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KATECHUMENÁTNA KATECHÉZA

Základný: iniciácia – uviesť do dôverného vzťahu a života s Kristom
a Cirkvou.
Ciele jednotlivých období (etáp) katechumenátu:
a/ predkatechumenát: zoznámiť sa s osobou, ktorá zaklopala na dvere Cirkvi,
b/ katechumenát: oboznámiť s posolstvom spásy (SZ, NZ), podstatným
učením evanjelia, Cirkvi a uviesť do kresťanského života,
c/ očisťovanie a osvecovanie: pomôcť katechumenovi skúmať jeho doterajší
život vo svetle Kristovho učenia a zavŕšiť obrátenie ( mravný kresťanský
život),
d/ mystagógia: prehĺbiť vieru a zakoreniť sa v spoločenstve.
o nepokrstení dospelí – katechumeni (prioritní)
o pokrstení, ktorí neprešli úplnou iniciáciou
o veriaci, ktorí prijali sviatosti, ale neboli evanjelizovaní
o nekatolícki kresťania, ktorí chcú vstúpiť do Katolíckej cirkvi
 kňaz
 diakon
 katechéta pastoračnej katechézy
 animátor cirkevnej skupiny, spoločenstva alebo hnutia

Miesto konania Farské katechetické stredisko (úrad)
Farský kostol
Dekanský úrad *
Katedrálny chrám*
Diecézny katechetický úrad *
* v období očisťovania, osvecovania a mystagógie pre katechumenov jednotlivcov, keď vo
farnosti nie je pre nich možnosť skupinovej katechézy

Dĺžka konania
Počet stretnutí
za rok

Obsah

30 mesiacov (2,5 roka)
1. rok: 13 stretnutí (predkatechumát)

3. rok (6 mesiacov )
10 stretnutí (katechumenát)
8. liturgických slávení
8 mystagógických katechéz

2. rok: 30 stretnutí (katechumenát)
I. predkatechumenát: prebudenie viery
Témy: 1. Boh je dobrý.
2. Boží plán je dobrý.
3. Boh koná z lásky.
4. Boh určil človeka pre šťastie.
5. Človek je blažený, ak žije podľa Božieho plánu.
6. Božím plánom je, aby človek žil s ním a bol šťastný.
7. Boh dal človeku všetko, čo potrebuje na dosiahnutie životného
cieľa
8. Čo znamená v niekoho veriť ?
9. Boh je prítomný v našom (minulom i prítomnom) živote.
10. Obrátenie je osobné rozhodnutie.
11. Vernosť našim rozhodnutiam.
12. Hriech je skutočnosť, ktorá nás odtrhne od Boha i od ľudí.
13. Modlitba vzniká zo vzťahu s Bohom.
II. katechumenát:
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a/ uvedenie do viery:
Témy:
1. Božie slovo (poznávanie posolstva spásy a v jeho svetle poznanie
dogiem a zákonov Cirkvi, v ktorých sa zreteľnejšie
rozvinie plán spásy).
2. Verím (Veríme) – poznanie vierovyznania a súvislosti jeho jednotlivých
článkov so životom kresťana.
b/ liturgický a modlitbový život
Témy:
1. Slávenie kresťanského tajomstva (liturgia a sviatostný život). +
2. Duchovný život ( život modlitby, meditácie a kontemplácie).
+ Preberá sa s katechumenmi vtedy, ak nie je po udelení sviatostí kresťanskej iniciácie
mystagógická katechéza

