
Milovaní bratia a sestry!

Pri počutí slovo pôst ma automaticky
napadne  (predpokladám,  že  aj  mnohých
z vás),  že  prichádza  čas,  ktorý  nie  je
mnohokrát príjemný. Ak sa však zoznámime
s Ježišovým  slovom:  „A  keď  sa  postíte,
nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú
si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru,
hovorím vám: Už dostali svoju odmenu. Keď
sa  ty  postíš,  pomaž  si  hlavu  a umy  si
tvár, aby nie ľudia zbadali,  že sa postíš,  ale
tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa

odmení, lebo on vidí aj v skrytosti (Mt 6, 16-18)“, zistíme, že pôst je darom od Otca, ktorý nás miluje.
Mnohokrát si človek vo svojom živote pomýli prostriedok s cieľom. Nestáva sa nám to aj pri

pôste, že cieľom pôstu je samotný pôst? Čo je cieľom pôstu? Pomôcť nám úspešnejšie a ľahšie žiť
Božie prikázanie lásky – milovať Boha a milovať človeka.

Svetlo do môjho pôstu a zároveň do môjho života mi  priniesli  nedávne príhovory Svätého
Otca Františka z februára  tohto roku k pôstnemu času:  z príhovoru k mládeži  a z homílie  z liturgie
Popolcovej stredy:  „Božie slovo nám dáva správnu orientáciu, aby sme dobre prežívali  Pôst.  Keď
robíme niečo dobré, občas sme v pokušení,  aby nás za to ocenili a aby sme z toho mali odmenu:
ľudskú slávu. No ide o falošnú odmenu, lebo nás upína na to, čo si o nás myslia druhí. Ježiš nás žiada
robiť dobro, lebo je dobrom. Žiada nás cítiť sa neustále pod nebeským pohľadom Otca a žiť vo vzťahu
s ním, nie vo vzťahu s mienkou iných. ...Žiť v prítomnosti Otca je radosť, ktorá je oveľa hlbšia než
nejaká svetská sláva. Náš prístup v tomto Pôste nech je teda prežívaním v skrytosti, kde nás Otec vidí,
miluje,  čaká.  Isto,  aj  vonkajšie  veci  sú  dôležité,  no  musíme  vždy  žiť  a  rozhodovať  sa  v  Božej
prítomnosti. V modlitbe, v umŕtvovaní a v bratskej láske pokorne robme pred Bohom to, čo môžeme.
Tak budeme hodní odmeny Boha Otca.“ (z príhovoru k mládeži)

„Ježiš nás pozýva prežívať modlitbu, lásku a pokánie úprimne a autenticky a víťaziť tak nad
pokrytectvom. Nech je pôstne obdobie časom „preseknutia“ falošnosti, svetskosti, nezáujmu: aby sme
si nemysleli,  že všetko je v poriadku ak sa ja mám dobre; aby sme pochopili,  že hodnotná nie je
pochvala, honba za úspechom alebo priazňou, ale očistenie srdca a života. Aby sme znovu objavili
kresťanskú identitu, teda lásku, ktorá slúži, a nie egoizmus, ktorý si slúži.“ (z homílie)

Všakže je ponúknutý čas pôstu darom?

o. Stanislav Zimovčák, kňaz košickej eparchie

Katechetický úrad Gréckokatolíckej eparchie Košice
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                                                                            „Najlepšou myšlienkou si sa rozbehla nahor k dokonalej čnosti,
ktorú si preslávne ukázala skutkami, čím si, Mária, vzbudila údiv anjelov...“ 

► PROJETK Východní svätí pre súčasnosť
Víťazné práce školských kôl zasielajte do 31. 3. 2016 na DKÚ Košice.

► Výtvarná biblická súťaž: 
Víťazné práce školských kôl umiestnené na 1. - 3. mieste zasielajte do 31. 3. 2016 na DKÚ Košice.

► Biblické vedomostné súťaže – harmonogram postupových kôl: 

Protopresbyterát Dátum
konania 

Miesto konania Počet prihlásených
družstiev do BO a BS

Spoluzodpovední za
prípravu

trebišovský 07.03.16 Trebišov, CSOŠ sv. Jozafata 16 o. V. Geletka

michalovský 08.03.16 Zalužice, ZŠ 9 o. V. Bajužík

sobranecký 09.03.16 Sobrance, ZŠ Komenského 12 13 o. Ľ. Tóth

košický a spišský 10.03.16 Košice, FÚ KE – Staré mesto 11+2 o. M. Iľko

kapušanský 11.03.16 ZŠ Hunyadiho, Kráľovský Chlmec 18 o. B. Kecskés

sečovský 14.03.16 Sečovce, CZŠ sv. Rodiny 11 o. M. Dihenečšik

Eparchiálne kolá BO: 12. 4. 2016
BS: 13. 4. 2016

Košice, Eparchiálny úrad, Dominikánske nám. 2/A

Metropolitné kolo BS 2. - 3. 5. 2016 Jusková Voľa, Mládežnícke centrum Bárka

Národné kolo BO 1. kat.: 17. - 18. 5. 2016
2. kat.: 18. - 19. 5. 2016

Klokočov, penzion Juliana
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► Štatistika o vyučovaní NV/N v šk. roku 2015/2016: 

Škola KE MI SE SO SNV TV KCH KOŠICKÁ
EPARCHIA

Žiaci ZŚ CELKOM 726 1063 437 688 75 1188 442 4748
Žiaci GYMNÁZIA 
CELKOM

- 95 31 52 - 171 26 375
Žiaci SOŠ 
CELKOM 

178 190 - 29 - 480 - 877
 Źiaci CELKOM 
(ZŠ,G,SOŠ)

904 1348 468 769 204 1839 468 6000

Kňazi 15 16 4 12 6 13 10 76
Rehoľníčky 1 1 2 - - 4 - 8
Laici 3 6 1 4 1 3 2 20
Spolu učitelia 
NV/N

19 23 7 16 7 20 12 104

ZŠ 35 22 6 11 8 19 16 117
G a SOŠ 1 5 1 2 - 5 1 15
Spolu ZŠ, G, SOŠ 36 27 7 13 8 24 17 132

► Duchovné cvičenia
Miesto konania: Exercičný dom sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81, Prešov
Termín: 14. - 17. apríla 2016. Začiatok je vo štvrtok o 18.00 h a záver v nedeľu o 12.00 h. 
Cieľová skupina: katechéti prešovskej, košickej i bratislavskej eparchie 
Execitátor: o. Radovan Kuzmiak 
Poplatok: € 54,00 
Upozornenie: Pozvánka s programom bude uverejnená na internete a zaslaná do e-mailových schránok
katechétov.  Pripomíname,  že  účasť  na  Duchovných  cvičeniach  je  súčasťou  duchovnej  formácie
katechétov,  je jednou z podmienok Kánonickej misie a vyžaduje sa aspoň raz za 3 roky.   

► Metodický seminár 
Plánovaný liturgický seminár sa presúva na koniec mája – začiatok júna. 

► Aktivity (v) Cirkvi: marec – máj 2016
Deň počatého dieťaťa - 25. marec 2016, www.forumzivita.sk 
Kvetná nedeľa a Kvetný víkend – stretnutie mládeže s biskupom, www.aetos.sk 
Odpust mladých – Klokočov; prvá májová sobota, www.aetos.s   k
Túra s vladykom Milanom –  máj, www.grkatke.sk , www.aetos.sk 
Modlitby mladých za mladých – týždeň od sv. Päťdesiatnice, www.mladez.kbs.s  k
Vypni telku – zapni seba - máj 2016, www.erko.s   k 
Duchovná príprava na stretnutie mládeže svo sv. otcom www.svetovednimladeze.sk   

► Do pozornosti: 
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  a  sv.  tajomstvá  s  krátkym
vysvetlením.

http://www.svetovednimladeze.sk/
http://www.erko.sk/
http://www.erko.s/
http://www.mladez.kbs.sk/
http://www.mladez.kbs.s/
http://www.aetos.sk/
http://www.grkatke.sk/
http://www.aetos.sk/
http://www.aetos.s/
http://www.aetos.sk/
http://www.forumzivita.sk/


Byť v pohybe ako tlčúce srdce I.

Príhovor pápeža Františka účastníkom Medzinárodného katechetického kongresu, 
ktorý predniesol 27. septembra 2013 v Aule Pavla VI. vo Vatikáne. 

„Drahí katechéti, dobrý deň!

Som rád, že sa tu v Roku viery koná toto
stretnutie pre vás. Katechéza je jedným pilierom
výchovy  ku  viere  a  potrebujeme  dobrých
katechétov!  Vďaka  za  túto  službu  Cirkvi  a  v
Cirkvi.  Hoci  to  neraz
môže  byť  ťažké,  veľa
práce,  námahy,  a
nevidieť  chcené
výsledky,  vychovávať  k
viere je pekné! Viera, to
je  azda  to  najkrajšie
dedičstvo, ktoré môžeme
odovzdať!  Vychovávať
vo  viere,  aby  rástla.
Pomáhať  deťom,
chlapcom  a  dievčatám,
mladým,  dospelým,  aby
stále  viac  poznávali  a
milovali Pána, je jedným
z  najkrajších
dobrodružstiev  výchovy,
je  to  budovanie  Cirkvi!
Katechétmi treba „byť“!
Nie  „pracovať“  ako
katechéti, to nie je nanič!
Pracujem  ako  katechéta,
lebo sa mi páči učiť… - Ale ak nie si katechéta,
nie  je  to  nanič!  Neprinesieš  úrodu!  Byť
katechétom je povolanie.  Dobre si to všimnite,
nepovedal  som robiť  katechétu,  ale  ním byť,
aby si dal do toho svoj život.

Slovami,  životom,  svedectvom
privádzame k stretnutiu s Kristom. Spomeňte si
na  to,  čo  povedal  Benedikt  XVI.:  «Cirkev
nerastie tým,  že obracia na vieru iných. Rastie
vďaka  svojej  príťažlivosti.»  A  tým,  čo
priťahuje,  je  svedectvo.  Byť  katechétom
znamená vydávať svedectvo o viere v súlade so
svojím  životom.  A  to  nie  je  ľahké.  Nie  je  to
ľahké! My pomáhame, privádzame ku stretnutiu
s  Kristom slovami,  životom,  svedectvom.  Rád
spomínam, čo svätý František z Assisi  povedal

svojim bratom: «Kážte evanjelium vždy, a ak je
to nevyhnutné,  aj slovami.» Prvé je svedectvo,
keď  ľudia  vidia  evanjelium  v  našom  živote,
môžu  ho  odtiaľ  čítať.  Byť  katechétmi,  to  si

vyžaduje  lásku,  stále
silnejšiu  lásku  ku
Kristovi,  lásku  k  jeho
svätému  ľudu.  A  táto
láska  sa  nedá  kúpiť  v
obchodoch,  dokonca  ani
tu v Ríme ju nedostanete.
Táto  láska  pochádza  od
Krista!  Je  to  dar  Krista!
Je  to  Kristov  dar!  A ak
pochádza  od  Krista,  u
Krista  začína  a  musíme
znova začínať od Krista
skrze lásku, ktorú nám on
dáva.  Čo
znamená‚ znovu začínať
od  Krista‘  -  pre  vás
katechétov,  pre  mňa,
pretože  aj  ja  som
katechéta?  Čo  to
znamená? Budem
hovoriť  o  troch  veciach,

ako to robievali starí jezuiti: po prvé, po druhé,
po tretie.

