
Milí  priatelia,  kňazi,  katechétky
a katechéti!

Blíži  sa 8.  december  – deň,  kedy
naša  cirkev  slávi  sviatok
Nepoškvrneného  počatia  presvätej
Bohorodičky.  Zároveň  je  to  však  deň,
ktorý  Svätý  Otec  určil  na  otvorenie
mimoriadneho  Svätého  roku
milosrdenstva.  Veď v tento deň začína
bezprostredná  príprava  na  ten  najväčší
akt  milosrdenstva,  ktorý  sa  udial
v dejinách ľudstva. V tento deň Boh pre
seba  pripravuje  matku,  aby  sa  mohol
z nej  narodiť  a každému  človeku
prejaviť  svoje  milosrdenstvo.  A Božie

milosrdenstvo nebolo limitované, len pre určitú vrstvu ľudí. Boh nikdy nekládol podmienky
pre  žiadneho  človeka  na  prijatie  jeho  lásky.  Boh  zomiera  za  všetkých,  keď  boli  ešte
hriešnikmi (porov. Rim 5,8). A Jeho milosrdenstvo trvá do dnešných dní. 

Každý človek môže prísť a zakúsiť Božiu lásku, ktorá všetko odpúšťa a mení kamenné
srdce na srdce z mäsa, na srdce, ktoré je schopné milovať. A práve prijatie takejto nezištnej
lásky umožňuje človeku, nezištne milovať tých druhých a prejavovať milosrdenstvo aj im.
Veď Svätý rok milosrdenstva nás nevyzýva ku pasívnemu prijímaniu Božieho milosrdenstva,
ale zároveň ku aktívnym činom milosrdenstva, ktoré majú zasiahnuť blížnych. V tejto dobe
sme  to  my,  skrze  ktorých  chce  Boh  prichádzať  na  tento  svet,  skrze  ktorých  jeho  láska
a milosrdenstvo sa stanú skutočné. A dnešný svet, plný zloby,  strachu, pomsty a nenávisti,
túži po láske a milosrdenstve, ktoré môže prísť jedine od Krista. Preto využime tento rok,
ktorý nám predkladá Cirkev a staňme sa tými, cez ktorých Boh bude zostupovať na zem. 

Toto  však  nie  je  úlohou  len  v akejsi  súkromnej  sfére,  ale  úlohou  nášho  života
a predovšetkým v tak zodpovednom povolaní, ako je výchova detí a mladých. Mnohí z nich
možno  nikdy milosrdenstvo  nezakúsili.  Preto  je  táto  úloha  na  nás,  priviesť  ich  k Bohu
a ukázať  im  Jeho  lásku  a milosrdenstvo  a to  práve  cez  príklad  vlastného  života.
Spolupracujme preto s Božou milosťou, pristupujúc k sviatostiam, ktoré nás budú posilňovať,
aby sme tomuto svetu zjavili Božiu lásku a milosrdenstvo.

o. Jaroslav Girovský, kaplán farnosti Košice-Staré Mesto  
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„Nadobudni vnútorný pokoj, 
a mnohí ľudia pri teba nájdu spásu...“ 

(sv. Serafim Sarovský)

► Nové učebné osnovy Gréckokatolíckej náboženskej výchovy/náboženstva

Na základe rozhodnutia Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa bude tvoriť projekt
nových učebných osnov pre gréckokatolícke náboženstvo. V tejto súvislosti bol vytvorený Dotazník o
školskom vyučovaní NV/N, zameraný na hodnotenia doterajších učebných osnov a pomôcok NV/N.
Závoreň má slúžiť ako spätná väzba k doterajším osnovám a východisko k tvorbe nových osnov.
Webový link bol zaslaný na e-mailové adresy všetkých učiteľov NV/N. Týmto prosíme o aktívnu
spoluprácu a návrhy k novým osnovám.  

► Metodický  seminár

Najbližší seminár sa uskutoční vo februári 2016. Jeho téma bude liturgicky zameraná. Pozvánka s
programom bude zaslana pred seminárom e-mailovou poštou z DKÚ.  

► Výtvarná biblická súťaž – Biblia očami detí a mládeže

Motivácia: zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, najmä
tie, ktoré sa nezapojili do vedomostných súťaží. 
Metodické pokyny: 
Obsahová stránka - čítanie Svätého písma! a komentárov k nemu, pozorovanie biblických obrazov v
knihách, časopisoch,  na internete a štúdium teologického výkladu k nim,  prezentácia fotografií  zo
Svätej Zeme, sledovanie biblických filmov
Umelecká stránka – spolupráca s učiteľom výtvarnej  výchovy,  zkresľovanie celej  plochy výkresu,
farebnosť, proporcionalita, práca so symbolom v obraze, prvky historického i moderného umenia...

Dbať na  originalitu výberu témy i výtvarného spracovania! Vyhnúť sa reprodukciám (budú zo
súťaže vyradené)
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► Východní svätí pre súčasnosť: 

Výchovný  projekt,  ktorého  cieľom  je  spoznávanie  svätcov  východného  byzantského  obradu,
prehĺbenie východnej spirituality vo svojom kresťanstve, prijatie nových vzorov, rozvoj čností... V
tomto  ročníku  je  témou  projektu  osobnosť,  život  a  dielo sv.  Jána  Krstiteľa. Propozície  sú
uverejnené na www.grkatke.sk  .
Motivácia: zaangažovať do vnívania a prežívania života svätca čo najviac deti a mládež v školách i 
farnostiach, zvlášť tie, ktoré sa nezapojili do vedomostných biblických súťaží. Zaujímavo predstaviť 
projekt i vybraného svätca, napr. prezentáciou, filmom.
Metodické pokyny: 
Obsahová stránka (návrhy) - čítanie životopisov svätých, oboznámenie sa s bohoslužobnými textami 
(tropár, kodák, stichiry z večierne, utierne, sedaleny, kánony, molebeny, akatisty...), vyhľadávanie 
informácií a obrazov/ikon na internete a ich spracovanie, pozorovanie obrazov v literatúre a 
časopisoch, besedy, modlitba, filmy, návšteva chrámu zasväteného svätcovi, písanie fiktívneho listu 
svätcovi, vytvorenie interwiu so svätcom, vymyslenie symbolu, vypisovanie čností, osobitných 
znakov, špecifík svätca, vytvorenie nástenky, koláže, pohľadnice, leporela ako predpríprava...
Umelecká stránka - spolupráca s učiteľom Výtvarnej výchovy po odbornej výtvarníckej stránke 
(náčrt, farebnosť, proporcionalita, zaplnenie celej plochy, práca so symbolom, prvky historického i 
moderného umenia...)

Dbať na originalitu výberu témy i výtvarného spracovania! Vyhnúť sa reprodukciám (napr. 
prekresľovaniu ikon, obrázkov, fotografií...), nakoľko budú zo súťaže vyradené!

► Vedomostné biblické súťaže - Biblická olympiáda, Biblická súťaž 

Motivácia:  motivujte  všetkých a pracujte s  čo najväčším počtom žiakov (poznávanie Knihy kníh,
biblických  postáv  a  príbehov  plných  dobrodružstiev;  reprezentácia  školy/farnosti;  vzájomné
spoznávanie sa a stretávanie sa, možnosť zasúťažiť si...). 
Metodické pokyny:  Kvalitná príprava žiakov a  realizovanie  triednych a  školských kôl  je  zárukou
úspechu na vyšších kolách!
Metódy: čítanie Svätého písma (lectio divina), výklad, rozhovory na biblické témy, beseda s biblistom,
modlitba,  demonštrácia  obrazov  a máp,  film,  kreslenie,  vytváranie  symbolov,  dramatizácia  textu,
vypisovanie  kľúčových  slov,  porovnávanie  textov,  interwieu,  písanie  listu,  práca  s odbornou
literatúrou,  časopisom alebo internetom,  tematické čítanie  SP,  vyhľadávanie  informácií  o biblickej
postave, mieste, predmete...,  súťažné hry, kvízy, vytváranie vlastných úloh žiakmi, metóda riešenia
problému, práca v skupinách, práca s biblickými listami a pod.
▪ propozície, študijné texty, komentáre sú k dispozícií na www.grkatke.sk. 
▪  metodické pokyny a vzory úloh na triedne a školské kolá BO a BS budú podľa prihlášok zaslané
zodpovedným prihláseným do e-mailových schránok. 

► Vybrané aktivity Cirkvi počas roka pre deti a mládež december 2015 – február 2016

Rok zasväteného života – do 2. februára 2016; www.zasvatenyzivot.sk 
Rok milosrdenstva– 8. 12. 2015 – 20. 11. 2016 www.svetovednimladeze.sk, w  ww.kbs.sk 
Príprava na Svetové dni mládeže  so Svätým otcom Františkom,  Krakov –  25.  -  31.  júl  2016
www.svetovednimladeze.sk    
Misijný deň detí – december 2015, www.papezskemisijnediela.s  k 
Dobrá novina – od 24. decembra 2015, www.dobranovina.sk     
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov –  január 2016, www.kbs.sk    
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Rok milosrdenstva 

„Často som premýšľal o tom, ako by Cirkev mohla urobiť očividnejším svoje poslanie 
byť svedkom milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína duchovným obrátením... 

 Preto som sa rozhodol vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa zameria na Božie milosrdenstvo. 
 Chceme ho prežívať vo svetle Pánových slov:«Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» (Lk 6,36).

Tento Svätý rok sa začne na slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie 8. decembra 2015, a zavŕši sa 20. novembra 2016,
v nedeľu Krista Kráľa.