c/ osvojovanie a praktizovanie kresťanského života
Témy:
1. Morálne zásady kresťanského života (Desatoro, Blahoslavenstvá).
2. Rast v čnostiach.
3. Cesty dokonalosti.
d/ účasť v kresťanskom spoločenstve
Témy:
1. Misia – poslanie.
2. Svedectvo.
3. Láska k blížnym a k cirkevnému spoločenstvu.
III. očisťovanie a osvecovanie:
Témy:
1. Obrátenie (podstata hriechu, jeho deštruktívny účinok, cesta obráteniaočistenie).
2. Božie milosrdenstvo ( Kristovo milosrdenstvo a vykupiteľská sila jeho
vzkriesenia - osvietenie).
IV. mystagógia: rast vo viere a v kresťanskom živote
Témy:
1. Osobné zážitky zo slávenia Veľkej noci.
2. Osobný vzťah medzi formou slávnostného vysluhovania sviatosti.
kresťanskej iniciácie a veľkonočnou liturgiou (prebrať veľkonočné
obrady).
3. Symbolika veľkonočných obradov, vecí, znakov.
4. Čo znamená byť kresťanom- údom tajomného tela Kristovho, t. j.
Cirkvi.
5. Učenie KKC o sviatostiach , účinok sviatostí v živote kresťana,
pravidelný sviatostný život.
6. Slávenie svätej omše ( štruktúra bohoslužby obety, pravdy viery
spomenuté v liturgických modlitbách).
7. Liturgický rok: liturgické obdobia, sviatky Pána, Panny Márie
a svätých, prikázané sviatky.
8. Apoštolát v Cirkvi: zapojiť do diel, ktoré slúžia telesným, duševným
a duchovným potrebám druhých ( charitatívna, liturgická, modlitbová,
katechetická služba).
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Štruktúrapriebeh

Formy
Metódy

Korelácia
(prepojenie)
na liturgiu

Korelácia
(prepojenie) na
iné druhy
katechézy
Metodické
a
katechetické
príručky

Obdobia (etapy)
1. predkatechumenát (evanjelizácia)
2. katechumenát
3. očisťovanie a osvecovania
4. mystagógia
Skupinová , individuálna, hromadná (podľa počtu katechumenov a druhu
katechetickej činnosti)
Prednáška, induktívne vyučovanie, predvádzanie, diskusné fórum, panelová
diskusia, výmena názorov, osobné a spoločné reflexie, práca s obrazom,
prezentácie, aktívne metódy, biblický a liturgický kruh
Poznámka: Katechéza na jednotlivých stupňoch katechumenátu má svoje
špecifické metódy.
Liturgické slávenia (obrady):
1. Prijatie
2. Vyvolenie ( 1.pôstna nedeľa)
3. Skrutínia (3., 4.,5. pôstna nedeľa)
4. Iniciačne sviatosti ( Biela sobota)
1. Liturgická počas zvláštnych slávení pre katechumenov vo farskom ,
resp. v diecéznom spoločenstve.
2. Katechéza vo farských spoločenstvách (evanjelizačných, charitatívnych,
modlitbových, katechetických).
SLOVENSKÁ LITURGICKÁ KOMISIA: Obrad uvedenia dospelých do
kresťanského života (Krst dospelých). Trnava: SSV, 1993.
Metodické príručky:
FOGASSY, J.: Príručka katechumenátnej katechézy. Bratislava: Komisia pre
katechizáciu KBS, 2007.
THOMAS, P.: Cesta víry. Příprava na křest a první svaté přijímaní. Praha:
Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 1992.
Katechetické didaktické texty:
KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI. Trnava: SSV, 1998
KOMPENDIUM KATECHIZMU KATOLÍCKEJ CIRKVI. Trnava: SSV, 2006
Katechizmus pre veľkých i malých. Bratislava: Lúč pre RKC Bučany, 2007.
JANÁČ, P.: Keď žiť je Kristus. Katechetický komentár pre dospelých. Trnava:
SSV, 1991.
JANÁČ, P.: Liturgia v našom živote. Učebnica ku katechizmu Náš život
s Kristom. Trnava: SSV, 1991
JANÁČ, P., OPARTY, A., ŠKANTÁR, J.: Po stopách našej spásy, I., II.
Biblické dejiny Starého a Nového zákona ku katechizmu Náš život s Kristom.
Trnava: SSV, 1991.
BECK,E.: Verím. Malý katolícky katechizmus. Königstein: Kirche in Not, 1999.
GERČÁK, F.: Buď in! Výber stručných otázok a odpovedí zo základov viery.
Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška, 2002.
GERČÁK, F.: Poznaj a ver. Vierouka. Kapušany: Bens, 2002.
GERČÁK, F.: Poznaj a ver. Morálka. Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška, 2002.
GERČÁK, F.: Poznaj a ver. Sviatosti. Prešov: Vydavateľstvo M. Vaška, 2002.
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