1.  Znovu  začínať  u  Krista  znamená  v
prvom rade mať s ním blízky vzťah, byť s ním
v dôvernom vzťahu. Ježiš to dôrazne odporúča
svojim  učeníkom pri  poslednej  večeri,  keď sa
pripravuje na skutok najvyššieho daru lásky, na
obetu kríža. Ježiš používa obraz viniča a ratolestí
a  hovorí:  Zostaňte  v  mojej  láske,  zostaňte  v
spojení  so  mnou,  ako  je  výhonok  pripojený  k
vínnej réve. Ak sme zjednotení s ním môžeme
prinášať  ovocie.  Toto  je  dôvernosť  s  Kristom.
Zostaňte v Ježišovi! Znamená to byť v spojení s
ním,  v  ňom,  s  ním,  hovoriť  s  ním.  Zostať  v
Ježišovi.  Prvou  vecou  pre  učeníka  je  byť  s
Majstrom, počúvať ho, učiť sa od neho. A toto
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platí stále, je to cesta na celý život. Spomínam
si,  že  v diecéze,  ktorú som mal  predtým,  som
veľakrát  videl,  ako  na  konci  katechetických
kurzov odchádzali  katechéti  so slovami:  ‚Mám
titul katechétu!‘ - Toto ešte nič neznamená, nič
si  nedosiahol,  prešiel  si  len malý  kúsok cesty!
Kto ti v tom pomôže? Toto platí vždy! Nie je to
v titule,  ale v postoji:  byť  s ním,  a to po celý
život!  Znamená  to  byť  v  prítomnosti  Pána,
nechať sa ním viesť. Pýtam sa vás: Ako je to s
vaším  zotrvávaním  pred  Pánom?  Keď  ideš  k
Pánovi,  pozeráš  na svätostánok,  čo robíš?  Bez
slov...  Hovorím,  premýšľam,  meditujem,
načúvam...  Veľmi  dobre!  Ale  dovolíš,  aby  sa
Pán na teba díval? Dovoľ to Pánovi. On sa na
nás díva, toto je jeden spôsob modlitby. Dovolíš,
aby  sa  Pán  na  teba  díval?  Ako?  Pozeráš  na
svätostánok  a  dovolíš,  aby  sa  Pán  pozeral  na
teba.  Je  to  jednoduché.  -  Je  to  trochu  nudné,
zaspím pritom. - Zaspi!  On sa aj tak bude na
teba dívať. Buď si istý, že on sa díva. A toto je
oveľa  dôležitejšie  než  titul  katechétu,  je  to
súčasťou bytia katechétu.

Toto  ohrieva  srdce,  udržuje  plameň
priateľstva  s  Pánom;  on  ti  dáva  pocítiť,  že  sa
naozaj na teba díva, je ti blízko a miluje ťa. Pri
jednej z vychádzok tu v Ríme, po jednej omši, sa

ku  mne  priblížil  istý  muž,  pomerne  mladý,  a
povedal  mi:  ‚Otče,  rád  vás  spoznávam,  ale
neverím v nič! Nemám dar viery.‘ Vedel, že je to
dar. ‚Nemám dar viery! Čo mi na to poviete?‘. -
‚Nenechaj sa odradiť. On ťa miluje. Len nechaj,
aby sa na teba díval! Nič viac.‘ - A toto hovorím
aj vám: Dovoľte, aby Pán bdel nad vami svojím
pohľadom!  Chápem,  že  to  nie  je  také
jednoduché,  najmä  pre  tých,  ktorí  sú  ženatí  a
majú deti; je ťažké nájsť si čas na stíšenie. Ale
vďaka  Bohu,  nie  je  nevyhnutné  robiť  všetci
všetko rovnako, existuje rad povolaní v Cirkvi a
rozmanitosť  duchovných  foriem,  dôležité  je
nájsť si vhodný spôsob, ako byť s Pánom, a to je
možné v každom životnom stave. Teraz sa každý
môže  sám  seba  opýtať:  Ako  žijem  toto
‚prebývanie‘  s  Ježišom?  Toto  je  otázka,  ktorú
nechávam na vás: Ako žijem toto prebývanie s
Ježišom, toto zotrvanie v Ježišovi? Mám chvíle,
keď  zotrvávam  v  jeho  prítomnosti,  v  tichu,  a
nechám ho, aby sa na mňa díval? Dovolím, aby
jeho plameň ohrieval moje  srdce? Ak v našich
srdciach nie je teplo od Boha, jeho láska, jeho
nežnosť,  ako  môžeme  my,  úbohí  hriešnici,
ohriať srdcia druhých? Premýšľajte o tom!

                            (dokončenie nabudúce)
Zdroj: www.radiovaticana.it  

Príbeh o palme

     Horúcou púšťou prechádzal karaván. Človek v ňom cestoval už niekoľko
dní. Odrazu sa karaván pokazil a človek ostal na púšti celkom sám. Napokon
sa  prihnala  aj  púštna  búrka  a  karaván  celkom  skántrila.  Preto  človek
odsúdený na smrť začal hľadať aspoň tieň pod ktorý by sa mohol ukryť. Slnko
pálilo  no  okrem  mladého  výhonku  palmy  na  púšti  nenašiel  vôbec  nič.
Palmička bola ešte príliš malá a slabá aby mohla svojim tieňom človeku nejak
poslúžiť. Zúfalý človek sa na ňu veľmi rozzúril. Od hnevu zodvihol obrovský
balvan a položil ho na ňu. Napokon sa mu podarilo  predsa nejak z púšte
vyviaznuť. Prešlo veľa rokov a nahnevaný človek opäť prechádzal púšťou,

keď sa mu tu znenazdania karavan znovu pokazil. Začal hľadať úkryt pred páľavou slnka. Ako tak kráčal
ocitol  sa pred obrovskou palmou s bohatou,  zelenou korunou. Potešil  sa,  ľahol si pod ňu a  zaspal.
Potom sa náhle strhol zo spánku a pozrel na vrcholec koruny prekrásnej palmy. Všimol si čosi nevídané.
Palma mala vo svojej košatej korune usadený obrovský balvan. Naklonila sa k nemu a riekla: „Snažila
som sa zo všetkých síl ťažkého balvanu striasť no nebolo to možné a preto aby som celkom nezahynula
začala som zapúšťať svoje korienky hlbšie a hlbšie tak, až som narazila na podzemný prameň. Z neho
som potom čerpala vodu a živiny potrebné na to aby som rástla a silnela. Keď som nemohla rásť do
výšky, začala som rásť do hĺbky... Nepodarilo sa ti ma skántriť pretože tvoj balvan hnevu je v porovnaní
s hlbinou zeme, v ktorej sa počal môj život veľké nič.“

V utrpeniach zapusťme svoje korene do hĺbky, zakoreňujme sa v Bohu, ktorý je Prameňom živých vôd
a On nám dá rásť do plnej krásy a pevnej sily napriek všetkému... 

Zdroj: internet

http://www.radiovaticana.it/


Ikona Zostúpenie do podsvetia - Anastazis 

 Kristus ako pravý Boh a pravý
človek okúsiac na sebe plnosť utrpení a
smrti,  zničil  samotnú  podstatu  smrti.
Samotný  moment  Vzkriesenia  nebol
nikým videný, je pre človeka rozumom
nepostihnuteľný a preto žiadna ikona ho
nezachytáva.  Preto  ikonu  Vzkriesenia
zamenila  ikona  zostúpenia  Krista  do
podsvetia,  kde  sa  poukazuje  na
vykúpenie ľudí z okov večnej smrti. Aj
ikona  Narodenia  Ježiša neukazuje
moment rodenia. To, ako sa to stalo, je
ponechané na našu vieru. 

Vznik  ikony  bol  spojený  s
dlhoročnou históriou hymnografickej a dogmatickej  tvorby Otcov. V liturgii  sú takéto slová:  „...v
hrobe telom, v pekle s dušou, ako Boh v raji so zločincom...“ V panychíde spievame: „Ty si Boh, čo
zostúpil do podsvetia a okovy spútaných si rozlámal...“ 

Z  počiatku  bol  témou  na  napísanie  ikony  Vzkriesenia  starozákonný  predobraz  z  knihy
proroka  Jonáša,  ktorý  po  troch  dňoch  prebývania  v  útrobách  veľryby,  bol  týmto  zvieraťom
vyvrhnutý. Tri dni v útrobách predobrazovali  Ježišove tri dni v hrobe. Neskôr (okolo 3. stor.) sa už
témy na napísanie tejto ikony vyberali z Evanjelií. Najčastejšie to bola téma zjavenia sa anjela ženám
Myronosičkám pri Kristovom hrobe. Okolo 6. storočia sa objavuje ďalšia téma a to zostúpenie Krista
do podsvetia,  ktoré  bolo  na  Veľkú sobotu a  ktoré  predznamenávalo  Kristovo Svetlé  Vzkriesenie.
Neskôr sa objavili aj iné témy: zjavenie sa Krista Márii Magdaléne, zjavenie sa učeníkom a Tomášovi.

Základom pre ikonografiu sviatku Vzkriesenia poslúžilo  apokryfné evanjelium Nikodýma,
kde  sa  hovorí  o  zostúpení  Krista do  podsvetia,  taktiež  dielo  Eusébia  Alexandrijského  „Slovo  o
zostúpení Jána Krstiteľa do podsvetia“ a dielo Epifánia Cyperského „Slovo o pochovaní tela  Pána
nášho Ježiša Krista“, ktoré boli napísané vo 4. storočí. V apokryfnom evanjeliu Nikodýma čítame: „A
vtedy Kráľ slávy, mocný Hospodin svojou silou premohol smrť, schytil diabla, zviazal ho, vydal na
večné muky a vyviedol nášho praotca Adama, prorokov a všetkých svätých, ktorí boli v podsvetí, do
svojej svetlej slávy... a povedal Boh vystierajúc svoju ruku: Príďte ku Mne všetci moji svätí, pretože
máte moju podobu – vy, ktorí ste pre diabolské drevo boli odsúdení na smrť. No teraz vidíte, ja som
drevom odsúdil smrť.“ 

Ikonografia  sviatku  zostúpenia  do  podsvetia  sa  sformovala  do  12.  storočia  v  byzantskom
prostredí. Udalosť, ktorá sa odohráva na ikone, prebieha akoby v útrobách zeme – v pekle, ktoré je
zobrazené v podobe otvárajúcej čiernej priepasti.  V centre ikony je Spasiteľ, čo poukazuje na Jeho
nevyhnutnosť v diele spásy. Autor paschálného kánona, svätý Ján Damaský, hovorí:  „Hoci  Kristus
zomrel  ako človek a Jeho svätá duša sa rozlúčila s  prečistým Telom, predsa Jeho Božstvo ostalo
nerozlučné s dušou aj telom. Preto sa v pekle neobjavuje ako jeho zajatec, ale ako Víťaz, Osloboditeľ
tých,  ktorí  sú  v  ňom zatvorení,  nie  ako otrok,  ale  ako Predstaviteľ  života.“  Na  ikone  sa  Kristus
vyobrazuje  v  žiariacej  svätožiare  (kruhová  alebo elipsovitá  mandorla),  v  symbole  slávy,  ktorá  sa
zvyčajne vyobrazuje v rôznych odtieňoch modrej farby. 

Jeho odev už nie je ten, v ktorom sa vyobrazoval v období svojho pozemského slúženia, teda
modro–červený, ale jeho farba je žiariaco biela alebo zlatisto–žltého odtieňa a žiaria z neho tenké zlaté
lúče. Temnota pekla sa takto napĺňa žiarou Božských lúčov, žiarou slávy Bohočloveka schádzajúceho
doň. Toto je už svetlo budúceho Vzkriesenia a lúče so žiarou symbolizujú nastávajúcu Paschu. 

Spasiteľ nohami pošliapava dve cez seba preložené tabule, ktoré symbolizujú zničenú bránu
pekla. Na mnohých ikonách je pod nimi v čiernej priepasti zvrhnutá odvracajúca sa postava satana –
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kňaza tmy. Na viacerých starších ikonách je tu ešte množstvo rozličných detailov: roztrhnuté reťaze,
ktorými anjeli zväzujú satana, potom sú tu rôzne kľúče, klince, a iné – všetko to symbolizuje zničenú
moc zla. 

V ľavej ruke Ježiš drží zvyčajne kríž už ako symbol  víťazstva nad smrťou,  pravou rukou
vyťahuje z podsvetia praotca Adama. Na niektorých ikonách môže mať v ľavej ruke zvitok alebo
oboma rukami vyťahuje prarodičov Adama a Evu z podsvetia (vtedy kríž držia anjeli zobrazení nad
Ježišom). 