Centrum pozornosti
Rokom  milosrdenstva  pápež  kladie  do  stredu  pozornosti
milosrdného Boha, ktorý pozýva všetkých,  aby sa  vrátili  k
nemu. Stretnutie s ním inšpiruje k čnosti milosrdenstva. 

Motto 
„Milosrdní ako Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia, 6,36)
nabáda žiť milosrdenstvo podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie
odsúdiť,  ale  odpustiť  a preukazovať  lásku  a  odpustenie  bez
miery (porov. Lk 6,37-38). 

Logo 
Je dielom jezuitského pátra Marka I. Rupnika – je akoby malou
teologickou sumou na tému milosrdenstva. Predstavuje Syna,
ktorý  má  na  svojich  pleciach  namiesto  stratenej  ovce
strateného  človeka.  Ide  tu  o personifikáciu,  pripomínajúcu
obraz  veľmi  drahý  prvotnej  cirkvi,  pretože  poukazuje  na
Kristovu  lásku,  ktorá  završuje  tajomstvo  jeho  vtelenia  a
vykúpenia. 

Tradícia jubilejných rokov v Cirkvi
Katolícka cirkev začala s tradíciou Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža Bonifáca VIII.,
ktorý počítal so slávením jubilea každých sto rokov. Od roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého
roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá generácia. Doteraz bolo 26 riadnych
svätých rokov. Naposledy to bol Jubilejný rok 2000. Zvyk vyhlásiť „mimoriadny jubilejný rok“ siaha
až do 16. storočia. V minulom storočí pápež Pius XI. vyhlásil Svätý rok 1933 pri príležitosti 1900.
výročia vykúpenia, a v roku 1983 tak urobil Ján Pavol II. pri príležitosti 1950. výročia. Svätý rok je
vždy príležitosťou k prehĺbeniu viery a k životu s novým úsilím o vydávanie kresťanského svedectva.

Príležitosť 
Otvorenie jubilea sa uskutoční v čase 50. výročia ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu (1965) a
nadobúda preto osobitný význam podnecovania Cirkvi, aby pokračovala v práci začatej koncilom. 

Svätá brána 
Obrad začiatku Jubilea spočíva v otvorení tzv. svätej brány. Je to brána, ktoré je otvorená iba počas
Svätého roka, inak je zamurovaná. Svätú bránu majú všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, sv.
Jána  v  Lateráne,  sv.  Pavla  za  hradbami  a  Santa  Maria  Maggiore.  Obrad  otvorenia  svätej  brány
symbolicky vyjadruje, že pri príležitosti Jubilea sa veriacim ponúka osobitná cesta smerom k spáse. 
Okrem tejto svätej brány, otvorí pápež aj  Svätú bránu charity v ubytovni Charity dona Luigiho di
Liegra. 

A K T U Á L N A    T É M A

 



Jubilejné kostoly
Podľa vôle Svätého Otca Františka má byť tento Mimoriadny svätý rok intenzívne prežívaný v každej
miestnej cirkvi, aby každý mohol zakúsiť milosrdenstvo Boha Otca. Najviditeľnejším znakom tejto
pastoračnej  starostlivosti  Cirkvi  je  možnosť  otvoriť  Bránu  milosrdenstva  vo  všetkých  diecézach
a umožniť tak hlboko prežiť tento mimoriadny čas aj tým, ktorí nemôžu cestovať do Ríma.
Jubilejné  chrámy  sú  kostoly,  do  ktorých  sa  putuje  pre  získanie  odpustkov  na  základe  splnenia
stanovených  podmienok.  V  Ríme  bude  mať  Svätú  bránu  každá  zo  štyroch  pápežských  bazilík  -
Bazilika  svätého Petra,  sv.  Jána v Lateráne,  Santa Maria Maggiore a Bazilika  sv.  Pavla za
hradbami. Jubilejnými kostolmi sú tiež baziliky vo  Svätej zemi. V ostatných častiach sveta sú za
jubilejné chrámy považované kostoly a pútnické chrámy,  ktoré za také označí  miestny biskup a v
ktorých bude aj Brána milosrdenstva. Preto aj púť do každého z týchto kostolov bude príležitosťou
získať jubilejné odpustky.

Modlitba k roku milosrdenstva
Modlitba   na  mimoriadny  Svätý  rok  milosrdenstva  je
uverejnená na www.kbs.sk 

Odpustky 
S Rokom milosrdenstva sú spojené odpustky, o ktorých pápež
hovorí  vo  svojom  liste  uverejnenom  na
www.radiovatikana.va „Prial  by  som  si,  aby  jubilejné
odpustky  zasiahli  každého  ako  ozajstná  skúsenosť  Božieho
milosrdenstva,  ktoré  prichádza  všetkým  v ústrety  s  tvárou
Otca, ktorý prijíma a odpúšťa, úplne zabúdajúc na spáchaný
hriech.  Je dôležité,  aby bol  tento okamih spojený v prvom
rade  so  sviatosťou  zmierenia  a  slávením  Eucharistie
s dôrazom na milosrdenstvo.“ 

Jubileum katechétov a iné stretnutia
V  rámci  Roka  milosrdenstva  je  v  Ríme  naplánované

stretnutie Svätého otca Františka s katechétmi, ktorí skrze svoj záväzok odovzdávania viery podporujú
život kresťanských komunít v našich farnostiach.  
Piatok 23. septembra 2016 : od 16.00 - popoludní a večer privítanie skupín v rôznych kostoloch Ríma,
katechézy a modlitby.
Sobota  24.  septembra  2016  : od  9.30  v  jubilejných  kostoloch:  Katechézy  o  milosrdenstve,
Eucharistická adorácia, Sviatosť zmierenia, Púť k Svätej bráne... Takisto bude v meste zriadený kostol
s ikonami a fotografiami svätých katechétov súčasníkov.
18.00 modlitebná vigília v Kostole sv. Jána v Lateráne
Nedeľa 25. septembra 2016: 10.00 Svätá omša so Svätým Otcom na Námestí svätého Petra

Svetový deň mládeže 2016 v Krakove a posolstvo
Bude sa taktiež niesť v znamení Jubilejného roka milosrdenstva. V Posolstve k 31. ročníku Svetových
dní mládeže pápež poukazuje práve na milosrdenstvo. Text posolstva na www.svetovednimladete.sk  

Denná modlitba ruženca
Každý  večer  v  Jubilejnom  roku  milosrdenstva  sa  budú  veriaci  rímskych  farností,  rehoľných
spoločenstiev a bratstiev modliť na Námestí sv. Petra posvätný ruženec. Čas bol stanovený na 18.30
a konkrétnym miestom modlitby bude priestor pri soche svätého Petra. Bude to príležitosť upierať
pohľad na Pannu Máriu ako Matku milosrdenstva. 

Kalendár podujatí je uverejnený na www.radiovatikana.va; www.kbs.sk .  

Zdroj: www.kbs.sk, www.radiovatikana.va 

http://www.radiovatikana.va/
http://www.kbs.sk/
http://www.kbs.sk/
http://www.radiovatikana.va/
http://www.svetovednimladete.sk/
http://www.radiovatikana.va/
http://www.kbs.sk/


Sv. Mikuláš, arcibiskup lykijskej Myry a divotvorca

Uprostred  množstva  zobrazenia  svätých
významné  miesto  v  ikonografii  zaujíma  ikona
svätiteľa Mikuláša. Silnú úctu k tomuto svätcovi
dokazuje  množstvo  chrámov  zasvätených  sv.
Mikulášovi, množstvo ikon, ktoré sa zachovali od
stredoveku, či 2 sviatky: 6. december – samotný
sviatok sv. Mikuláša, archibiskupa a divotvorcu a
9. máj - prenesenie ostatkov svätca z mesta Myra
do mesta Bari. 

V  Byzantských  legendách  sa  zachovala
charakteristika  tohto  svätca:  „Starodávna
tradícia  predstavuje  Mikuláša  ako  starca  s
anjelskou tvárou, plnou svätosti a Božej milosti...
Už len pri  pohľade na neho,  hoci  ako by bola
duša   obťažená  trápením,  našla  útechu.
Vychádzalo z neho svetlo a jeho tvár žiarila viac
ako Mojžišova.“ 

Kult:  Úcta k sv. Mikulášovi začala už v druhej
polovici 4. storočia, skoro po jeho smrti a šírila
sa  z  Byzancie  do  mnohých  ďalších  krajín.  Ku
koncu  7.  storočia  už  mala  ustálenú  podobu.
Byzantský cisár Justinián I. (527- 565) dal postaviť v Carihrade chrám zasvätený sv. Mikulášovi. Na
západe pápež Mikuláš (858-867) – prvý pápež s týmto menom – dal okolo roku 860 postaviť  v Ríme
Chrám sv. Mikuláša. 
V Kyjevskej Rusi sa kult sv. Mikuláša rozšíril spolu s kresťanskou vierou. V druhej polovici 11. stor.
bol  v Kyjeve postavený chrám sv. Mikuláša na mohyle  Askolda. V Rusku,  na Ukrajine a v iných
slovanských krajinách je veľa chrámov zasvätených sv. Mikulášovi; medzi najstaršie patrí  Chrám sv.
Mikuláša v Ľvove z konca 13.  stor.  Na Zakarpatí  bol  v minulosti  veľmi  známy starodávny Sväto-
Mikulášsky  baziliánsky monastier  na  Černečej  hore  pri  Mukačeve,  ktorý  bol  centrom miestneho
duchovného života. 
V Uhorsku sa slávila jeho pamiatka v prvých storočiach tamojšieho kresťanstva. Od roku 1092 sa
stáva 6. december sviatkom pre celé Uhorsko. V našich gréckokatolíckych farnostiach na východnom
Slovensku sú sv. Mikulášovi zasvätené mnohé chrámy, ako napr.: v Havaji (1852); v Oľšavici (1308);
v Ubľi (1826) a v Uliči (1825), ale aj kaplnky: v Kružlove 1905; v Ľutine 1930. Kaplnka Prenesenia
ostatkov sv. Mikuláša  (1760) je napr. v Ruskej Bystrej i v Legnave z r. 1760. V Bratislave je Chrám
sv. Mikuláša (1699) pod Bratislavským hradom, ktorý bol poskytnutý pre potreby našej Cirkvi od
zriadenia  gréckokatolíckej  farnosti  v  30-tych  rokoch  20.  stor  (od  r.  1950  dodnes  ho  používa
Pravoslávna cirkev). Naša farnosť v Liptovskom Mikuláši je tiež zasvätená sv. Mikulášovi. 

