY PRE PRÁCU S MLADÝMI
Kniha je súčasťou trilógie: Čistý rok, Milosrdný rok a Odvážny rok. Hlavnými postavami sú postavy z Jánovho
evanjelia, ktoré súvisia s odvahou: Ján Krstiteľ, Panna Mária, Nikodém, Samaritánka, chromý pri rybníku
Betsata, Peter, slepec pri rybníku Siloe, stotník pod krížom a Mária Magdaléna. Súčasťou katechéz je list pre
mladých, originálne aktivity, návrh adorácie a scenár divadelnej hry k jednotlivým témam. Ako pomocný
metodický materiál je vhodný i pre učiteľov náboženstva, nakoľko tematický zámer jednotlivých stretnutí
je výzvou: zmeniť sa, dôverovať, rozmýšľať, žiť v pravde, nechať sa uzdraviť, uveriť, uvidieť, vydať svedectvo,
milovať.

Cena: 9,60 €

Martin Majda: ŠPECIFIKÁ RELIGIOZITY RÓMOV

Jedná sa o vedeckú monografiu, ktorej cieľom je jednak zosumarizovať poznatky v oblasti religiozity
Rómov, počnúc historickými koreňmi národa cez vývoj z pohľadu religiozity, špecifiká ich viery až po
ich vzťah k samotnej viere, vieroučným pravdám, sviatostiam. Z toho vyplýva pastoračná a katechetická
starostlivosť o Rómov. Výskum v danej oblasti pomáha zistiť, do akej miery sa vplyvom pastoračnej
služby modifikuje náboženský život Rómov v konkrétnych farnostiach Spišskej diecézy a v závere ponúka
odporúčania pre prax.

Cena: 2,50 €

Martin Majda: ŠPECIFIKÁ MORÁLKY RÓMOV

Špecifiká morálky Rómov možno zistiť prostredníctvom výskumu priamo v teréne. Vplyv pastoračnej
služby odhaľuje, do akej miery sa morálny život Rómov modifikuje. Možno to porovnať podľa konkrétnych
farností Spišskej diecézy. Postoj Rómov k hodnotám Desatora možno vyčítať z vyhodnotenia odpovedí na
jednotlivé morálne otázky.

Cena: 2,00 €
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Stephen Elkins: NASLEDUJEM JEŽIŠA

Kniha je zbierkou príbehov, ktoré sú ilustrované plnofarebnými ilustráciami. Príbehy hovoria o Ježišových
dobrých vlastnostiach – o tom, že Ježiš bol štedrý, milý, ohľaduplný, pravdovravný, zodpovedný a ešte
oveľa viac. Každý príbeh obsahuje citát z Biblie aj modlitbu. Časť „Ježiš vo mne“ ukazuje deťom, ako
správne pochopiť Ježišove dobré vlastnosti a ako ho môžu v bežnom živote nasledovať.

Cena: 11,00 €

Alexander Weihs, Ute Thönissenová: ABC BIBLIE PRE DETI

Ktoré prikázania sú v Starom zákone? Aké rastliny a zvieratá sa nachádzajú v Biblii? Čo znamená
zmŕtvychvstanie? Deti sa formou otázok a odpovedí dozvedia najzákladnejšie poznatky o celom Svätom
písme a tiež jednotlivo o Starom a Novom zákone. Kniha je výbornou pomôckou pre deti na prvé
zoznámenie sa so Svätým písmom a tiež pri príprave na prvé sväté prijímanie. Vydavateľstvo Lúč ju ponúka
ako preklad podľa nemeckého originálu.

Cena: 9,50 €

Eva Bubnášová: NEDEĽNÉ KATECHÉZKY PRE NAJMENŠÍCH – liturgický rok C
Obsahuje 43 biblických príbehov (25 zo Starého a 18 z Nového zákona). Kniha je spestrená odskúšanými
receptami, rôznymi zaujímavosťami, námetmi na ručné práce, hrami či rozhovormi o hodnotách
a čnostiach. Umožňuje tak ľahšie zapamätanie si hlavných myšlienok jednotlivých príbehov.

Cena: 10,00 €

KBD – BLAHOSLAVENÍ STE...

Katolícke biblické dielo vydalo súbor puzzlí, z ktorých možno poskladať 8 obrazov – 8 blahoslavenstiev.
Každý obraz sa skladá z 35 puzzlí a má rozmery 30x20 cm. Pomocou blahoslavenstiev sa deti zoznamujú
s udalosťami z čias Pána Ježiša, ktoré reprezentujú jednotlivé blahoslavenstvá.

Cena: 16,50 €
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Leena Laneová, Roma Bishopová: PRIATELIA BOHA

Kniha má podnadpis Moja prvá biblia hrou a ponúka zoznámenie sa s postavami ako sú Noe, Jonáš,
Mojžiš, Dávid a ďalší priatelia Boha. Zoznámenie sa s postavami ponúka prečítať príbeh a formou hier a
zaujímavých úloh prehlbovať poznatky.

Cena: 4,50 €

KVÍZ – BIBLIA

Ponúka 100 otázok a dáva možnosť výberu zo štyroch odpovedí. Otázky sú rozdelené do 5 stupňov náročnosti.
Uvádza aj súradnice biblického textu, ktorý je vhodné nájsť a prečítať si. Kvíz môže poslúžiť ako hra. Hráči si
navzájom kladú otázky a vyhrá ten, kto nazbiera najviac bodov. Za správnu odpoveď je možné získať 1 až 5
bodov, podľa stupňa náročnosti.

Cena: 2,00 €

Mónika Mikly a kol.: POĎME A OSLAVUJME!

V knižke si malý čitateľ nájde viaceré biblické príbehy. Formát a obsah je prispôsobený detskej mysli
a obrázky sú výstižné – rovnako ako písané slovo. Pomocou príbehu približuje tri sviatky spomínané
v Biblii – paschu, turíce a sviatok stánkov.

Cena: 1,00 €
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