Vôkol  Spasiteľa sú  starozákonní  spravodliví  praotcovia,  králi  a  proroci, najčastejšie  sa
zobrazujú Adam a Eva, Ján Krstiteľ, ktorý zvyčajne poukazuje rukou na Mesiáša, ktorého príchod
ohlasoval  aj  v  podsvetí.  Na  ikone  nájdeme  aj  kráľov  Dávida  a  Šalamúna,  prvého  zavraždeného
človeka Ábela, Mojžiša a ďalších spravodlivých. Vrchy, ktoré sa týčia nad svätými symbolizujú horný
svet a vytvárajú antitézu (protiklad) k čiernej priepasti podsvetia. 

Postavy Adama a Evy vystupujú z hrobov. Zaujímavá je aj symbolika farieb rúch prarodičov.
Ich vrchný odev je rozdielny a spodný rovnakej farby. Adam je v bielom (niekedy v sivo–bielom) a
modrom a Eva v červenom a modrom. Modrá farba spodného rúcha symbolizuje, že oboch stvoril
samotný Boh, teda že nemajú telesných rodičov, ale že sú prvými ľuďmi vôbec. Biele rúcho Adama
symbolizuje, že jeho Boh stvoril ako prvého z prachu zeme. Červené rúcho Evy zas to, že ju Boh
stvoril z tela Adama („krv z mojej krvi“). Červeno–modré rúcho Evy je úplne totožné s rúchom, v
ktorom sa vyobrazuje na pravoslávnych ikonách Prečistá Bohorodička. A ani to nie je náhoda, pretože
ako cez prvú (Evu) prišiel na svet hriech, tak cez druhú (Máriu) prišlo na svet vykúpenie z hriechu.
Niekedy má pramatka Eva zakrytú svoju ľavú ruku, ako symbol, že ňou odtrhla zakázané ovocie a
porušila Božie prikázanie. Eva pokorne skláňa hlavu pred Kristovým milosrdným pohľadom vedomá
si svojho hriechu, svojej skazenosti a hriešnosti. Kristus sa zameriava na ňu. Ona bola tá, ktorá prvá
podľahla, preto Kristus prv vedie von ju. Adam vystiera svoje ruky k Bohu a ťahá sa k nemu. No nie
oni sa držia Krista, ale Kristus ich. Tak je to aj v našom živote. Ak si myslím, že my sa držíme Boha,
tak je to naša pýcha. Boh drží nás, aby sme znova nepadli. Dvíha nás, aby nás vtiahol do svojej slávy. 

Posolstvo: Ikona vzkriesenia nepredstavuje Krista v okamihu, keď vychádza z hrobu, ale keď
sa hrob borí. Kristus nevychádza z hrobu ako ten, ktorý sa vyslobodil zo smrti a ušiel prečo. Veľkosť
Kristovho vzkriesenia spočíva v tom, že On vstupuje do kráľovstva a kniežaťa temnosti, ktorý drží v
otroctve Adama a jeho potomstvo. Odvtedy, ako Kain utiekol, sa človek utiekal k smrti, lebo ho o tom
uisťovalo staré podvedomé presvedčenie, že ak sa chce ukryť pred Bohom, musí sa ukryť v hrobe,
lebo Boh nevstúpi  do hrobu,  lebo smrť je protipólom života a Boha.  Kráľovstvo smrti  bolo však
zničené, lebo prijalo Živého. Zostupuje pravé Svetlo, ktoré osvecuje toho, kto je mŕtvy, padol, utiekol
pred Bohom a chcel naňho zabudnúť. Kristus prichádza vo svojej žiare, vystiera ruku k mŕtvym aby
im zjavil, že Boh nezabúda. Kristus berie Adama a Evu, aby im vrátil dôstojnosť Božích synov. 

Ikona  predstavuje  dve  sféry  duchovného  života. Kráľovstvo  smrti,  ktoré  je  zaplnené
neresťami. Sú to čierne obrazy podzemnej jaskyne. Umenie týchto nerestí spočíva v tom, že svoje
návrhy ukazujú ako niečo, čo človek už nasledujem. Veď keby sa neresti javili ako neresti, nikoho by
nepritiahli. Druhá sféra je sféra Krista, ktorý otvorene predstavuje čnosti, ktoré človek získa, ak bude
nasledovať duchovné myšlienky a potláčať egoizmus.  
 
Témy ku katechéze:  -   vykúpenie, spása
               - život, nový život, víťazstvo života

  základ kresťanskej viery                   -    nádej
 sloboda od hriechu a otroctva

Možnosti  práce s ikonou: -  do perokresby ikony dopíšte na príslušné miestá čnosti  a neresti;  do
hrobov dopíšte, z akých problémov/otroctiev vás má Kristus „vytiahnuť, oslobodiť“; 
- perokresbu vymaľujte správnymi farbami (podľa symboliky uvedenej v texte);
- na internete nájdite rôzne varianty ikony Zostúpenia do podsvetia a porovnajte ich; 
- nájsť ikony súvisiace so sviatkami Paschy 
- nájdite ikony/obrazy znázorňujúce predobrazy Kristovho Vzkriesenia: napr. Jonáš vo veľrybe, Traja
mládenci v ohnivej peci, Vzkriesenie Lazára;  
- na ikone zakrúžkujte skutočnosť, ktorá vás najviac oslovila. Svoj výber zdôvodnite...

Zdroje: http://www.pcopresov.sk/files/vo_svetle_pravoslavnych_ikon_08.pdf  ; 
Spidlík, T.: Viera vo svetle ikon;  Maníková, H.: Miesto ikony vo vyučovaní NV na ZŠ.

http://www.pcopresov.sk/files/vo_svetle_pravoslavnych_ikon_08.pdf


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

  
II. SKÚSENOSŤ - STARÁ AKO CIRKEV
Poslanie apoštolov

10.  Obraz učiaceho Krista sa hlboko vtlačil  do duše
Dvanástich  a  prvých  učeníkov  a  príkaz:  "Choďte...  a  učte
všetky národy" dal nový smer celému ich životu. Svedčí nám o
tom  svätý  Ján  vo  svojom  evanjeliu,  keď  uvádza  Ježišove
slová: "Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí
jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil
všetko,  čo  som  počul  od  svojho  Otca."  Nie  oni  si  volili
nasledovať Ježiša, ale Ježiš si ich vyvolil, vodil ich so sebou a
ustanovil ich už pred Veľkou nocou, aby šli a prinášali ovocie a aby ich ovocie zostávalo. Práve preto
im po zmŕtvychvstaní formálne zveruje poslanie učiť všetky národy.
Celá kniha Skutky apoštolov dosvedčuje, že  boli verní tomuto povolaniu a poslaniu,  ktoré prijali.
Členovia  prvej  kresťanskej  komunity  sa  tu  predstavujú  ako  "vytrvalo  zotrvávajú  na  vyučovaní
apoštolov a v bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách." Tu sa bezpochyby nachádza
trvalý obraz Cirkvi, ktorá sa vďaka učeniu apoštolov rodí a neustále živí Pánovým slovom, oslavuje ho
v eucharistickej obeti a svetu vydáva o ňom svedectvo v znamení lásky.
Protivníci s rozhorčením pozerali na účinkovanie apoštolov preto, lebo "im zazlievali, že učili ľud" a
zakázali im ďalej vyučovať v Ježišovom mene. Vieme však, že práve v tomto bode apoštoli správne
usudzovali, že je potrebné viac poslúchať Boha ako ľudí.
Katechéza v apoštolskej dobe

11. Apoštoli  sa od začiatku usilovali  o to, aby sa na službe apoštolátu zúčastňovali  aj  iní.
Odovzdávajú  svojim  nástupcom  úlohu  vyučovať;  túto  úlohu  zverujú  aj  diakonom  už  od  ich
ustanovenia: "Štefan, plný milosti a sily", neprestáva vyučovať, pobádaný múdrosťou Ducha. Apoštoli
si  k  svojej  úlohe  vyučovať  priberajú  "mnohých  iných učeníkov";  ale  aj  iní  jednoduchí  kresťania
rozohnaní prenasledovaním "chodili a hlásali slovo". Svätý Pavol je najhorlivejším hlásateľom tejto
blahozvesti  od Antiochie až  po Rím,  kde v poslednej  správe,  ktorú o ňom máme  v Skutkoch,  je
človekom,  ktorý "ohlasoval  Božie  kráľovstvo o Pánu Ježišovi  Kristovi  so všetkou odvahou a  bez
prekážky". Jeho početné listy predlžujú a prehlbujú jeho učenie. Aj Petrove a Jánove listy, Jakubov a
Júdov list sú takisto svedectvami o katechéze apoštolskej doby.
Evanjeliá  ešte  pred  svojím napísaním predstavovali  učenie  živým slovom hlásaným kresťanským
komunitám  a  majú  viac-menej  katechetickú  štruktúru.  Veď  či  sa  rozprávanie  svätého  Matúša
nenazývalo evanjeliom katechétu a svätého Marka evanjeliom katechumena?
U cirkevných otcov

12. Cirkev pokračuje v tomto učiteľskom poslaní apoštolov a ich prvých spolupracovníkov.
Deň čo deň sa sama stávala učeníčkou Pána, a preto jej právom patrí názov "Matka a Učiteľka". V
poapoštolskej  dobe  od  Klementa  Rímskeho  po  Origena  sa  rodia  pozoruhodné  diela.  Potom sme
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svedkami  zaujímavého  faktu:  biskupi  a  pastieri,  najmä  tí  najuznávanejší,  predovšetkým v  3.  a  4.
storočí, pokladajú za najdôležitejšiu úlohu svojho biskupského poslania ústne alebo písomne podávať
katechetickú náuku. Je to epocha Cyrila Jeruzalemského a Jána Zlatoústeho, Ambróza a Augustína,
počas  ktorej  z  pera  toľkých  cirkevných  otcov  vychádzajú  diela,  ktoré  pre  nás  ostávajú  vzormi
(modelmi). Nemožno tu nespomenúť, aspoň veľmi nakrátko, katechézy, ktoré napomáhali rozšírenie a
cestu  Cirkvi  v  rozličných  epochách  dejín  na  všetkých  kontinentoch  a  v  najrôznejších  sociálnych
súvislostiach.  Zaiste  nikdy nechýbali  ťažkosti,  no  Pánovo  slovo  -  podľa  apoštola  Pavla  -  sa  cez
stáročia rýchlo šírilo a preslávilo.
V konciloch a v misijnej činnosti

13.  Služba katechézy  čerpá vždy  novú energiu  z  koncilov. Tridentský  koncil  je  v  tomto
ohľade  príkladom,  ktorý  treba  podčiarknuť:  vo  svojich  konštitúciách  a  dekrétoch  dal  prednosť
katechéze;  je  pôvodcom  "Rímskeho  katechizmu",  ktorý  sa  nazýva  aj  "Tridentským"  a  tvorí
prvotriedne dielo ako súhrn kresťanského učenia a tradičnej teológie pre kňazov; v Cirkvi vyvolalo
pozoruhodnú  organizáciu  katechézy;  pobádalo  duchovných  k  povinnostiam katechetickej  výučby;
vďaka dielam svätých teológov, akými boli svätý Karol Borromejský, svätý Róbert Bellarmín a svätý
Peter  Kanizius,  ktorý zostavil  katechizmy,  ktoré  sú vzhľadom na svoju dobu skutočnými  vzormi.
Kiežby Druhý vatikánsky koncil vzbudil podobné nadšenie a skutky v našich dňoch!
Aj misie sú privilegovaným terénom na uplatnenie katechézy. Skoro po dvetisíc rokoch sa Boží ľud
neprestal  vychovávať  vo  viere  podľa  vhodných  foriem  prispôsobených  rozličným  podmienkam
veriacich a rozmanitým náboženským okolnostiam.
Katechéza je úzko spätá s celým životom Cirkvi. Od nej podstatne závisí nielen zemepisné rozšírenie a
číselný  rast,  ale  aj  -  a  ešte  viac  -  vnútorný rozmach  Cirkvi,  jej  súlad  s  Božím plánom.  Viaceré
poučenia zo spomenutých skúseností z Cirkevných dejín si - okrem mnohých iných - zasluhujú, aby
sme ich mali stále na pamäti. (pokračovanie nabudúce)

Zdroj:www.kbs.sk,   

Nehovor ľuďom o Bohu, 
ak ťa nechcú počúvať. 