Patrón:  Je  uznávaný  ako  patrón  námorníkov  –  presnejšie  plaviacich  sa  a  cestujúcich  (na
Maloazijských pobrežiach, gréckych ostrovoch i v prímorských mestách Európy i v Baltickom mori
stály chrámy zasvätené  Mikulášovi).  Okrem toho je  považovaný za  ochráncu kupcov,  advokátov,
študentov.  Jeho úcta  vychádzala  z  jeho služby – je  svätiteľ,  pastier,  opora  Cirkvi,  bojovník proti
herézam, ochranca kniežat, chudobných a všetkých, ktorý sa dostali do nešťastia. Sv. Mikuláš sa viac
zapísal dobročinnosťou do ľudských sŕdc ako do kníh. Preto je jeho úcta rozšírená po celom svete. 

L I T U R G I A   a    I K O N A   v   K A T E C H É Z E



Ikonografia: V súvislosti s dôsledkami ikonoborectva sa ikonografia ustálila až v 10. - 11. storočí.
Najstaršie zobrazenie dnes známe je z chrámu Santa Maria Antiqa v Ríme. Ide o fresku z 8. storočia. 
Ruský ikonopis pozná štyri typy jeho ikon, pomenovaných podľa miest, kde sa nachádzajú. Zarajský
či Zarazský, Možajský, Babajevský a Lipný. 

Najčastejšie je zobrazovaný od pásu alebo ako celá postava a to tak v byzantských, tak v ruských
chrámoch. V interiéri chrámu mohla jeho ikona stáť samostatne, či v tzv. biskupskom rade ikon na
ikonostase. Ako patrón východných cirkví je jeho ikona súčasťou hlavného radu ikon na ikonostave.
Pravou rukou žehná, v ľavej drží otvorený alebo zatvorený Evanjeliár.  Je oblečený v biskupských
rúchach,  s  mitrou  alebo  bez  mitry  na  hlave.  Tvár  je  zobrazovaná  s  vysokým  čelom,  ako  znak
duchovnej múdrosti, s bielymi vlasmi a krátkou bielou bradou.    

Zvlášť  zaujímavé  sú  ikony  svätca  s
životopisnými  ikonami  po  krajoch
(klejma),  ktoré  možno  rozdeliť  do  3
základných  skupín:  detstvo  Mikuláša
(narodenie, štúdia), posvätenie v duchovný
stav  (diakonské,  kňazské,  biskupské
svätenie)  a  pomoc  v  rôznych  situáciách
života  (záchrana  nevinne  odsúdených,
záchrana topiacich sa,  pomoc otcovi  troch
dcér,  kriesenie  mŕtvych,  zmierenie
nepriateľov, skutky milosrdenstva, zástanca
ukrivdených,  rozoberanie  pohanských
chrámov…)  Taktiež  smrť,  resp.  pohreb
svätca alebo prenesenie  jeho ostatkov.  Na
iných ikonách sú v klejmach zobrazení iní
svätci.  Nezriedka  sa  objavuje  na  jeho
ikonách  zobrazenie  Krista  a  Bohorodičky
na  pozadí  alebo  v  medailonoch,  ako
odovzdávajú  Mikulášovi  evanjelium  a
omoforion, teda atribúry biskupskej služby.
Ide  o  narážku  na  spor  s  Áriom  na
všeobecnom sneme v Nicei, kde sa na znak
pravdivosti  Mikuláša  zjavili  Kristus  a
Bohorodička po pravici svätca. Okrem toho
existujú aj  ikony znázorňujúce svätca  ako
napr. zachraňuje topiacich sa na mori.   

Duchovný odkaz: V jeho ikonografii i životopise možno nájsť znaky jeho horlivosti za Pána, 
milosrdenstva s núdznymi, duchovnej múdrosti a tiež milosti, ktoré mu Boh preukázal – zázraky, ktoré
konal v živote i po smrti. Z jeho tváre možno vyčítať dobrotu jeho srdca a ducha modlitby. Tiež je 
známy svojou skromnosťou, rýchlou pomocou, pravovernosťou a pravdivosťou. Množstvo ikon i 
celkový dejinný kult svätca svedčí o moci jeho príhovoru. Nech je nám príkladom v čnostiach i 
pomocníkom v „životných búrkach“. 

Témy ku katechéze:  -   milosrdenstvo      -    úcta k svätým
-   modlitba, príhovor
-   delenie sa, nezištnosť
-   pravovernosť, pravdivosť 
-   opora núdznych, trpiacich

-   návšteva chrámu zasväteného sv. Mikulášovi (v
chráme  v  Ruskej  Bystrej  sa  nachádzajú  ostatky
svätca) 

Zdroje: www.grkatkba.sk, www.pravmir.ru, https://sites.google.com/site/kaplnkasvaetehomikulasa/ikona-sv-mikulasa, 
www.rodon.cz

http://www.rodon.cz/
https://sites.google.com/site/kaplnkasvaetehomikulasa/ikona-sv-mikulasa
http://www.pravmir.ru/
http://www.grkatkba.sk/


                        K A T E C H É Z A    v    T E Ó R I I

Sériou týchto článkov vás chceme obohatiť o myšlienky, pohľady, túžby i praktické výzvy 
pápeža bl. Jána Pavla II. na tému katechézy, ktorá bola ústrednou myšlienkou jeho služby. 

Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II.
CATECHESI TRADENDAE

MÁME JEDINÉHO UČITEĽA: JEŹIŠA KRISTA
Zapojiť sa do spoločenstva s Ježišom Kristom
5.  Generálne  zasadanie  biskupskej  synody  často  nástojilo  na
kristocentrizme každej pravej katechézy.  Môžeme si vziať dva
významy slova, ktoré si neprotirečia, ani sa nevylučujú, ale sa
vzájomne na seba odvolávajú a dopĺňajú.
Predovšetkým chcem podčiarknuť, že v samom strede katechézy
nachádzame v podstate jednu osobu: osobu Ježiša z Nazaretu,
"jednorodeného z Otca, plného milosti a pravdy", ktorý trpel a
zomrel  za nás a teraz  zmŕtvychvstalý vždy žije  s  nami.  Je  to
Ježiš, ktorý je "cesta, pravda a život", a kresťanský život spočíva
v  nasledovaní  Krista:  "sequela  Christi".  Podstatným  a  prvoradým  predmetom  katechézy  je  -  ak
použijeme výraz drahý svätému Pavlovi, ako aj súčasnej teológii - "Kristovo tajomstvo". Katechizovať
je, v istom zmysle, viesť niekoho, aby skúmal toto tajomstvo vo všetkých jeho rozmeroch: "všetkým
oznámiť, aký je plán tajomstva... Pochopiť so všetkými svätými, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a
poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie, aby vás naplnila Božia plnosť celá." Znamená
to teda odhaliť v Kristovej osobe celý večný Boží plán, ktorý sa v nej spĺňa. Znamená to pochopiť
význam Kristových počinov a slov, zázrakov, ktoré vykonal; lebo ony súčasne skrývajú a odhaľujú
jeho tajomstvo. V tomto zmysle je definitívnym cieľom katechézy uviesť niekoho nielen do styku, ale
do spojenia, do dôvernosti s Ježišom Kristom: on jediný môže priviesť niekoho k láske k Otcovi v
Duchu a k účasti na živote Najsvätejšej Trojice.
Odovzdávať Kristovo učenie
6. Kristocentrizmus v katechéze znamená aj to, že jej prostredníctvom sa vylučuje, aby každý podával
svoje učenie alebo náuku nejakého iného učiteľa, ale odovzdáva len učenie Ježiša Krista, teda pravdu,
ktorú on prináša, alebo presnejšie Pravdu, ktorou je on sám. Treba teda povedať, že v katechéze je
Kristus, vtelené Slovo a Boží Syn, ktorého podávame v učení a všetko ostatné je vo vzťahu k nemu; a
že iba Kristus vyučuje, kým každý iný to koná iba natoľko, nakoľko je jeho tlmočníkom, dovoľujúc
Kristovi,  aby  vyučoval  jeho  ústami.  Neustálym  úsilím  každého  katechétu  -  nech  má  v  Cirkvi
akúkoľvek mieru zodpovednosti - musí byť svojím vyučovaním a vlastným správaním tlmočiť učenie
a život Ježiša. Nebude sa usilovať pritiahnuť pozornosť na seba, na svoje idey a osobné postoje, súhlas
inteligencie  a priľnutie srdca toho,  koho katechizuje;  a najmä nebude sa usilovať vnucovať svoju
mienku a osobné opcie, ako keby vyjadrovali učenie a životné zásady Krista. Každý katechéta má
konať tak, aby mohol na seba aplikovať tajomné Ježišovo slovo: "Moje učenie nie je moje, ale toho,
ktorý ma poslal." To robí svätý Pavol, keď sa zaoberá prvoradou požiadavkou: "Prijal som od Pána to,
čo som vám odovzdal." Ako sa katechéta musí neustále zaoberať Božím slovom, ktoré mu podáva
Učiteľský  úrad  Cirkvi,  akú  hlbokú  dôvernosť  má  pestovať  s  Kristom  a  s  Otcom,  akého  ducha
modlitby, aké odlúčenie sa od seba samého, aby mohol povedať: "Moje učenie nie je moje!"