Ži tak, aby prišli za tebou 
a pýtali sa... 

                          (neznámy starec) 

http://www.kbs.sk/


Veľkonočné symboly

Po vianočných symboloch vám chceme predstaviť symboly Paschy. 
Dotýkajú sa najhlbších základov našej viery... 

Kríž –  je  symbolom nášho vykúpenia,  hoci  Peržania
urobili  z  neho nástroj  smrti  (pre podobnosť tvaru so
stavbou ľudského tela). Pre kresťanov je symbolom ví-
ťazstva nad smrťou, odpustenia hriechov, a teda nielen
telesného  zmŕtvychvstania  na  konci  čias,  lež  aj  vy-
slobodenia z moci hriechu. 

Baránok – predstavuje nevinnosť a tichosť (trpezlivo
znáša strihanie). Odkedy Ján Krstiteľ poukázal na Ježi-
ša  Krista  slovami  „Hľa,  Baránok  Boží,  ktorý  sníma
hriech sveta!“ je baránok symbolom Krista i kresťan-
stva  vôbec.  V stredoveku sa  stretávame  s  krížom,  v
ktorého priesečníku je ležiaci baránok, pripravený na
obetu.  Ako  symbol  kresťanstva  je  však  stojaci,  lebo
vstal zmŕtvych. 
V židovskej tradícii sa používal ako obetné zviera za
hriechy. Zároveň židia na sviatok Paschy jedia baránka
ako pripomienku svojho vyslobodenia z Egypta. 

Vajce  – od nepamäti  symbolizovalo vajce zárodočný
chaos,  z  ktorého  vznikol  svet,  ale  tiež  životnú  silu,
narodenie, nesmrteľnosť, návrat jari a vďaka škrupinke
i pocit bezpečia. Obsahuje zárodok nového života, preto je u pohanských národov symbolom plodnosti
a života.  V kresťanstve je symbolom zmŕtvychvstania.  Vykladá ako symbol  zatvoreného hrobu,  z
ktorého vstal Kristus, ako symbol nesmrteľnosti.  Rannokresťanské i byzantské umenie často znázor-
ňuje Krista vo forme, ktorá symbolizuje vajce, semeno alebo mandľu: mandorla. Kedysi (ale aj dnes)
sa ľudia v pôste zdržiavali nielen mäsa, mlieka, ale aj vajec.  V súvislosti s ľudovou tradíciou vznikol
zvyk maľovať tieto vajíčka.  

Bahniatka/palmové ratolesti – Kvetná nedeľa - pripomína deň palmových ratolestí, kedy ľudia nimi
vítali Pána pri jeho vstupe do Jeruzalema a takto mu vystieľali cestu. Palmové listy boli symbolom
Kristovho víťazstva nad hriechom a smrťou, tiež symbolom mieru, zmierenia s Bohom.  U nás ich na -
hradili bahniatka, rozkvitnuté ratolesti vŕby či rakyty, ktoré tiež signalizujú prebúdzajúci sa život na
začiatku jari. Bahniatka sú symbolom života. Bahniatka pripomínajú aj to, že tak ako sa ich kvet udrží
po celý rok, tak aj náš život má charakterizovať stabilita a jednotnosť. Kresťania si posvätené bahniat -
ka dávali do vázy a zastokávali za obrazy, aby chránili dom. 

Rapkáče – oznamovali ľuďom (namiesto zvonov) čas od Veľkého piatku do Vzkriesenia. Zmysel bol
ten, že keď Boh mlčí – Ježiš leží v hrobe – celý svet (aj zvony) musia mlčať v zbožnej úcte pred ta-
jomstvom vykúpenia. Ako náhrada zvonov sú rapkáče symbolom bdelosti. 

Kolyva -  varená pšenica dochutená medom, prípadne aj orechami, drveným makom, hrozienkami. Po-
sväcuje sa na večierni prvej pôstnej soboty, ktorá je pamiatkou na div kolyvy,  ktorý urobil sv. veľ -
komučeník Teodor Tyron. Pšeničné zrná symbolizujú budúce Vzkriesenie, med symbolizuje blaženosť
budúceho života. Je spomienkou na udalosť, pri ktorej chcel cisár Julian Apostata znesvätiť kresťan-
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ský pôst. Vedel, že počas prvého týždňa Veľkého pôstu sa kresťania zvlášť postia, preto nariadil, aby
celý týždeň všetky potraviny na tržniciach mesta Carihradu boli kropené krvou zvierat z pohanských
obiet. Vtedy sa sv. Teodor Tyron vo sne zjavil carihradskému patriarchovi Eudoxiovi a nariadil mu,
aby kresťanom zakázal kupovať potraviny z trhu a prikázal jesť kolyvu.  Tak zachránil  sv. Teodor
kresťanov pred poškodením. Od tej doby Cirkev slávi v prvú sobotu Veľkého pôstu pamiatku sv. Te-
odora a svätí kolyvu. 

Pôst –  v  kresťanstve má pôst význam pokánia a vnútorného očisťovania, ale aj význam prípravy a
očakávania. Zahŕňa v sebe zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec, obmedzenie množstva stravy.
Štyridsaťdenným pôstom sa kresťania pripravujú na slávenie najdôležitejších sviatkov. Jeho dĺžkou si
pripomínajú Ježišov štyridsať dní trvajúci čas strávený na púšti, keď sa pôstom pripravoval na svoje
verejné vystúpenie, ale aj štyridsaťročné putovanie Izraelitov po púšti pred vstupom do zasľúbenej
zeme a aj Mojžišov a Eliášov Štyridsaťdenný pôst. 
Veľký pôst sa vo východných cirkvách začína pondelkom po Syropôstnej nedeli a končí sa v piatok
pred Kvetnou nedeľou. Je najprísnejším a najdôležitejším pôstnym obdobím. 

Veľké poklony – hoci súvisia s modlitbou Efréma Sýrskeho, nevzťahujú sa len na ňu, ale predstavujú
jednu z výrazných charakteristík celej veľkopôstnej bohoslužby. Tu sa ich zmysel odhaľuje predsa len
najlepšie.  V  dlhom  a  namáhavom  úsilí  o  duchovnú  obnovu  cirkev  neoddeľuje  dušu  od  tela.
Kresťanská askéza je  nie  bojom proti  telu  ale  o  telo.  Z toho dôvodu celý človek -  duša i  telo  -
pristupuje  k  pokániu.  Telo  sa  zúčastňuje  na  modlitbe  duše  práve  tak,  ako  sa  duša  modlí
prostredníctvom tela a v tele.  Takto sú zemné poklony -  psychotelesný -  znak pokánia a pokory,
podriadenosti a poslušnosti.  

Plaščenica - je obdĺžnikové plátno s vyobrazením Ježiša Krista v hrobe alebo je na nej znázornená
celá scéna jeho sňatia z kríža a uloženia do hrobu. Okolo tohto vyobrazenia je napísaný tropár Veľké-
ho piatku Ctihodný Jozef...Plaščenica symbolizuje to plátno, do ktorého bolo zavinuté telo Ježiša Kris-
ta.  Počas prvých storočí kresťania v Jeruzaleme uctievali svätý Kríž. Zvyk uctievania svätého Kríža
prešiel neskôr z Jeruzalema aj do Byzantskej cirkvi. Pláštenica sa začína používať až neskôr. Tento
bohoslužobný  predmet  vznikol  z  „vozduchu“,  ktorý  sa  používal  pri  svätej  liturgii  ako  prikrývka
svätých darov. Už v 14. storočí sa objavujú prvé vozduchy s vyobrazením scény uloženia Ježiša Krista
do hrobu.  Rukopisy bohoslužobných poriadkov do  16.  storočia  nehovoria  nič  o obrade  ukladania
plaščenice do hrobu.  Tento zvyk  sa  udomácnil  až  v 16.  storočí.  Počas  17.-18.  storočia  však celá
Východná cirkev prijala obyčaj ukladania plaščenice do hrobu.

Ikona vzkriesenia – poukazuje skôr na naše osobné vzkriesenie ako na historickú udalosť Kristovho
zmŕtvychvstania. Táto ikona je zväčša v cirkevnej slovančine označovaná ako Sošéstvije vo ád, teda
Zostúpenie do podsvetia a znázorňuje Krista ako z podsvetia vyslobodzuje  ľudstvo (reprezentované
symbolicky Adamom a Evou), vyťahuje ho zo smrti, z otroctva hriechu. Už teda nemusíme byť zhrbe-
ní, ale môžeme stáť vzpriamene pred Bohom ako jeho priatelia, adoptívni synovia a dcéry. 

Sviečka – je symbolom Krista. Na Jeruzalemskej utierni sa zapaľujú pri pláštenici do tmy sviečky. Je
symbolom bdenia, očakávania a života.   

Veľkonočné jedlá – ide prevažne o jedlá, ktoré symbolizujú pokrmy židovskej Paschy: chlieb„paska“
– nekvasené chleby, šunka a klobásy – baránok, chren – horké byliny. Tiež sú to jedlá, ktoré vo Veľ-
kom pôste nebolo dovolené jesť: mäso, syr, vajíčka, „hrudka“ z mlieka a vajec. 

Korbáče - tento na Slovensku dôverne známy symbol Veľkej noci má tiež pôvod v starých pohan-
ských zvykoch. V kresťanstve - šľahanie má pripomenúť aj bičovanie Ježiša Krista pred ukrižovaním.

Oblievačka - spoločným základom všetkých jarných obyčajov bolo úsilie všemožným spôsobom za-
bezpečiť dobrú úrodu. V kresťanstve sa tento zvyk vysvetľuje legendou, podľa ktorej, keď ženy Myro-
nosičky, ktoré sa stretli so vzkrieseným Kristom ohlasovali, že vstal zmŕtvych, vojaci ich oblievali
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vodou, aby boli ticho. Z toho pravdepodobne vzniklo polievanie dievčat chlapcami. Polievanie vodou
sa odmeňovalo maľovanými kraslicami. 

Zajac - má pravdepodobne pôvod v pohanských rituáloch oslavujúcich príchod jari, podobne aj kuriat-
ko. V Biblii je zajac zaradený medzi stvorenia "maličké na Zemi a múdrejšie nad mudrcov", symboli -
zuje chudobných, skromných a pokorných. 

Úlohy ku katechéze: 
► Vytvorte jednoduché perokresby jednotlivých symbolov.  
► Ktorý veľkonočný symbol máte najradšej? 
► Ktorých liturgických slávení sa zúčastňujete v čase Veľkého pôstu a Paschy?
► Aké tradície a zvyky udržiavate vo vašej rodine?
► Zúčastnite sa na liturgických sláveniach Paschy. 
► Vyrobte si vlastné maľované vajíčko. 
► Na internete nájdite recept na kolyvu a doma/na fare si ju navarte. 
► Vyrobte veľkonočný pozdrav príbuzným použitím niektorého z paschálnych symbolov. 
► Naučte sa niektorú z pôstnych a paschálnych piesní (Hore srdcia/Hospody pomiluj)
► Vyhľadajte na internete popis a teologický význam ikony Vzkriesenia. 
► Pomôžte pri príprave veľkonočného košíka k nedeľnému sväteniu jedál (košík, obrúsok, jedlá, 
kraslice, sviečka...)
 
Zdroje:  E.Plešková:  Teória  katechetickej  metodiky;  www.couvarit.sk,  M.Iľko:  www.zoe.sk,  A.Škoviera:  www.grkatnfo.sk,
www.wikipedia.sk,  www.days.pravoslavie.ru, A.Čížek: Synaxár. Spracovala: T.Cmoriaková

Paschálna záhradka v kvetináči 

Potrebujeme: širší  kvetináč  s  miskou  na
vodu,  hlinu,  väčšie  i  menšie  kamienky,
semienka  trávy,  pšenice,  obilnín...  a  iné
rastliny, mušle, sviečky, drevené paličky a
špagát  alebo drôtik,  malý  kvetináč  alebo
nízku nádobu (napr. kelímok od jogurtu),
vodu na polievanie.    

Postup: do kvetináča nasypte hlinu, vrch
upravte  podľa  fantázie  na  „záhradu  s
Kristovým hrobom“ - viď fotografie a do
hliny zasaďte trávy, rastliny...

Zdroj: https://mamiklubaviac.wordpress.com 

V Ý T V A R N É    A K T I V I T Y
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Milosrdný Otec
- katechéza k jubilejnému Roku milosrdenstva I. - 

Cieľová skupina: 14 – 18 rokov 
Ciele:  Poznanie, že Boh je milosrdný, že On je Milosrdenstvo. Uvedomiť si, že my najprv musíme
milosrdenstvo  zažiť,  aby  sme  mohli  byť  milosrdnými  a  dávať  ho  iným.  Prejaviť  dôveru  k
milosrdnému Bohu a vďačnosť za Božie milosrdenstvo voči nám. 
Pomôcky:  pre  každého účastníka  jeden pokrčený a  jemne  vyrovnaný,  na  krajoch  opálený papier
približne formát A6-A7, Sväté písmo, citáty o milosrdenstve, text príbehu, ikonu "Miloserdija dveri"
(napr. reprodukciu nalepenú na doske), sviečka, tabuľa a krieda/fixa, dve vystrihnuté papiere v prílohe
katechézy alebo hrubšia servítka    
Priebeh: 

Príbeh: Dvaja priatelia
Starší sa volal Frank, mal dvadsať rokov. Mladší Ted, mal osemnášť. Priatelili sa od detstva.

Rozhodli sa, že sa dajú zverbovať na vojmu, Keď odchádzali, sľúbili rodičom i sebe, že sa navzájom o
seba budú starať. Mali šťastie. Dostali sa do toho istého útvaru. Útvar vyslali do boja. Bola to strašná
vojna v rozpálených pieskoch púšte. Istý čas boli obaja v tábože, ktorý chránilo letectvo. Raz
večer prišiel rozkaz preniknúť na nepriateľské územie. Vojaci poslupovali celú noc v pekelnej paľbe.
Ráno sa útvar zhromaždil v malej dedinke. Ted chýbal Frank ho všade hľadal, medzi ranenými i medzi
mŕtvymi. Jeho meno našiel v zozname nezvestných. Ohlásil sa u veliteľa. 
- "Žiadam dovolenie vyhľadať a priviesť svojho priateľa," povedal.
- "Je to nebezpečné," povedal veliteľ. "Aj ja som stratil svojho priateľa a mohol by som stratiť aj teba.
Vonku sa strieľa."

Napriek tomu Frank odišiel. Po niekoľkých hodinách Teda našiel. Bol smrteľne ranený. Vzal
ho na ramená, ale črepina zasiahla aj jeho. Tak sa dovliekli do tábora.
- "Stálo to za to, položiť život za mŕtveho?!" kričal veliteľ.
- "Áno," zašepkal Frank, lebo skôr než Ted umrel, povedal mi: "Frank, ja som vedel, že prídeš."

Tie isté slová v takej chvíli povieme Bohu: "Vedel som, že prídeš." 

Rozhovor a aplikácia
Vo chvíľach, keď máme dojem, že je koniec, že niet nádej, že nič nemá zmysel, vo chvíľach smútku...
► Viete povedať z vlastnej skúsenosti také situácie? Napíšte si ich na papier (papier trochu pokrčený
a na krajoch opálený) – situácie vážne, ťažké, kritické, krízové... v ktorých by sme čakali Priateľa a
mohli mu povedať "Vedel som, že prídeš". Papier zatiaľ prekryjte (ak účastníci chcú, môžu sa s tým,
čo napísali podeliť). 

Keď  Ježiš  prišiel  na  svet,  "k  ľudu,  čo  býva  v  temnotách  a  tôni  smrti" začal  hovoriť  o  Bohu,
predstavovať ho ľuďom. Nehovoril o Ňom ako o nejakom "transcendentne", "bytí",  "univerzálnom
bytí", "nadriadenom", "nejakom bohu"...  
► Vo  svojích  podobenstvách  ho  predstavuje  trochu  inák.  Skúste  si  spomenúť  na  Ježišove
podobenstvá. Ako v nich predstavuje Boha? Porovnajte príbehy so svojími "príbehmi" – situáciami

K A T E C H É Z A   V   P R A X I



napísanými  na  papieri.  Ak  účastníci  príbehy  nepoznajú,  prerozprávajte/prečítajte   podobenstvo  o
Dobrom pastierovi.  

Podovenstvo o Dobrom pastierovi: 
Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento
prijíma hriešnikov a jedáva s nimi. Preto im povedal toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec
a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju
nenájde?  A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a
susedov a povie im: ,Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘  Hovorím vám: Tak
bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie,  ako nad deväťdesiatimi
deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú. (Lk 15,1-8) 

(ďalšie:  podobnestvo  o  márnotratnom synovi,  o  stratenej  drachme,  o  milosrdnom samaritánovi,  o
neodbytnom priateľovi, o neplodom figovníkovi, o nemilosrdnom sluhovi...) 
 
Ježiš Boha predstavuje ako OTCA, Pastiera, Priateľa, Záchrancu, Záhradníka, Lekára... On je ten,
ktorý čaká a prijíma ako v podobenstve o mártnotratnom synovi; ktorý sa stará, hľadá a raduje sa,
ktorý nás berie na svoje ramená ako v podobenstve o Dobrom pastierovi; ktorý sa ujíma biedneho,
obväzuje rany a berie so sebou, odpúšťa, dáva nádej, pozýva k životu... Nehnusí sa mu nijaká naša
špina, nedostatky, pády, hriechy...  Neuteká zo žiadnej našej sitácie. 

► Svoje pokrčené,  opálené papieriky s "ťažkými situáciami" vlepte na zelený papier s obrázkom
Dobrého pastiera. Namiesto neho však  môžete použiť hrubšiu servítku (na ktorú by sa dalo písať
fixou) – je symbolom jemnosti, nežnosti svojou mäkkosťou. Použijte bielu alebo svetlú farbu. Papier s
problémom jemne vlepte do vnútra servítky (na jeho prvú polovicu).   
Boh vstupuje do naších životov s pomocou a milosrdenstvom. Chce, aby sme mali vieru, poznanie,
skúsenosť s Jeho milosrdenstvom.  



Práca s citátmi o milosrdenstve 
►  Prečítajte si  nasledujúce citáty o milosrdenstve.  Z uvedených citátov o milosrdenstve vypíšte
slová, ktoré sú synonymom k slovu MILOSRDENSTVO.  
(  napr.  láskavosť,  vernosť,  zhovievavosť,  svätosť,  spravodlivosť,  poznanie,  pozornosť,  záujem,
zľutovanie, odpustenie, vykúpenie, nežnosť, uzdravenie, dobrota, obnova, život, statočnosť, čnosť,
útecha, pokoj, nádej, citlivosť, pozdvihnutie, premena, súcit, pravda, kresťanstvo...) 

Slová vypíšte na druhý zelený papier s logom jubilejného roka. Potom týmto druhým papierom so
slovami milosrdenstva prekryte/prelepte svoj prvý papier s "ťažkými" situáciami.  
Ak ste použili  servítku,  druhou – vrchnou polovicou servítky nakryjte  svoje papieriky a na vrch
servíkty – na prvú polovicu – napíšte fixou slová milosrdenstva.

Boh zakrýva naše rany, uzdravuje hriech, vnáša nádej do beznádeje, vlieva olej a víno, obväzuje,
vyrovnáva hrboľaté chodníky. Všetky tieto synonymá sú liekom pre nás. 

Krátke delenie sa, diskusia:  
► Ktorá z týchto vlastností / prejavov milosrdenstva vás naviac oslovuje?
Ktorý je pre váš život najviac potrebné?
Kde, kedy, ako, pri kom... ste sa s milosrdenstvom už stretli? (tu zdôraznite sv. spoveď!)

My Božie (i ľudské) milosrdenstvo musíme najprv zažiť, aby sme ho vedeli dávať. Vedieť by na
neho vnímavým, otvoreným, vďačným...



Citáty o milosrdenstve:
▪  "Pán je milosritý a láskavý Boh, zvorievavý, veľmi milosrdný a verný." (Gn 34,6)
▪  "Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!" (Lk 6,36)
▪  "Lebo milosrdenstvo chcem, a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly." (Oz 6,6)
▪  "Velebí moja duša Pána, ... lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno a jeho
milosrdenstvo z pokolenia na pokolenia s tými čo sa ho boja."  (Lk 1, 46-50)
▪  "Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov." (Ž 25,6)
▪  "Milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne... Lebo ako vysoko je nebo od
zeme, také veľké je jeho zľutovanie voči tým, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak
vzďaľuje od nás našu neprávosť. Ako sa otec zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými,čo sa ho
boja." (Ž 103, 8.11-13)
▪  "Veď On ti odpúšťa všetky neprávnosti,  on lieči všetky tvoje neduhy, on vykupuje tvoj život zo
záhuby, on ťa venčí milosrdenstvom a milosťou, on naplňuje dobrodeniami tvoje roky, preto sa ti
mladosť obnovuje ako orlovi." (Ž 103, 3-4)
▪  "Ty však, Bože náš, si dobrý a si verný, si zhovievavý a všetko riadiš s milosrdenstvom." (Mud 15,1)
▪  "Kto sa usiluje o statočnosť a milosrdenstvo, nachádza život, statočnosť a česť." (Pris 21,21)
▪  "Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každej útechy!
On nás potešuje v každom našom súžení, aby sme mohli aj my potešovať tých, čo sú v akomkoľvek
súžení, tou útecou, ktorou Boh potešuje nás." (2Kor 1,3-4)

▪  „Pane príď nám čím skôr v ústrety so svojím milosrdenstvom, lebo sme veľmi úbohí...“ (modlitba z
6. času)
▪  „Neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo pre Abraháma svojeho miláčika, pre Izáka, svojho sluhu, a
pre Izreela, svojho svätca.“ (modlitba z 9. času)
▪  „Svojim Krížom smrť si premohol a lotrovi si daroval raj. Plač žien si premenil na radosť, Kriste 
Bože, a oznámil si apoštolom, že si už vstal z mŕtvych. Svetu si preukázal veľké milosrdenstvo.“ 
(tropár 7 nedeľného hlasu) 

▪  "Všetky naše dni sú v Božích rukách a pretože život a milosrdenstvo pramenia z tohto zdroja, niet
ani najmenšieho dôvodu znepokojovať sa."  (bl. Ján XXIII.)
▪   "Človek nepotrebuje  nič  viac ako Božie  Milosrdensvo -  túto lásku,  ktorá je  dobrotivá,ktorá je
súcitná, ktorá pozdvihuje človeka nad jeho slabosti do nekonečných výšin, k svätosti Boha"  (bl. Ján
Pavol II.)
▪  "Citlivosť v jednaní je milosrdenstvo v praxi." (Anthony de Mello)
▪  "Nikdy nezúfaj pred Božím milosrdenstvom." (Benedikt z Nursie)

▪  "V najúchvatnejšej chvíli, keď kňaz hovorí ‚Hore srdcia‘, mali by sme mať srdcia hore u Boha, a nie

dolu na zemi, v myšlienkach na pozemské veci. Kňaz sa vtedy zo všetkých síl usiluje zavrhnúť všetky

starosti o tento život a mať srdce v nebi u milosrdného Boha." (Cyril Jeruzalemský)

▪  "Vždy mi bola vzdialená  myšlienka, že Božie  milosrdenstvo  je viazané na hranice  cirkvi. Boh je

pravda. A kto hľadá pravdu, hľadá Boha, či je mu to jasné alebo nie." (Edit Stein)
▪  "Hoci aj nerobíš zlo nepriateľovi, jednako, ak sa od neho odvraciaš, hľadíš nadlho s nechuťou a
udržuješ vo svojej duši nezacelenú ranu, ktorú si od neho utŕžil, nesplnil si prikázanie, čo ti dal Ježiš."
(sv. Ján Zlatoústy)
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Záver – modlitba pred ikonou Bohorodičky "Brána milosrdenstva"
V poľskom meste  Jaroslav  sa  nachádza  ukrajinská  ikona  s  názvom "Miloserdija  dveri"  –

"Brána milosrdenstva". Ikona sa považuje za zázračnú. V roku 2015 adventné duchovné cvičenia pre
pápeža,  dával  exercitátor  Raniero  Cantalanessa.  Na  záver  cvičení  podaroval  pápežovi
reprodukciu/kópiu ikony „Dvere milosrdenstva“. Pápež, dozvediac sa o tejto ikone, prosil, aby originál
tejto ikony bol v Ríme počas otvorenia Roku milosrdenstva 2015.   