Učiaci Kristus
7.  Toto  učenie  nie  je  súhrnom  abstraktných  právd:  je
komunikáciou  živého  Božieho  tajomstva.  Kvalita  toho,  kto
vyučuje  evanjelium  a  povaha  jeho  učenia  úplne  prevyšujú
"učiteľov"  v  Izraeli  vďaka  dokonalej  jednote,  ktorá  jestvuje
medzi tým, čo hovorí a tým, čo koná a čo je. No ostáva fakt, že
evanjeliá jasne spomínajú niektoré chvíle,  keď Ježiš vyučuje.
"Ježiš konal a vyučoval;" v týchto dvoch slovách, ktorými sa
otvára  kniha  Skutky apoštolov,  svätý  Lukáš  spája  a  súčasne
rozlišuje dva póly v Kristovom poslaní. Ježiš toto sám svedčí o
sebe: "Každý deň som sedával v chráme a vyučoval." To si s
obdivom všímajú evanjelisti, prekvapení, keď ho vidia vždy a
na každom mieste  vyučovať spôsobom a s autoritou dovtedy
neznámou.  "Opäť sa k nemu zišli  zástupy a on ich zasa ako
zvyčajne učil;" "...učil ako ten, čo má moc." To konštatujú aj
jeho nepriatelia, aby vyťažili dôvod na obžalobu a odsúdenie:
"Poburuje ľud a učí po celej Judei, počnúc od Galiley..."

Jediný "Učiteľ"
8. Ten, čo takto učí, zasluhuje si osobitný titul "Učiteľ". Koľkokrát v celom Novom zákone a najmä v
evanjeliách sa mu dostal tento titul Učiteľa! Samozrejme, najmä Dvanásti a iní učeníci, ba i zástupy
poslucháčov ho s obdivom, dôverou a nežnosťou oslovujú Učiteľ.21 Dokonca aj farizeji a saduceji,
učitelia Zákona, Źidia vôbec sa nezdráhajú dať mu tento titul: "Učiteľ, chcem vidieť nejaké znamenie
od teba;" "Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?" No predovšetkým sám Ježiš v
mimoriadne  slávnostných a  veľmi  významných  chvíľach sa  nazýva Učiteľom:  "Vy ma  oslovujete
"Učiteľ" a "Pane" a dobre hovoríte, lebo to som;" vyhlasuje jedinečnosť, jedinú úlohu svojho poslania
ako učiteľa:  "Len  jeden je  váš  učiteľ".  Tak môžeme  pochopiť,  prečo  viac  ako dve  tisícročia  vo
všetkých rečiach na  zemi  ľudia  každého postavenia,  rasy a  národa mu s  úctou  dávali  tento titul,
opakujúc každý svojím spôsobom Nikodémovo zvolanie: "Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako
učiteľ." Tento obraz učiaceho Krista, súčasne majestátneho, priateľského a láskavého, pôsobiaceho
hlbokým  dojmom,  obraz,  ktorý  perom  načrtli  evanjelisti  a  často  zvýraznili  maliari  už  od
starokresťanských  čias,  je  taký  úchvatný,  že  ho  aj  ja  rád  privolávam na  začiatku  týchto  úvah  o
katechéze v súčasnom svete.
Učiteľ celým svojím životom
9. Keď to robím, nezabúdam, že velebnosť učiaceho Krista, dôslednosť a presvedčivá sila, jedinečné v
jeho učení, sa dajú vysvetliť jedine tým, že jeho slová, jeho podobenstvá a jeho učenie sa nikdy nedajú
oddeliť od jeho života a od samej  jeho bytosti.  V tomto zmysle  bol celý Kristov život neustálym
vyučovaním:  jeho  silenciá,  zázraky,  gestá,  modlitba,  láska  k  človekovi,  záujem  o  malých  a
chudobných, totálne sebaobetovanie na kríži za spásu sveta, jeho zmŕtvychvstanie sú splnením jeho
slova  a  celého  zjavenia.  Takže  pre  kresťanov  je  Ukrižovaný  jedným  z  najvznešenejších  a
najľudovejších  obrazov  učiaceho  Ježiša.  Všetky  tieto  úvahy,  ktoré  vychádzajú  z  veľkých  tradícií
Cirkvi, oživujú v nás nadšenie za Ježiša Krista a za Učiteľa, ktorý zjavuje Boha ľuďom a človeka
človeku samému; za Učiteľa, ktorý prináša spásu, posväcuje a vedie; ktorý je živý, hovorí, burcuje,
dojíma, karhá, súdi, odpúšťa, každý deň kráča s nami na ceste dejín; za Učiteľa, ktorý prichádza a
príde v sláve.  Iba v hlbokom spoločenstve s ním nájdu katechéti svetlo a silu pre pravú a žiadúcu
obnovu katechézy.
Zdroj:www.kbs.sk, (pokračovanie nabudúce)

http://www.kbs.sk/


I N Š P I R Á C I A 

SYMBOLY VIANOC

Reč Svätého písma je rečou symbolickou. Počínajúc od 900 ročného Adama a 100 ročného
Abraháma až po 33 ročného Ježiša sa pohybujeme vo svete symbolov, ktoré vyjadrujú niečo iného, 
než čo opisujú. Aj plášť, prsteň a obuv, ktorú dáva otec márnotratnému synovi po návrate do domu

Otca, sú symboly pre vyšší obsah. Symboly vlastne obsahujú v jedinom obraze veľké množstvo
životných skúseností a zážitkov. Prirovnať by sme ich mohli najskôr k básnickej reči, 

ktorá je tiež zahustná do málo slov, ale má bohatý obsah. 

Čo vieme o Vianočných symboloch?

Vianočný  stromček  –  večne  zelený  strom.  Je
symbolom života,  Božej  lásky,  ktorá  nikdy nevädne.
Spomienka na rajský strom.

Sviečka  – symbol  Ježiša  Krista,  ktorá  sa  pre  nás  vo
svojej božskej láske celkom „spálil“. „Ja som prišiel na
tento svet ako svetlo, aby nik, kto verí vo mňa, neostal
v tmách.“ (Jn)

Anjeli – poslovia; priniesli svetu posolstvo o príchode a
o narodení Mesiáša

Zvončeky –  upozorňujú,  že  prišiel  čas,  ktorý  máme
venovať  Bohu,  počúvať  Božie  Slovo,  aby  sme
nezblúdili na ceste k večnosti.

Vianočné gule – sú symbolom orechov a jabĺčok (preto
lepšie sú originály), pripomínajú nie len rajské jablko,
ktoré jedli v neposlušnosti Adam a Eva, a tým začala
reťaz  hriechov  na  zemi,  ale  sú  i  znakom,  že  dobrý
strom prináša dobré ovocie. 

Lamety, retiazky zo zlata, striebra – upozorňujú na to, že hriech nás púta k zemi, že často túžime po
tom, čo je navonok žiarivé, ale nemá večnú hodnotu.

Hviezda –  žiarila  nad Betlehemom a viedla  k  novonarodenému Mesiášovi  múdrcov  z  Východu i
chudobný ľud.

Malé hviezdičky – sú symbolom noci. Boh k nám prišiel k Ježišovi v noci. On je svetlo, ktoré ožiarilo
noc našich hriechov. On nás vykúpil a otvoril nám nebo, na ktoré hľadíme tu na zemi aj tak, jako sa
zahľadíme na hviezdnatú oblohu, dielo Božích rúk.

Slamené hviezdičky a ozdoby – pripomínajú, že malý Ježiš sa narodil v chudobnej maštaľke a ležal na
slame a na sene v jasliach. Prišiel pre všetkých, aj pre chudobných, opustených...

Sladkosti, ktoré vešiame na stromček – pripomínajú, že „láska je sladká“

Darčeky – pripomínajú, že najväčším darom je Ježiš, Boží Syn, ktorý je nám darovaný Otcom, aby nás
vykúpil. Darčekmi sa obdarúvame, aby sme svoju lásku preukázali tým, ktorí žijú v našej blízkosti.



Koledy – symbolizujú spev anjelov nad Betlehemom. Ospevujú udalosti a zmysel Vianoc. 

Betlehem/jasličky/ikona Narodenia Krista – Predstavuje miesto Kristovho narodenia.  Betlehem je
tiež symbol stredobodu nášho bytia a predstavuje dôležitosť domova a súdržnosť rodiny.  

Kúsok  chleba/prosfory  s  medom  a  cesnakom  (prípadne  oplátky) - symbolizujú,  že  kresťania
pristupujú k svätému prijímaniu. Keďže Vianoce sú kresťanským sviatkom, Telo Ježiša prestavuje
práve chlieb/oplátka, ktorá sa je na Štedrý deň s medom a cesnakom. Cesnak je symbolom zdravia.
Med je symbolom dobroty. 

Ryba  -  považovaná  za  pôstne  jedlo.  Bola
prvým univerzálnym znakom kresťanov. Jej
grécke  pomenovanie  „Ichtis“  je  totiž  aj
anagramom  najstaršieho  kresťanského
vierovyznania  -  Iesous  Christos  Theou
Huios Soter (Ježíš, Syn Boží Spasiteľ).  

Celodenný  pôst/pôst  - Ľudia  dodržiavali
celý Štedrý deň pôst až po Štedrú večeru,
ktorá začínala, keď sa zotmelo. Cez deň sa
jedlo málo, iba bezmäsité jedlá. Je znakom
prípravy,  očakávania,  sústredenia  sa  na
duchovné hodnoty.

Úlohy ku katechéze: 
Napíšte, ktorý vianočný symbol máte najradšej?
Povedzte o niektorých vianočných zvykoch, ktoré doma robíte?
Napíšte, ktorých vianočných bohoslužieb sa zúčastňujete (večiereň, carske časy, utiereň...)?
Ktorú koledu máte najradšej? Zaspievajte si ju. Poznáte aj nejakú málo známu koledu?

(Zdroj: Plešková, E.: Teória katechetickej metodiky a www.farnostsmutne.sk)

„Vidiac ma ako mládenca, 
spočívajúceho v tvojich dlaniach Matka, 

raduj sa, lebo som prišiel 
odňať všetku bolesť Adamovu...“ 

(zo stichyry sviatkov Narodenia Pána)

Požehnaný čas sviatkov Narodenia Pána.
Nech spočinie vo vašom srdci, vo vašich rodinách a

spoločenstvách...,
nech vstúpi do každej vašej bolesti a odníme ju...,

nech vám daruje radosť 
a urobí vnímavými na svoju tajomnú prítomnosť 

a novú milosť vo vás...



K A T E C H É Z A    v    P R A X I

Konflikt záujmov: Mária a Marta (Lk 10,38-42)
(biblická katechéza)

Ciele:  ■ Kognitívny –  reprodukovať biblický príbeh a aplikovať jeho posolstvo do svojho života 
■ Afektívny – vnímať potrebu modlitby, zastavenia sa
■ Psychomotorický – formovať návyk čítania Svätého písma, osobnej modlitby
Cieľová skupina:  dospelí
Pomôcky: Sväté písmo, pracovný list 

1. Vzbudenie záujmu o text

Prečítajte biblický text: Lk 10,38-42
Ako išli ďalej, vošiel  do ktorejsi dediny,
kde ho prijala do domu istá žena, menom
Marta.  Tá  mala  sestru  menom  Máriu,
ktorá  si  sadla  Pánovi  k  nohám  a
počúvala  jeho  slovo.  Ale  Marta  mala
plno  práce  s  obsluhou.  Tu  zastala  a
povedala:  „Pane,  nedbáš,  že  ma  sestra
nechá samu obsluhovať?
Povedz jej, nech mi pomôže!“ Pán jej od-
povedal: „Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci, a potrebné je len jedno. Mária si
vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.“

Začiatok a cieľ – uvedenie Božieho slova v rámci katechézy/homílie
„Ja sa idem zblázniť od roboty, a ty si tu vysedávaš.“ Dobre známe slová, vyjadrujúce dobre známy
konflikt. Na jednej strane ten, kto nevie čo skôr, na druhej strane niekto so založenými, alebo zložený-
mi  rukami.  Častý konflikt,  s ktorým sa stretávame v našich rodinách,  pracoviskách, dokonca i  na
stránkach evanjelií. Marta vyslovila v podstate tie isté slová na adresu svojej sestry Márie. Všetko v
presvedčení,  že má absolútnu pravdu.  Ježiš,  svedok tohto konfliktu,  na  veľké prekvapenie  „chytil
stranu“ Márii, nie Marte. 
My, ktorí máme zmysel pre zodpovednosť, by sme určite reagovali inak – je ľahké posadiť sa Ježišovi
k nohám, založiť si ruky, nech sa druhý trápi. Rýchlo by bol na svete konflikt o konflikte záujmov.
Ježišovi však vôbec o také niečo nešlo. Bolo by nesprávne domnievať sa, že touto udalosťou chcel po-
staviť Máriu proti Marte, alebo život činný proti životu kontemplatívnemu. O čo teda Ježišovi išlo?

2. Prijatie textu

Základný kľúč k rozboru textu – úlohy: 

1. Dôležitosť činnosti
Obhajujte postoj Marty, postoj činnosti. 
- z Ježišových slov nachádzajúcich sa v Písme: pr. „Nie každý, kto mi hovorí: „Pane,Pane“, vojde do
nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 7,21)
- z Ježišovej činnosti zachytenej v Písme: pr. Uzdravenie malomocných (Lk 17,11-19), milosrdný Sa-
mararitán...

2. Dôležitosť „zastavenia sa“ 
Obhajujte postoj „nečinnosti“ Márie, ktorý chválil Ježiš. Tentokrát zo samotného textu Lk 10,38-42.
Z toho, čo sme mohli konštatovať, Ježišovi nešlo o nahradenie práce „nečinnosťou“. On chcel pouká-
zať na potrebu zastaviť sa, aby činnosť mala svoju hodnotu. 



       3. Uvažujte, prečo je pre Ježiša a Máriu, ako aj pre každého človeka, prerušenie činnosti vitálnou
potrebou? Čo chcel Ježiš povedať Marte a každému z nás svojou reakciu? Opierajte sa o samotný text
Svätého písma. 

Ježiš sa zastavil v ktorejsi dedine. ► Potreba zastaviť sa a oddýchnuť si.

Ježiša prijala do domu istá žena, menom Marta. ► Potreba byť niekým vítaný, prijatý.

Sestra Marty, Mária, si sadla Pánovi k nohám ► Potreba vzájomnej komunikácie.

Mária si sadla, aby počúvala Ježiša. ► Potreba Márie nechať sa obdarovať.

Mária si vybrala lepší podiel. ► Potreba Márie uvažovať o tom, čo má v ži-
     vote skutočnú hodnotu.

POSOLSTVO: Toto všetko sa deje, keď si my „sadáme Ježišovi k nohám“ pri modlitbe.

3. Pre pochopenie určitých súvislostí (analýza textu)

Na prvý pohľad sa Ježišov postoj k Marte môže zdať veľmi tvrdý, a zároveň odsúvajúci čin-
nosť ako niečo druhoradé, až nepodstatné. Mlia sa tí, ktorí si to myslia. Stačí si všimnúť, čo tejto uda-
losti vo Svätom Písme predchádza. Ježiš nielenže chváli slúžiaceho Samaritána, ale vyzdvihuje jeho
službu v porovnaní s „kontemplatívnym životom“ kňaza či levitu.

To, čo Ježiš vytýka Marte, nie je jej slúžiace postoj. Jeho poznámka smeruje na adresu jej
ustarostenosti a nepokoja. Naozaj, prílišná ustarostenosť produkuje nepokoj a to nie je dobré. Ak mu
človek prepadne, otrávi svoje vnútro, ale aj celé prostredie. Nepokoj ničí horlivosť. Oddane slúžiaci a
štedrý človek sa  stane frfľošom.  Takýto človek viac  hľadí  na  prácu,  ako na ľudí  a  medziľudské
vzťahy, stáva sa jej otrokom. K tomu všetkému sa ešte pridá žiarlivosť. „Ja sa snažím, a iní nič nero-
bia.“ Človek chcel svojou službou vytvoriť príjemné prostredie, a výsledok je opačný – atmosféra na-
pätia, hnevu a výčitiek. Toto sa prihodilo Marte, preto Ježiš zareagoval. 

„Staráš sa a znepokojuješ.“ Nie prvý a jediný raz Ježiš upozornil  na nebezpečenstvo pre-
hnaných starostí o život. Je to jeho častá téma. Chce človeka vystríhať pred prílišnými, čiže prehnaný-
mi starosťami. Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, čo už bolo povedané. Existuje však ešte väčšie rizi-
ko. Ježiš naň upozorňuje v podobenstve o rozsievačovi. Prílišné starosti vedia udusiť Božie slovo v
človeku (Lk 8,14) so všetkými dôsledkami. Preto aj apoštolom, ktorých posiela hlásať evanjelium,
radí, „nestarať sa o jedlu a oblečenie“ (Lk 12,22-26). A znova opakuje, aby si človek nezaťažil srdce
starosťami o tento život (Lk 21,34).  Jeho nesúhlas v prípade Marty nesúvisí s jej prácou a službou.
Koniec-koncov, vysmädnutý a hladný sa určite pri každej návšteve potešil kuchárskemu umeniu tejto
ženy. To,s čím nesúhlasí, by sme mohli moderným jazykom nazvať nervozita a stres. 

„Jedno je potrebné.“ Čo je to, čo je skutočne potrebné? Vo víre života vedieť si vytvoriť
priestor na zastavenie sa, stíšenie sa, na počúvanie, na dialóg. V bežnom živote, aj v živote viery ide o
podstatnú  skutočnosť.  Koľko  vnútorného  pokoja  a  svetla  prináša  zastavenie  sa  „pri  Ježišových
nohách“, pri počúvaní jeho slova, pri modlitbe. Lebo inak sa človek vystavuje riziku budovať svoj
dom, čiže život na piesku (Lk 6,47).
Každé veľké dielo človeka a v človeku začína a sprevádza rozmer ticha, premýšľania, kontemplácie. 
Koľkí manželia vedia konštatovať a pýtať sa sami seba: „Len sa naháňame a nevieme za čím.“ To, čo
opravdivá láska v manželstve vyžaduje nad všetko ostatné, je práve toto, byť vnímavý, byť vypočutý.
Nemôže existovať vnútorná rovnováha žiadneho života, či  už manželského, kňazského, rehoľného,
profesijného, bez vážneho rozhodnutia nájsť si čas na seba, na iných i na Boha. 