Ide o typ ikony Bohorodičky Hodigitrie. Zobrazuje Bohorodičku, ukazujúcu na Krista. Mária
je  Bránou milosrdenstva,  prostredníčkou milosrdenstva: „Požehnaná Bohorodička, otvor nám bránu
milosrdenstva...“/ „Milosredija dveri, otverzi mi Bohorodice Divo...“.  

„Mária je tou prvou spasenou bezhraničným milosrdenstvom Otca ako prvotina spásy, ktorú
chce  Boh  darovať  každému  mužovi  a  každej  žene  v  Kristovi.  Preto  sa  Nepoškvrnená  stala
najvznešenejšou ikonou Božieho milosrdenstva, ktorá zvíťazila nad hriechom...“ (Sv. Otec František) 

Nech je nám pripomienkou, že Boh je milosrdný, že sa môžeme v každej situácii, akokoľvek
ťažkej  spoľahnúť,  že On príde...,  ako Frank v príbehu o dvoch priateľoch...  „Viem, že prídeš,
Bože.“ 

► Pred ikonou a zapálenou sviečkou sa môžeme pomodliť modlitbu vlastnými slovami vyjadrujúcu
vďačnosť za každé milosrdenstvo, ktoré mám Boh preukazuje. Každý si môže vybrať jedno zo slov
(synonym) milosrdenstva a vložiť ho do modlitby vďaky. 

Zdroje: FERRERO, B.: Spev svrčka; Sväté Písmo, Misericordiae vultus, Pastiersky list Svjatúslava Ševčuka k jubilejnému 

Roku milosrdenstva, https://sk.wikiquote.org/wiki  /milosrdenstvo,  www.ugcc.kiev.ua Spracovala: T.Cmoriaková.

 

http://www.ugcc.kiev.ua/
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milosrdenstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milosrdenstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milosrdenstvo


Milosrdní ako Otec  
 katechéza k jubilejnému Roku milosrdenstva II. -

Cieľová skupina: 14 – 18 rokov 
Ciele:  Oceniť hodnotu milosrdenstva v každodennom živote. Vymenovať a charakterizovať skutky
duchovného i telesného milosrdenstva. Milosrdenstvo vedieť prijať i dávať. Formovať návyk konania
skutkov milosrdenstva.  
Pomôcky: tabuľa a krieda/fixa, písacie potreby, pracovný list, kancelárske papiere, drôtik, dierkovač
alebo fotokopia kalendára pre každého 12x, papierove krúžky vo forme väčšieho gomgíka s dvoma
dierkami uprostred, spínací špendlík.   
Priebeh: 

Ponaučenia starcov:
Prečítajte  si  uvedené  ponaučenia.  Zamyslite  sa  nad  nimi  a  diskutujte:  Čím Vás  oslovili?  O čom
hovoria?

Láska – to znamená so súcitom počúvať o cudzej
              bolesti. 
Láska – to znamená súcitný výraz tváre a slovo,
              povedané človeku v ťažkej chvíli.
Láska – to znamená zdieľať jeho žiaľ a upokojiť ho
             v ťažkostiach.
Láska – to znamená prijať od neho drsné slovo.

Starec Paisij Svjatohorec 

„Chráň sa,  aby si  nezavrhol  ani  hriešnika,  ani  kajúcnika.  Lebo
nikto nevidí do duše hriešnika a kajúcnik je milý Bohu. Spomeň si
na podobenstvo o márnotratnom synovi. Aj tebe nech je milý ten,
kto je milý Bohu. 
Jeden mních padol do hriechu, preto bol vyhnaný z kláštora. Tento
mních  prišiel  k  svätému  Antonovi,  vyznal  svoj  hriech,  učinil
pokánie a zotrval pri Antonovi nejaký čas. Potom ho Anton poslal
späť do kláštora. Tu ho však neprijali a znova ho vyhnali. Mních
sa vrátil  k Antonovi a ten ho opäť poslal do kláštora s takýmto
odkazom pre otcov kláštora: „Jedna loď prežila búrku a svoj tovar
stratila.  S  veľkými  ťažkosťami  loď  dorazila  do  prístavu.  A  vy
chcete potopiť aj to, čo sa na nej zachránilo pred potopením! Keď
počuli  toto  múdre  poučenie  otcovia  kláštora,  s  radosťou  prijali
mnícha späť.“ 

              Nikolaj Ochridský



"Láska je pravdaže nad všetkým. Ak zbadáš, že v tebe niet
lásky,  a  želáš  si  ju  mať,  tak  konaj  skutky  lásky  hoci  z
počiatku bez lásky. Pán uvidí tvoje prianie a snahu, a dá ti
lásku do srdca." 

"Kto má nerozumné srdce, nech nezúfa, pretože s Božou
pomocou  ho  môže  napraviť.  Potrebné  je  len  pozorne
vnímať seba samého a nevyhýbať sa príležitosti pomôcť
blížnemu.  Samozrejme,  toto  sa  nedá  naučiť  odrazu,  no
Pán je trpezlivý." 

"Je  potrebné  nútiť  sa  -  hoci  proti  svojej  vôli  -  robiť
akékoľvek dobro aj svojim nepriateľom. Dôležité je, aby
sme sa im nepomstievali,  ale  boli  ostražití  a  nejako ich
neurazili  a neukrivdili  im opovrhnutím či nejakým iným
spôsobom." 

               Starec Ambróz Optinský

Výroky  starcov  poukazujú  na  postoj  srdca  k  druhým,  postoj  milosrdenstva.  Byť  milosrdný
myšlienkou, pohľadom, výrazom tváre, odpustením, snahou, skutkom, životom... 
Ono to popravde nie je ľahké, ale ani nie nemožné. Boh nám dáva silu! 
Sme vyzvaní k milosrdenstvu srdca napriek všetkému, cez všetky prekážky a vlastnú neschopnosť. 

Výklad: Výzvy milosrdenstva – skutky srdca 
Milosrdenstvo môžeme prejavovať v rovine duchovnej i telesnej. 
► Skúste uviesť príklady zo života... 
Na tabuľu vypíšte skutky telesného i duchovného milosrdenstva: 

Skutky telesného milordenstva Skutky duchovného milosrdenstva

Hladných kŕmiť

Smädných napájať

Nahých odievať

Pocestných sa ujať

Väzňov vykupovať

Chorých navštevovať

Mŕtvych pochovávať

Hriešnikov napomínať

Nevedomých vyučovať

Pochybujúcim dobre radiť

Zarmútených tešiť

Krivdu trpezlivo znášať

Ubližujúcim odpúšťať

Za živých a mŕtvych sa modliť

Sv. Ján Zlatoústy hovorí: „Nepodeliť sa s chudobnými znamená okrádať ich a pripravovať ich o život; 
… nevlastníme svoje, ale ich veci.“ 
a sv. Gregor Veľký dodáva: „Ak dávame chudobným, čokoľvek potrebujú, nedávame im svoje veci, 
ale im vraciame ich veci. Skôr splácame dlh spravodlivosti, ako by sme vykonávali skutky 
milosrdenstva.“ 
„Láska Cirkvi k chudobným... patrí k jej stálej tradícii“, spomína bl. Ján Pavol II.



► Kto je to chudobný? 
Kto je môj blížny? 

Symboly skutkov milosrdenstva
Ku každému skutku milosrdenstva vymyslite symbol 
(každý sám alebo v skupinách...)
Symboly môžete nakresliť na pripravené papiere 
(veľkosť podľa zváženia) a predstavte ich celej 
skupine. Zo všetkých návrhov vyberte najvýstižnejšie, 
ktoré si potom každý nakreslí pre vlastnú potrebu, 
alebo použije  tie, ktoré sám vymyslel. 
Dobrý typ na symboly nájdete na webstránke 
Diecézneho katechetického centra v Brne: Záložky k 
Roku  milosrdenstva.

Kalendár skutkov milosrdenstva
Vyrobte si Kalendár skutkov milosrdenstva. 
A. variant: nakopírujte uvedený obrázok 12x a v ľavom
hornom rohu dierkovačom urobte dierku a zviažte stužkou.
B. variant: na 12 kancelárskych papieroch napr. formát A6
narobte vo vrchnej časti dierkovačom dierky (viď
predkreslená stránka), do ktorých navlečte tenký drôtik (napr.
medársky drôtik), ktorý ste vopred natočili na ceruzku. 

Do tohto kalendára si počas Roka milosrdenstva zapisujte
svoje skutky milosrdenstva, resp. zakresľujte symboly
skutkov milosrdenstva. 
Tiež si zapisujte/zakresľujte, keď vám niekto preukázal
milosrdenstvo (napr. do druhého stĺpca). 

Práca s pracovným listom
"Aj vy si máte jeden druhému nohy umývať...“ - služba milosrdenstva
Ježiš svojim apoštolom, učeníkom preukázal gesto – službu milosrdenstva: umyl im nohy a poutieral 
zásterou, ktorou bol prepásaný. Iste si na túto udalosť spomínate. Avšak On neostal len pri tom, ale 
vyzval ich, aby si navzájom umývali nohy – aby si vzájomne slúžili. Božie milosrdenstvo je vždy 
pozvánkou k môjmu vlastnému milosrdenstvu. 

► Do nasledujúceho pracovného listu napíšte mená ľudí, ktorým by ste chceli preukázať uvedené 
dobro. Môžete si vymylieť aj iné dobré skutky a dopísť do prázdneho políčka, napr.: 
. Niekto, komu môžem povedať o Ježišovi, 
. Niekto, komu môžem poslať pozdrav, 
. Niečo, čím môžem obdarovať iných, s čím sa môžem podeliť,
. Niekto, na koho sa treba usmiať...

Pracovný list:





Svedčiť o Božom milosrdenstvo, deliť sa s ním. 
Príbeh: Malé začiatky 
Jedného rána som sa rozhodol dať kŕmitko pre vtáčikov na náš balkón. V tesnej blízkosti rastie vysoký
strom. Dobré miesto pre vtáčikov, myslel som si. Pozeral som sa von z okna a čakal na to, kedy vtáčky
prídu. Prešiel celý deň a do môjho kŕmitka nikto neprišiel. To isté sa stalo aj nasledujúci deň. Možno,
že vtáčiky nevedia, že som im to pripravil. 
Bol som znepokojený a takmer som dal kŕmitko dole. Nakoniec na štvrtý deň som uvidel maličkého
hnedého vrabčeka jesť zrniečka, ktoré som pripravil. Nasledujúci deň tam už boli dvaja. Lietali zo
stromu do kŕmitka a jedli semiačka. Koncom týždňa vtáčiky prilietali a odlietali počas celého dňa. 
-  „Ten  prvý  vrabček  im o  tom musel  povedať,“  hovoril  som svojej  rodine.  „Priniesol  so  sebou
všetkých svojich priateľov a príbuzných.“
Prilietali sojky, sýkorky a rôzne pestrofarebné vtáčiky. A všetko sa začalo jedným vrabčekom...

Ako sa ľudia dozvedia o Božom milosrdenstve, ak im my nič nepovieme? Modlime sa za to, aby sme
boli ako ten malý vrabec, ktorý povedal svojim priateľom o tom, kde môžu nájsť potravu. Buďme
svedkami a ohlasovateľmi milosrdenstva. Vyzýva nás k tomu Svätý Otec František a cez neho Boh.  

Gombík
Samotné slovo MILOSRDENSTVO, alebo jedno zo slov v zozname synonym milosrdenstva z 
predchádzajúcej katechézy o milosrdenstve I. si napíšte na papierový „gombík“ - kruh s dvoma 
dierkami, ktorý si spínacím špendlíkom pripevnite na odev alebo tašku. Bude nám pripomínať tému 
milosrdenstva a bude svedectvom pre druhých o milosrdenstve. 
Takýchto „gombíkov“ môžete vyrobiť viac a darovať ich iným, zvlášť tým, ktorí ho najviac potrebujú.

Záver: Modlitba (napr.  Akatist k Ježišovi Kristovi, ktorý vo veľkej miere a veľmi silne demonštruje 
Božie milosrdenstvo)

Použitá literatúra: KKC, Sväté písmo, Biblické aktivity – Tranocsius 2000, B.Ferrero: Spev cvrčka, internet. 

http://brno.biskupstvi.cz/kc/ruzne/Zalozka_skutky.html   ;  Spracovala: T.Cmoriaková

V ničom nebuď unáhlený. 
Pravidlom Božích diel je 
postupnosť a pomalosť, 

ale pri tom skutočná pevnosť. 
Diabol je unáhlený, lebo v sebe nemá pokoj

a unáhlenosťou vedie všetko k hriechu, 
pretože v unáhlenosti niet múdrosti. 

                                     (Ján Kronštadský) 

http://brno.biskupstvi.cz/kc/ruzne/Zalozka_skutky.html


Predpôstné obdobie  
 katechéza aktuálneho liturgického obdobia I. -

Katechézam sa môžete venovať postupne počas celého predpôstneho a pôst-
neho obdobia ako príprave k Pasche – ako predpôstnu aktivitu. Alebo sa
téme môžete venovať na vyučovacích hodinách NV/N, farských stretnutiach,
v rodinách – v tom prípade ich primerane, podľa potreby rozdeliť/prispôso-
biť. 
Katechézy  sú  ponukou!  Z  navrhovaných  praktických  úloh  si  vyberte  tie,
ktoré vám viac vyhovujú! 

Aktivita k pôstu: Jednotlivé nedele (vlastne celé dni) pôstu nás majú na-
smerovať k Veľkému týždňu a Pasche. Sú ako značky na turistickom chodní-
ku, upozorňujú na správny smer, podčiarkujú to podstatné na čo sa máme
zamerať.  Do  chrámu/do  pastoračnej  miestnosti/do  priestorov  školy  nain-
štalujte drevený kôl podobný šípke na turistickom chodníku s hlavným nápi-
som na šípke: PASCHA KRISTOVA. Upevniť ho môžete medzi veľké kamene
alebo do stojanu na vianočný stromček, ktorý zakryte látkou / jutovinou /
krepovým papierom. Jednotlivé obrázky nedieľ zväčšite a postupne vlepujte
na orientačnú šípku. K obrázkom dopíšte viditeľne čo udalosti predpôstných
a pôstnych nedieľ zdôrazňujú. 

Nedeľa Zacheja – Túžba

Biblický text: Lk 19,1-10
Téma: Túžba.  „Kde  je  tvoj  poklad,  tam
bude aj tvoje srdce“ (Mt 6,21)
Rozjímanie: Zachej bol malý vzrastom, ale
svoj prirodzený vzrast premohol veľkosťou
svojej túžby. Svojím úsilím premohol svoju
obmedzenosť. Je príkladom pokánia (poku-
ty).  Pokánie sa začína v nájdení najhlbších
túžob: túžba po Bohu a jeho spravodlivosti;
nájdení  pravdivého  života,  cez  nápravu.
Naše vlastné túžby,  priania, prahnutia – je
to,  čo  je  najpravdivejšie,  najhlbšie.  Túžba
po Kristovi, jeho ceste, po jeho pohľadoch,
spôsobe života.  
Praktická úloha: 
- počas jednotlivých dní tohto týždňa sleduj
svoje  túžby  –  je  medzi  nimi  aj  túžba  po
Kristovi? Túžba vidieť ho, byť s ním, počú-
vať ho...?
- po vypočutí príbehu o Zachejovi premýš-
ľaj, kde, ku komu by si sa ty postavil (napr.
do radu zvedavých ľudí, k učeníkom, k Za-
chejovi na strom, k jeho rodine, k farizejom,
ktorí  šomrali,  k  postranným  divákom...).
Svoj výber zdôvodni. 
- nakresli svoju vlastnú kresbu – seba a Zacheja a „vyjdi na strom“ každý deň vo svojich modlitbách a
túžbe vidieť Ježiša.



Nedeľa mýtnika a farizeja – Pokora

Biblický text: Lk 18, 9-14
Téma: Pokora.  „...každý,  kto sa povyšuje,  bude
ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk
18,14)
Rozjímanie: Súčasná kultúra preferuje vyvyšova-
nie sa, ospravedlňovanie sa...  Pokora je vysmiata,
vykladá sa ako slabosť, nedostatok. 
V  cirkevných  piesňach  sa  farizej,  zaľúbený  do
seba, prirovnáva ku korábu, ktorý pláva morom a
mýtnik sa prirovnáva k chudobnému člnu. Ale fa-
rizeja utopila búrka sebavyvyšovania a rozbila ho
o kameň pýchy. Hlboké ticho pokory a tiché po-
kánie, plné ľútosti, priviedlo mýtnika bezpečne do
prístavu Božieho milosrdenstva. Táto nedeľa nás
pozýva k pravdivej ľudskosti, do pravdy, pokory
a lásky – to je výzva tohto Kristovho podoben-
stva, prvé pozvanie veľkonočnej jari... 
Pokora  je  počiatok  pravdivého  pokánia,  je
uznanie iného, je úcta k inému, je schopnosť muž-
ne si priznať vlastnú nedokonalosť.   
Praktická úloha: 
- vo svojich trápeniach sa spoliehať na Božiu po-
moc a Božiu prozreteľnosť;
- keď uvidím niekoho, kto koná dobro, pochválim ho a ďakujem zaň Bohu a ak mňa pochvália, ďaku-
jem Bohu, že mi dal taký dar. 
- keď urobím niečo zlé, priznám si to a prosím o odpustenie
- osvojte si mýtnikovu modlitbu: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu...“ alebo Ježišovu modlitbu a
modlite sa ju v nasledujúcom týždni (napr. 33x opakovaní denne na čotkách)

Nedeľa márnotratného syna 
– Milosrdenstvo a odpustenie 

Biblický text: Lk 15, 11-32
Téma: Milosrdenstvo a odpustenie. “Tvoj brat
bol mŕtvy a ožil, bol stratený a našiel sa.“ (Lk
15,32)
Rozjímanie:  Márnotratný  syn  odišiel  do
ďalekej krajiny. Práve táto cudzina nám ukazu-
je hlbinnú podstatu nášho života.  Toto podo-
benstvo je o nás: keď zabúdame na nášho Otca,
keď od neho odchádzame ďaleko,  keď sa od
neho odtrhneme, vzdialime. V túto nedeľu sa v
našej Cirkvi začína spievať spev „Na brehoch
babylonských riek,  tam sme  sedeli  a  plakali,
keď  sme  spomínali  na  Sion...“  -  žalm  vy-
hnania,  odcudzenia,  ale  zároveň  i  pokánia,
lásky,  návratu.  „Vstanem  a  pôjdem“  -  ako
jednoducho a  ako ťažko...  Ale  iba  od  týchto
jednoduchých slov záleží náš život. Otec túži
po nás, vyzerá nás a hneď ako nás uvidí, beží



nám v ústrety... „Či zabudne matka na svoje dieťa? I keby ona zabudla, ja na teba nezabudnem.“ (Iz
49,15)
Praktická úloha: 
- prečítajte si pieseň – hymnus „Na brehu babylonských riek...“, ktorý spievame v tomto období. O
čom hovorí. Dajte ho do súvislosti s podobenstvom o márnotratnom synovi.
- na  www.youtube.com nájdite tento spev a vypočujte si ho (На ріках Вавилонських / На реках
вавилонских)
- podeľte sa s tým, čo vás najviac oslovilo, zaujalo, provokovalo v tomto podobenstve.
- posaďte sa do kruhu, zoberte do ruky kríž a dajte ho kolovať. Každý môže Ježišovi ticho povedať za
čo prosíte odpustenie, potom podá kríž ďalším v kruhu. Počas toho môže znieť pieseň „Na brehu
babylonských riek“ alebo môžete spoločne spievať Ježišovu modlitbu.
- prejavte si vzájomne znak odpustenia, proste si vzájomne odpustenie 

Mäsopôstna nedeľa – Láska 

Biblický text: Mt 25,31-46
Téma:  Láska.  „Všetko,  čo  ste  zrobili
jednému  z  týchto  mojich  najmenších
bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,45-46)
Rozjímanie:  Týmto  podobenstvom  nás
Cirkev pozýva preveriť samého seba, svo-
je svedomie, svoj život. V podstate, súdiť
nás bude Láska – láska k živému, konkrét-
nemu  človeku.  Ježiš  nám nehovorí,  aby
sme analyzovali,  či  si  náš  blížny zaslúži
našu  pozornosť,  našu  námahu,  nehovorí
nám, aby sme zisťovali prečo je väzeň vo
väzení,  prečo  je  niekto  hladný,  nahý...
Ježiš nám káže ÍSŤ ku každému s láskou,
PRIJAŤ ho s láskou, ktorá sa nikdy nepýta
na  zásluhy,  čnosti,  názory...  človeka,
ktorého nám Boh dal do života. 
Toto  podobenstvo  hovorí  o  kritériách,
podľa  ktorých  budeme  súdený.  Učí  nás
nebáť sa, lebo je to podobenstvo o láske.
Kresťanstvo  je  náboženstvo  lásky.  Sme
povinný vidieť Krista v každej osobe. 
Mäsopôstna sobota je prvou zádušnou so-
botou. 
Praktická úloha: 
- hľadajte príležitosti konať dobré skutky (skutky telesného i duchovného milosrdenstva);
- viac si všímajte ľudí okolo seba (nie seba) a ďakujte za nich Bohu; 
- v skupine si každý napíše na papierik svoje meno. Tie sa potom zozbierajú, pomiešajú a znova roz-
dajú tak, aby každý dostal lístok s menom niekoho iného. Na lístok s menom napíšu čnosť osoby,
ktorej meno je na lístočku. Túto osobu zahrnite v nasledujúcom týždni do svojich modlitieb. Na konci
stretnutia môže každý v rámci záverečnej modlitby poďakovať za osobu napísanú na lístočku, za jej
čnosti, dobré stránky...
- navštívte blízkeho a pripravte mu darček. 
- v mäsopôstnu sobotu si spomeňte na svojich blízkych zosnulých, navštívte cintorín alebo sa zúčastni-
te panychýdy/parastasu za zosnulých. 