4. Zosobnenie posolstva textu

Diskusia: Ktorú z uvedených 5 potrieb najsilnejšie pociťuješ (uvedených v bode č. 2)?
Je pre teba modlitba skôr povinnosťou, alebo potrebou?
Prežívaš aspoň niekedy modlitbu ako „päťnásobnú“ potrebu?



Pracovný list: 
Tvoje osobné objavy na stretnutí: 
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Čím ťa obohatili iní?
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Ktorý rozmer poznania by si chcel aplikovať do svojho života?
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Tvoja modlitba
…................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Zdroj: Šelinga, J.: Svetlo v službe života. Nitra 2006.  

VÝTVARNÉ AKTIVITY DO FARNOSTI

Vianočná pohľadnica 

   Potrebujeme: 2 druhy farebného tvrdého papiera (jeden hladký, druhý vzorkovaný, nožnice, lepid-
lo, kúsok stužky, pravítko, predtlačenú šablónu z obrázka č. 1
   Postup: z  farebných papierov vystrihneme podľa obázka č. 1 základné tvary a hlavný pohľadnicový
papier na príslušných miestach ohneme (vnútorné časti do vnútra, vonkajšie časti do opačnej strany.
Do vnútra pohľadnice vlepíme 2 ks „polstromčekov“ (na pravú i ľavú stranu), pod ktoré vlepíme fa -
rebnú stužku rozstrihnutú na 2 rovnaké časti. Môžme dolepiť aj srdiečko a rovný vertikálny pás pa-
piera. Na vonkajšiu stranu pohľadnice podlepíme ďalšie 2 „polstromčeky“ a na zadnú stranu malý troj-
uholník. Pohľadnicu môžeme ešte ľubovoľne dozdobiť.   

Zdroj: http://napady.albumy.biz/



Biblické listy - vianočné 

Ciele: osvojiť si prácu s biblickými pracovnými listami.
Cieľová skupina: žiaci 1. - 4. roč. ZŠ



Zdroj: Biblické aktivity. Tranoscious, 2001. 

„My sme povolaní nie k tomu, aby sme boli dokonalými, 
ale aby sme vzrastali.“



Božie milosrdenstvo
(katechéza k Jubilejnému roku milosrdenstva)

Cieľová skupina: 2. ročník ZŠ/8 rokov
Ciele: Kognitívny: Vysvetliť najväčšiu vlastnosť Boha – milosrdenstvo.
Afektívny: Vnímať potrebu Božieho milosrdenstva v živote. Prijímať Božie milosrdenstvo vo svojich 
slabostiach. Preukazovať milosrdenstvo blížnym.
Psychomotorický: Formovať postoj milosrdenstva voči blížnym. Vytvoriť vlastný obrázok Božieho 
milosrdenstva.
Metódy: spev, rozhovor, doplňovačka, výklad, práca s obrazom
Pomôcky:  prezentácia (v katechéze uvedené obrázky, tajnička, text piesne, text príbehu), 
dataprojektor, notebook, interaktívna tabuľa, obrázok - symbol srdca, kameň, obraz Božieho 
milosrdenstva, obrázky Božieho milosrdenstva s modlitbou korunky Božieho milosrdenstva. 

Priebeh: - Úvod

1. Pieseň „Boh je láska“ ako ukazovačka (symboly na ukazovanie si možno vymyslieť).
Text piesne „Boh je láska“:

Boh je láska a zákon lásky nám On dal, miluj blížneho tak ako seba vraví Ježiš nám.

V piesni sme spievali o tom, že náš Boh ja láska a chce, aby sme sa aj my navzájom milovali, mali
radi, robili si dobre. Dokonca nám to dal ako príkaz, ako zákon, ktorý máme dodržiavať, pamätať na
neho, aby sme už tu na zemi boli šťastní. Tým, že plníme tento zákon lásky – snažíme sa milovať tak
ako nás On miluje, stávame sa Mu podobnými, premieňame sa v Lásku s veľkým L. 
Náš  Boh  je  Láska.  Čo  by  sme  o Bohu  mohli  ešte  povedať,  aký  Boh  je?  Aká  je  Jeho  najväčšia
a najkrajšia vlastnosť?

2. Doplňovačka s tajničkou:
1. Boh nás miluje, je teda (milujúci)
2. Boh všetko vidí (vševidiaci)
3. Je bez chyby, nič Mu nechýba (dokonalý)
4. Je najsilnejší, všetko môže, čo chce (všemocný)
5. Je bez hriechu (svätý)
6. Rovnako miluje a stará sa o všetkých (spravodlivý)
7. Všetko vie, nič Mu nie je ukryté (vševediaci)
8. Nie je viac bohov okrem Neho, On je (jediný)
9. Nemá začiatku ani konca (večný)

- Hlavná časť
1. Rozhovor 



Tajnička nám odkryla najväčšiu a najkrajšiu Božiu vlastnosť – milosrdenstvo. Boh je milosrdný. Čo
znamená, byť milosrdný? Jednoducho povedané – znamená to mať milé srdce. Katechéta nakreslí na
tabuľu srdce, ukáže obrázok usmievajúceho sa srdca. 
Ďalej  sa pýta detí:  „Kto má  podľa vás  milé  srdce? Čo
všetko človek s milým srdcom robí?  Odpovede dobrých
skutkov  môže  katechéta  v skratke  zapisovať  k srdcu  na
tabuľu/interaktívnu tabuľu. 
Človek s milým srdcom sa snaží konať dobre. Ku komu je
dobrý a milý vo svojom správaní? Len k najbližším, len
ku  kamarátom?  A čo  cudzí  ľudia,  ktorých  nepozná,  čo
chudobní a biedni a možno takí, ktorí sa mu vôbec nepáčia
alebo  mu  aj  ubližujú?  Ako  sa  správa  k takým ľuďom?
Katechéta  sa  snaží  podobnými  otázkami  naviesť  deti
k tomu, že byť milosrdný, znamená milovať všetkých bez
rozdielu, nehľadiac na ich správanie. 

2. Výklad
Na tabuľu napíšeme slovo BOH. Okolo slova Boh ostane
napísané,  čo robí  človek s dobrým srdcom. Boh nás takto
miluje  – bez hraníc,  nekonečne,  či  sme dobrí,  či  sme zlí.
Jeho láska k nám sa nikdy nemení. Len my, keď robíme zle,
vzďaľujeme sa od Neho a nie sme Mu podobní. Navyše, zlo
v nás spôsobí aj to, že prestávame veriť, že nás Boh má rád
stále  rovnako.  A práve  táto  nedôvera  Ježiša  veľmi
zarmucuje, lebo Jeho láska je milosrdná. Vždy má pre nás
milé  srdce.  Vždy,  keď  sa  nám  podarí  spraviť  niečo  zlé,
možno  by  sme  mali  pamätať  na  malého  zajačika
z nasledujúceho príbehu:
„Kráľ na poľovačke prenasledoval malého bieleho zajačika.
Jeho psy ho už skoro dohonili. V tom okamihu, keď si zajačik
myslel, že je už stratený, sa zrazu obrátil a vyskočil kráľovi
do  náručia.  Kráľa  táto  veľká  dôvera  veľmi  dojala  a  od
bieleho zajačika sa už nikdy viac nechcel odlúčiť.  Nikomu
nedovolil, aby sa ho dotýkal, a sám sa o neho staral.“
Tak  isto  sa  bude  Boh  správať  k  nám,  keď  my  -
prenasledovaní  spravodlivosťou,  ktorá  je  v  tomto  príbehu
zobrazená  postavami  psov  -  budeme  hľadať  útočisko  v
rukách nášho sudcu, nášho Boha. Boh chce a veľmi túži, aby
sme Mu dôverovali.

3. Príbeh „My sa vznášame na hladine“ od Bruna Ferrera 
Katechéta porozpráva príbeh o dôvere v Božie milosrdenstvo v každej ľudskej slabosti. Ako pomôcku
si vezme kameň.
Mocný kráľ povedal raz starému kňazovi: „Hovoríš, že človek, ktorý sto rokov páchal zlo pred smrťou
poprosí Boha o odpustenie, sa znova narodí v nebi. Ale ak niekto spácha iba jeden zločin a neoľutuje
ho, skončí v pekle. Je to spravodlivé? Sto zločinov je ľahších ako jeden?“ 
Starý kňaz na to kráľovi  povedal:  „Keď vezmem takýto malý kamienok a položím ho na hladinu
jazera, potopí sa, alebo ostane na hladine?“ „Potopí sa,“ povedal kráľ. „A keď zoberiem sto veľkých
kameňov a vložím ich do člna a postrčím ho do stredu jazera, potopia sa, alebo ostanú na hladine?“
„Ostanú na hladine.“ „Tak teda sto kameňov s člnom je ľahších ako jeden kamienok?“ 
Kráľ nevedel, čo má na to povedať. A tak mu to starý kňaz vysvetlil: „Kráľ, tak je to aj s ľuďmi.
Človek ,  aj  keď mnoho zhreší,  a spolieha sa na Boha,  nespadne do pekla.  Kým človek,  ktorý  sa
prehreší čo len jeden raz a neprosí o Božie milosrdenstvo, bude zatratený.“



4. Práca s obrazom

4.1. Predstavenie obrazu Božieho milosrdenstva
Boh  chce,  aby  sme  Mu  dôverovali  –  verili  v Jeho

odpustenie, kedykoľvek Ho o neho prosíme, keď spravíme niečo zlé.
Katechéta poukáže na nadpis pod obrazom “Ježišu, dôverujem Ti!“
Ako na obraze, stále ukazuje na svoje milosrdné srdce, ktoré je plné
lásky  a odpustenia.  Vychádzajú  z neho  dva  lúče  –  svetlomodrý
a červený.  Čo  znamenajú?  Svetlomodrý  lúč  znamená  vodu,  ktorá
ospravedlňuje duše – voda, ktorá dušu očisťuje od každého hriechu;
červený lúč znamená krv – Ježišovu krv, ktorá je životom duše.

4.2. Vlastný obraz Božieho milosrdenstva
Katechéta  rozdá  deťom  malé  obrázky  Božieho

milosrdenstva  s modlitbou  Korunky  Božieho  milosrdenstva  na
druhej  strane. Vymaľujú  si  ich  podľa  farebného  obrazu  BM  na
prezentácii.

Na začiatku:
Otče náš, Raduj sa, Verím.

Na veľkých zrnkách:
Večný Otče, obetujem Ti Telo a Krv,

 Dušu i Božstvo 
Tvojho najmilšieho Syna 

a nášho Pána Ježiša Krista
 na odčinenie našich hriechov

 i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách:
Pre Jeho bolestné umučenie, 

maj milosrdenstvo s nami 
i s celým svetom.

Na konci (3 x): 
Svätý Bože, svätý Mocný,

svätý Nesmrteľný, zmiluj sa 
nad nami i nad celým svetom.

- Záver

1. Zhrnutie
Boh je milosrdný ku každému človeku. Ponúka svoje odpustenie každému, kto hreší, koná zle.

Chce ale, aby sme Mu dôverovali, verili v Jeho odpustenie, v Jeho milosrdenstvo, aj keď je náš hriech,
naše zlo akokoľvek veľké. 

Tento obraz Božieho milosrdenstva nám bude pripomínať, aby sme Bohu stále dôverovali a
konali skutky milosrdenstva – skutky dobra. 

2. Modlitba
Božie milosrdenstvo môžeme šíriť nielen dobrými skutkami, ale aj modlitbou korunky BM

milosrdenstva. Podľa času sa môže katechéta pomodliť s deťmi túto korunku buď celú alebo len jeden
desiatok.

Spracovala: sr. Mgr. Pavla I. Dutková, OSBM



Sv. Mikuláš, arcibiskup a divotvorca  
(katechéza  aktuálneho liturgického obdobia)

Kognitívny cieľ: oboznámiť sa s menej známymi skutoč-
nosťami zo života svätca
Afektívny cieľ: zamýšľať sa nad čnosťami svätca a prijať
ich ako výzvu do svojho života 
Psychomotorický cieľ: pestovať čnosti

Cieľová skupina: 14 rokov a viac 

Pomôcky: pomôcky k úvodnej hre podľa výberu, texty
životopisu sv. Mikuláša, malú perokresbu na výkrese
formáte A3, pero, nožnice, farbičky, staré obrázkové
časopisy, lepidlo.

Priebeh: 

Úvod: hra
Mikulášsky puzzle
Rozstrihajte staré vianočné alebo mikulášske pohľadnice do nepravidelných tvarov. Zúčastnených 
rozdeľte do skupín po 2-3, aby ich poskladali. Urobte to zaujímavým, ak ich usporiadate uprostred 
miestnosti na dlážke do kruhu. Len jeden člen skupiny môže prísť do kontaktu s kruhom, aby zobral 
ďalší kúsok na doplnenie. Víťazom sa stáva najrýchlejšia skupina.

alebo Zabaľovanie darčekov
Vyberte dvoch súťažiacich, dajte každému na ruky lyžiarske rukavice, prádznu krabicu od topánok, 
kus darčekového papiera, nočnice, pásku a stužku. Prvý, komu sa úspešne podarí darčekovo zabaliť 
škatuľu sa stane víťazom.

Hlavná časť: 
Uvedenie do témy
Iste poznáme príbeh o sv. Mikulášovi, ako pomohol trom dievčatám svojim milodarom k tomu, aby sa
slušne vydali, ako im dával „darčeky“ do okna.  Ale niekedy sa naše poznanie tejto osobnosti dejín 
Cirkvi zastavuje na tejto informácii. Kým bol? Čím sa vyznačoval? 

Práca v skupinkách
Každá skupina dostane časť životopisu svätca, malú perokresbu na výkrese formáte A3, pero, nožnice,
farbičky, staré obrázkové časopisy, lepidlo. Po prečítaní textu si každá skupina podčiarkne čnosti, 
ktorými vynikal svätec. Na základe toho skupina vytvorí koláž vystihujúcu čnosti života Mikuláša. Po 
skončení práce skupiny predstavia výsledky svojej práce, teda predstavia svätca, jeho čnosti a podelia 
sa s tým, čo ich najviac oslovilo, čo nové sa dozvedeli. Počet skupín môžete prispôsobiť podľa počtu 
účastníkov stretnutia. Tomu prispôsobte aj počet a výber textov. 
Texty: 
I. 
O jeho narodení nevieme veľa, ani len presný rok nevieme. Udáva sa narodenie v rozpätí rokoch 250-
272, v meste Patara, na južnom pobreží Malej Ázie, v dnešnom Turecku.
Jeho  rodičia  boli  dobrí  kresťania,  otec  Eufemius  bol  mužom bohatým,  ale  mimoriadne  zbožným
a milosrdným a matka Anna bola sestra Mikuláša, bývalého myrského arcibiskupa. Dieťaťu sa veľmi
potešili, pretože už dlho žili v manželstve a nemohli mať deti. Že ich napokon Pán Boh požehnal, bolo
pre nich veľkým šťastím a radosťou. Podľa niektorých životopiscov, napr. otca Ciryho, sám nebeský



posol im oznámil šťastnú novinu a dal im súčasne vedieť, že dieťaťu majú dať meno Mikuláš, čo
znamená „víťazstvo ľudu“.
Jeho životopisci hovoria, že už od mladosti bolo v ňom vidieť niečo zvláštneho. Je to aj pochopiteľné,
veď  žil  medzi  pohanskými  chlapcami,  od  ktorých  sa  líšil  úprimnou  zbožnosťou  a skromnosťou.
Úsmevom si podmaňoval mladé duše, vyhľadal ich a privádzal na cestu zbožnosti a čistého života. To
isté robil aj ako dospelý. Práve z tohto dôvodu dostal titul miláčika a ochrancu detí. Povesť o jeho
nádhernom živote  budila  pozornosť  duchovenstva  a bolo  prianím všetkých,  aby  sa  stal  kňazom.
Rodičia sa postarali  o jeho dobrú výchovu a vzdelanie a bol  na túto cestu pripravený aj cnostným
životom.  S radosťou  čítaval  Sväté  písmo  a iné  náboženské  knihy.  Duchovný  stav  považoval  za
nevýslovné vyznamenanie.  Keď sa  stal  kňazom,  konal  ešte  väčšie  umŕtvovanie.  Po smrti  rodičov
Mikuláš potajomky rozdával svoj majetok chudobným. 
(čnosti: zbožnosť, skromnosť, úsmev, čítanie Svätého písma, umŕtvovanie sa, zriekanie sa, štedrosť...)

II. 
Keď sa dozvedel, že istý otec je vo veľkej biede a chcel preto zapredať nevinnosť svojich dcér, cez
oblok hodil bedárovi tri značné sumy peňazí, ktoré otcovi umožnili dať dcéram slušné veno a  dobre
ich vydať. Ľud napokon odhalil veľkodušného dobrodincu. Aby ušiel pred ľudskou slávou, odišiel sv.
Mikuláš do Svätej zeme. Na spiatočnej ceste za zastavil v meste Myry, kde žil ako posledný úbožiak.
V Myrách sa práve konala voľba arcibiskupa. Pretože sa voliči nemohli dohodnúť na kandidátovi,
rozhodol po modlitbe najstarší biskup, že arcibiskupom bude ten, kto nasledujúceho dňa vstúpi jako
prvý do chrámu. A tak sa biskupi ukryli v chráme a čakali. Skoro po polnoci prišiel Mikuláš, aby sa v
chráme modlil. Schovaní vyšli z úkrytu a oznámili svätcovi svoju voľbu. Ten sa vzpieral, ale nakoniec
súhlasil. I ako biskup zostal milosrdný a pokorný. Jeho dvere boli pre chudobných vždy otvorené. 
Za  Diokleciánovho  prenasledovania  bol  uväznený  a neskôr  ho  poslali  do  vyhnanstva.  Niektorí
životopisci sa domnievajú, že to bolo na Kryme. V roku 311 vydal cisár Galérius dekrét, ktorým bolo
zastavené  kruté  prenasledovanie  kresťanov.  Veľká  väčšina  prenasledovaných dostala  slobodu,  ale
všetci kresťania boli vyslobodení zo žalárov až v roku 313, keď cisár Konštantín, po víťaznej bitke pri
moste  Milvio,  vydal  spolu  s Licíniom  Milánsky  edikt.  Cirkev  dostala  slobodu  a mohla  verejne
pôsobiť,  stavať  chrámy a rozvíjať  svoju  blahodárnu činnosť  pre  spásu  nesmrteľných  duší.  Aj  sv.
Mikuláš sa mohol vrátiť do svojho biskupského sídla.
(čnosti: delenie sa, modlitba, vernosť Kristovi v prenasledovaní, pomoc chudobným...)

III.
Po zjednotení rímskej ríše bol zvolaný prvý cirkevný snem do Nicey v roku 325. Jeho cieľom bolo
predovšetkým  teologicky  vyvrátiť  Áriovo  učenie  a obhájiť  rovnosť  troch  Božských  osôb.  Hoci
nemáme  výslovných správ,  viacerí  sa  domnievajú,  že  i sv.  Mikuláš  sa  zúčastnil  tohto cirkevného
snemu.  Sv.  Mikuláš  bol  veľkým obhájcom dôstojnosti  Bohorodičky proti  Áriovi,  ktorý  tvrdil,  že
Panna Mária neporodila Bohočloveka, ale len človeka. Na koncile sa tak rozčúlil, že udrel Ária po
tvári. Za tento čin ho prítomní biskupi zbavili cirkevnej hodnosti. Akonáhle to však urobili, uvideli
stáť po svätcovej pravici Krista s knihou evanjelií a po ľavici Bohorodičku s omoforom. Pri tomto sa
prítomní biskupi zľakli. Mikulášovi vrátili jeho funkciu.
(čnosti: pravovernosť, pravdivosť, učenosť, poslušnosť učeniu cirkvi...)

IV. 
Raz sa v jeho eparchii rozšíril veľký hlad. Svätec sa dozvedel, že v prístave kotví loď plná obilia
plávajúca do Ríma. Ponáhľal sa k nej a prosil kapitána, aby mu dal sto vriec obilia a pomohol mu
zachrániť od smrti vyhladované obyvateľstvo. Kapitán mu však povedal: „Ctihodný otče, obilie, ktoré
veziem, bolo v Alexandrii dobre zvážené a je určené pre cisárske mlyny v Ríme. Neodvažujem sa vám
ho vydať.“ Svätec mu odpovedal: „Dajte mi sto vriec a sľubujem vám, že v Ríme nebude chýbať ani
zrnko.“ Kapitán sa nechal prehovoriť a prikázal námorníkom, aby vydali biskupovi žiadané množstvo
obilia. Keď potom loď doplávala do Ríma a námorníci náklad vykladali a vážili, bolo na lodi presne
toľko obilia ako v Alexandrii.  Námorníci  rozprávali,  čo sa stalo, radovali sa a obdivovali biskupa
Mikuláša a jeho dôveru v Boha. Biskup Mikuláš rozdelil  obilie obyvateľom mesta a sto vriec im
stačilo na celé dva roky. 
(čnosti: dôvera v Boha, súcit s núdznymi, rozhodnosť...) 



V.
Traja dôstojníci cisára Konštantina Nepotianus, Ursus a Apilio sa vrátili víťazne z bojov. Ľudia im
prejavovali  slávu  a  cisár  ich  prijal  s  mimoriadnymi  poctami.  Slávu,  obdiv  a  uznanie  im závideli
niektorí z cisárskych generálov a prehovorili prvého radcu, aby u cisára týchto troch hrdinov ohovoril.
To sa aj  stalo.  Prvý cisárov radca povedal,  že traja dôstojníci  sú zradcovia,  podvodníci  a zlodeji.
Cisára to rozhnevalo a prikázal, aby boli uväznený a ráno popravený. Keď dozorca oznámil väzňom
túto hroznú správu, boli nešťastní a zúfalí. Nepotianus si spomenul, že počul, ako svätý biskup z Myry
raz  zachránil  troch  nevinne odsúdených väzňov od smrti  a  katovi,  ktorý ich  mal  popraviť  smelo
vytrhol meč z ruky. Vojaci získali novú nádej a prosili celú noc sv. Mikuláša o pomoc. Svätý Mikuláš
sa  tej  noci  vo  sne  zjavil  cisárovi  Konštantínovi  a  prikázal  mu,  aby nevinných vojakov okamžite
prepustil. Tak isto sa ukázal vo sne prvému radcovi a ostrými slovami odsúdil jeho konanie a volal ho
k zodpovednosti. Druhý deň ráno si prekvapený cisár i jeho radca hovorili o snoch. Cisár si okamžite
zavolal troch väzňov a opýtal sa: „Akými kúzlami ste spôsobili, že sme mali také sny?“ Oni povedali,
že sú nevinný a že vo svojej núdzi prosili svätého biskupa z Myry o pomoc. Cisár ich hneď oslobodil a
poprosil,  aby  odišli  za  biskupom  Mikulášom  a  požiadali  ho  v  jeho  mene  o  ochranu  celej  ríše.
Nepotianus, Ursus a Apolio odcestovali do Myry, padli svätcovi k nohám, odovzdali cisárov pozdrav a
prosbu a všetko mu vyrozprávali. Biskup Mikuláš ďakoval Bohu za pomoc a poslal ich s pozdravom
späť. 
(čnosti: zastať sa nespravodlivo obvinených, pravdivosť, odvaha...)

VI.
Raz sa dostala do búrky loď, na ktorej sa plavili pútnici z Egypta do ticíjskej oblasti. Plachty boli
vetrom otrhané, loď sa zmietala na vlnách. Všetci sa už lúčili so svojim životom. V tom si niekto
spomenul na Mikuláša a začali sa k nemu modliť. Naraz sa svätec objavil pred nimi a povedal: „Volali
ste ma. Hľa, prišiel som vám na pomoc, nebojte sa!“ Chytil kormidlo, hneď v tej chvíli búrka prestala.
Loď hnal priaznivý vietor priamo k Myrám. Keď pútnici navštívili biskupa, ten ich napomenul, aby sa
starali o svoj duchovný život, lebo u každého videl ťažké hriechy. 
(čnosti: pomoc blížnym a núdznym v búrkach života, ochota k službe...)  

Záver
Zhrnutie – Diskusia
Čo vás oslovilo na živote sv. Mikuláša? 
Čo nového ste sa dozvedeli? 
Ktorú čnosť by ste si chceli osvojiť? 
Poznáte niekoho zo svojho okolia, kto sa venuje
dobročinnosti? 

Modlitba 
Modlitba pred ikonou sv. Mikuláša a rozdávanie
darčekov (pripravte malé pozornosti napr. cukríky,
malé záložky, obrázky sv. Mikuláša, vytlačené citáty
zo Svätého písma...)
 
Spracovala: T.Cmoriaková
Zdroje: Čížek, A.: Synaxár. Životy svätých; Babjak,J.: www.zoe.sk; Svatý Mikuláš. Člověk plný Boží lásky. Kartuziánske na-
kladatelství, 2007. 

„Najväčšie dielo, aké môže človek dosiahnuť je priblížiť sa k Bohu 
a prebývať v jednote s Ním.“ 

                                                                                                             (Nikola Svjatohorec)

http://www.zoe.sk/


V Y B R A N É    D O    P O Z O R N O S T I

 AMEN 
– liturgická modlitebná knižka 
- vhodná k použitiu vo farskej, školskej i rodinnej katechéze;
- pre deti od 4 do 8 rokov;
- plnofarebná s množstvom obrázkov a ikon;
- prezentujúca prirodzenú rodinu a rodinné tradície;
- obsahuje: 
● obrázkovú sv. liturgiu s jednoduchým vysvetlením
● kresťanské pozdravy na jednotlivé liturgické obdobia
● požehnania
● základné modlitby
● hlavné sviatky s krátkym vysvetlením
● sv. tajomstvá s krátkym vysvetlením
formát A6, 160 strán
- možno ju kúpiť na DKÚ v cene € 2,00

OMAĽOVÁNKA MIKULÁŠ
-  omaľovánka  vhodná  pre  deti materských  škôl  a  prvého  stupňa
základných škôl.
- vhodná k  použitiu vo farskej, školskej i rodinnej katechéze. 
- je dobrou pomôckou k hlbšiemu poznávaniu našich východných svätých,
k liturgickému životu i kresťanskej výchove všeobecne. 
Obsahuje: 
- 12 farebných obrazov a 12 obrazov na maľovanie, 
- krátky popis, resp. poučenie ku každému obrázku,
- zadanie úlohy pre deti ku každému obrázku, 
- životopis svätca, 
- formát A4; možnosť zakúpiť na DKÚ v cene € 1,85 

P r í b e h    n a    z á v e r

V Keliách bol starec - askéta, ktorý mal oblečenie z rohože. Raz prišiel k abbovi
Ammonovi. Keď ho uvidel v odeve z rohože, tak mu povedal: "To ti neprinesie

žiaden prospech." Starec sa ho spýtal: "Napadajú mi tri myšlienky. Prvá mi hovorí,
aby som sa túlal po pustých miestach; druhá, aby som  odišiel do zeme, kde ma

nikto nepozná a tretia, aby som sa uzavrel v dome, nikoho nevidel a potravu
prijímal každý druhý deň." Abba Ammon odpovedal: "Vyplnenie ktorejkoľvek z

týchto myšlienok  nebude užitočné pre tvoju dušu. Naopak, prebývaj v mlčanlivosti
v tvojom dome, každodenne prijímaj striedmu potravu, maj vo svojom srdci slovo

mýtnika „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ a budeš môcť dosiahnuť spásu." 

____________________________________________________________________________________
* Obrázky a fotografie: zdroj internet a archív DKÚ Košickej eparchie. 
Za obsah časopisu zodpovedá DKÚ KEp. Vydané pre vnútornú potrebu. 
Neprešlo jazykovou úpravou.