http://www.youtube.com/


Syropôstna nedeľa – Odpustenie

Biblický  text:  Mt 6,14-21;  Rim 13,11-14;
14, 1-4
Téma:  Odpustenie.  „Ak  vy  odpustíte
ľuďom ich prehrešenia, aj váš Nebeský Otec
odpustí vám.“ (Mt 6,14)
Rozjímanie:  V  túto  nedeľu  večer  sa  v
chrámoch  uskutočňuje  obrad „Vzájomného
zmierenia“. Do pôstu vstupujeme vzájomne
zmierení. Ale odpustiť nie je ľahké. Odpus-
tiť a prijať odpustenie môže iba ten, kto si z
celej  sily  uvedomil  celý  žiaľ  a  tragédiu
nedostatku lásky vo svete; celú priepasť sa-
moty,  do akej  vo svojej  samoláske  vstúpil
človek;  kto  pochopil,  že  koreňom  zla  je
chlad srdca. A práve tu, v hĺbke srdca, v na-
šom svedomí  v túžbe po odpustení,  je  za-
čiatok nášho duchovného očistenia. 
Do  centra  pozornosti  vstupujú  v  dnešnom
evanjeliu 4 faktory: modlitba, pôst, odpuste-
nie a dobré skutky. Sú našimi sprievodcami
v čase pôstu (nie cieľom).   
Syropôstna  sobota  je  spomienkou  na  všet-
kých úctyhodných pôstnikov. Syropôstna nedeľa je tiež nedeľou vyhnania prarodičov z raja. Je o vy-
hnaní Adama z raja, o Adamovi, ktorý plače za strateným rajom, za Bohom. Bol z neho vyhnaný kvôli
hriechu,  ale  vo Veľkom pôste  sa  začína cesta  jeho návratu,  ktorý vyvrcholí  tým,  že  sám Kristus
v paschálnom  tajomstve  zostúpi  do  podsvetia  a dá  mu  svoju  ruku,  aby  ho  vyzdvihol  zo  smrti
a priviedol ho späť do raja, ktorý sa takmer personifikuje v modlitbe Cirkvi.  
Praktická úloha: - vytvorte 4 symboly na tému: modlitba, pôst, odpustenie, dobré skutky;
- rozmýšľajte nad tým, komu potrebujete odpustiť (možno aj sebe, Bohu...?);
- zúčastnite sa v chráme obradu „Vzájomného zmierenia“ na večierni v syropôstnu nedeľu;
- Pôstna trioda v túto nedeľu večer po obrade „Vzájomného zmierenia“ ustanovuje na trapeznej (v
jedálni) tzv. „utišenije brativ“. V tú nedeľu si upečte dobrý koláč a podeľte sa s ním. Od nasledujúceho
dňa začína prísny pôst! 
- naučte sa naspamäť modlitbu Efréma Sýrskeho s poklonami a počas pôstu sa ju modlite každý deň; 
- pamätajte na Adama a jeho plač...

      Nie ten sa ukazuje pokorným, 
    kto odsudzuje sám seba, ale ten,
    kto hoci je upokorený blížnym, 
    neumenšuje svoju lásku k nemu.
                                                       Sv. Ján Klimak 



Svätá Štyridsiatnica
 katechéza aktuálneho liturgického obdobia II. –

1. nedeľa pôstu  - Sviatok ortodoxie. Oslava ikony Krista. 

Biblický text: Jn 1,43-51
Téma:  Oslavovať  budem  Pána,  môjho
Boha, na veky vekov mu budem ďakovať...
Rozjímanie:  Východná  cirkev  ustanovila
tento  deň  ako  pamiatku  víťazstva  nad
ikonoborectvom,  teda  hnutím,  ktoré  za-
braňovalo  uctievať  ikony,  ničilo  ich  a
prenasledovalo tých, ktorí obhajovali úctu k
ikonám. Bolo to v 8. – 9. storočí v Byzan-
cii. Na Nicejskom cirkevnom sneme v roku
787 bola úcta k ikonám obnovená.  Súvis-
losť tohto sviatku s pôstom je čisto historic-
ký – prvé víťazstvo nad ikonoborectvom sa
stalo práve v prvý týždeň veľkého pôstu. 
V tento deň sa číta evanjelium o stretnutí
Ježiša s Filipom a Natanaelom a ich povola-
ní. Aj my dnes môžeme povedať spolu s Fi-
lipom: „Príď a uvidíš“. Nie nás hriešnych,
lebo my sme nedokonalí svedkovia Krista,
ale príď a pozeraj sa na nášho Pána, na Jeho
Krásu a Lásku k ľuďom, na Jeho životodár-
ny Kríž, jeho učenie, utrpenie, svätosť Jeho
Evanjelia. Preto Cirkev hovorí: „Nepozeraj-
te sa ľudia na naše hriechy, ale pozerajte sa
na nášho Pána, na veľkých svätých dávnych
čias.“
Ján Damaský o ikonách hovorí: „Ja nemám
úctu k matérii, ale k Tvorcovi matérie, ktorý sa stal matériou pre moje spasenie a kto s pomocou maté-
rie mi priniesol spásu... Nič stvorené Bohom, nie je nečisté.“ Všetko, čo je stvorené Bohom si zaslúži
úctu. Ikona môže byť miestom stretnutia Boha a človeka. Má silu sprostredkovať Božiu milosť. My
sme tiež obrazom Boha. Keď sa očistíme, staneme sa viac podobný Kristovi, prvej Ikone. Sme stvore-
ný na Jeho obraz a podobu.  
Prvá pôstna sobota je spomienkou na div kolyvy, ktorý urobil sv. Teodor Tyrón. V tento deň sa posvä-
cuje kolyva. 
Praktická úloha: 
- v túto nedeľu si prineste do chrámu ikonky a dajte ich posvätiť (po dohode s kňazom); lepenú ikonku
si môžete urobiť aj sami; 
- doma si vytvorte modlitbové miesto (ak ho ešte nemáte), kde si zaveste posvätenú ikonu a modlite sa
pred ňou.  
- uvarte si kolyvu a zúčastnite sa na jej svätení (po dohode s kňazom);
- uvažujte nad dnešným evanjeliom a podeľte sa s tým, čo vás zaujalo, oslovilo; 
- preukazujte úctu ikonám vystavených k úcte v chráme (úklonom a bozkom), doma si tiež (aspoň ten-
to týždeň) vystavte ikonu k úcte ...  
- nájdite na internete alebo v knihách informácie, o tom, čo je to ikona; nájdite výklad k nejakej ikone
Krista (napr. Mandylion, Pantokrator, Kristus Učiteľ...)



2. nedeľa pôstu - O porazenom. Spoločenstvo a uzdravenie

Biblický text: Mk 2,1-12
Téma:  Odpustenie  a  uzdravenie.  Potreba
spoločenstva  
Rozjímanie: V tomto evanjeliu nám Cirkev
dáva možnosť zamyslieť sa nad ľuďmi, ktorí
nás  obklopujú  a  nad  Ježišovými  slovami
„...odpúšťajú  sa  ti  hriechy.“  (Mk 2,5).  Za-
mysleli  sme  sa  nad  tým,  kto  boli  tí  ľudia,
ktorí priniesli chorého? Evanjelium nehovorí
kto  boli  tí  ľudia  -  či  to  boli  deti  chorého,
rodičia,  súrodenci,  príbuzní.  Možno to boli
proste  priatelia,  susedia.  Oni  sa  snažili  nie
kvôli  sebe,  ale  kvôli  chorému.  Oni  vedeli
prečítať nemý krik jeho srdca, pocítili jeho
bolesť a rozhodli sa pomôcť, aby uľahčili tr-
penie, samotu...  Nie každý sa odváži vyliezť
na  strechu  cudzieho  domu,  rozobrať  ju  a
spustiť na šnúrkach nosidlá  s  chorým.  Pán
však videl ich vieru a lásku. A práve v tom
máme veľký príklad pre pôst: ľudia sú k spá-
se  povinný  ísť  podporujúc  jeden  druhého,
milujúci,  veriaci,  vystierajúci  ruku pomoci.
My to môžeme robiť v každodennej modlit-
be – prinášať druhých pred Ježiša v modlit-
be. Keď Ježiš uvidí našu vieru poviem nám všetkým „Vstaň, vezmi si svoje lôžko a choď domov.“
(Mk 2,11)
Druhá až štvrtá pôstna sobota je zádušná sobota – spomienka na zosnulých.
Praktická úloha: 
- napíšte 4 ľudí, ktorí vás môžu priviesť/privádzajú ku Ježišovi;
- ďakujte Bohu v modlitbe za ľudí, ktorí nám v živote pomáhajú, za svoju rodinu, susedov, priateľov,
spolužiakov, farnosť, cirkev, spoločenstvo, do ktorého patríte...;
- buďte aj vy pre niekoho tým jedným „zo štyroch“ odvážnych;
- buďte tento týždeň viac všímavý k druhým, zvlášť k chorým; 
- praktizujte spoločnú modlitbu v rodine a zúčastňujte sa spoločných liturgických slávení vo farnosti.

3. nedeľa pôstu – Krížupoklonná. Kristove strasti. 

Biblický text: Mk 8, 34 – 9,1
Téma: Kristove strasti 
Rozjímanie:  V túto nedeľu sa  vynáša  do prostriedku chrámu Kristov Kríž.  Svojimi  myšlienkami
máme byť s Kristom, zjednocovať sa s Ním v Jeho utrpeniach. Jednoducho stáť pod Krížom, ako Ján a
Mária... Keď pozeráme na Ježišov Kríž vyvoláva v nás otázky, súcit, no zároveň nás udivuje odvaha,
akou premohol zlo. 
Za Kristovým Krížom ide náš, môj Kríž, o ktorom Ježiš povedal: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje
ma, nie je ma hoden.“ (Mt 10,38). Kríž je výber, pred ktorým stáli všetci – Pilát, vojaci, zástup i každý
človek – a tento výber je každý deň postavený aj pred nás. Pôst je ten čas, keď sme povinný vziať svoj
kríž a ísť za Ježišom prostredníctvom pokánia, modlitby, odpustenia, dobré skutky. 
Cirkev nám dáva Kríž, ako životodárny strom, ku ktorému môžeme prísť, keď sme unavený na dlhej
ceste. Môžeme sa skryť v jeho tieni, odpočinúť si, osviežiť sa a nabrať nových síl. Akási zvláštna sila
nás napĺňa, posilňuje a my sa stávame schopnými obnoviť našu cestu, cestu pôstu, cestu duchovného
života...  



Jedna legenda hovorí, že sv. Helena,
hľadajúc  Kríž,  na  ktorom  bol  ukrižovaný
Ježiš,  uvidela  nevädze,  ktoré  rástli  na  tom
mieste, kde bol Kríž. Kríž je v tomto týždni
ozdobený kvetmi a zeleňou. Kvety sú sym-
bolom Vzkriesenia a nového života. Smrť a
Vzkriesenie  vždy  stoja  vedľa  seba.  Cez
hriech sme rozviazali svoje zväzok s rajskou
záhradou. A cez smrť a Vzkriesenie Krista
sme znovu dostali  tento stratený raj  - záh-
radu.  Teda,  život  sa  začína  a  obnovuje  v
záhrade (rajská záhrada,  Getsemanská  záh-
rada, hrob v záhrade, stretnutie Vzkriesené-
ho Ježiša s Máriou v záhrade...). 
Praktická úloha: 
- doma si vystavte v tomto týždni sv. Kríž a
ozdobte ho kvetmi (živými, nie umelými); 
-  naučte  sa  naspamäť  modlitbu  „Tvojmu
Krížu klaniame sa Vládca...“  v slovenskom
i cirkevnoslovanskom jazyku.  Naučte sa ju
spievať.
- napíšte na kríž vytrhnutý z papiera svoje
„kríže“  a  jemne  ich  pripevnite  na  opačnú
stranu ikony Kríža (aby sa potom dali  od-
lepiť) – On naše kríže nesie s nami; 
- pomodlite sa spolu Akatist  ku Kristovým
strastiam;
- vysaďte si  nejaké jarné kvety (snežienka,
narcis, tulipán...);  
- v nasledujúcom týždni viac rozmýšľajte o Ježišovom utrpení. 
- každý deň si prečítaj úryvok zo Sv. Písma a uvažujte o ňom. Uvažujte, ako tieto biblické texty sú-
viacia s nedeľným čítaním Mk 8, 34 – 9,1?
nedeľa (Mk 8, 34 – 9, 1); 
pondelok (Lk 7, 17-23); 
utorok (Lk 12, 8-12);
streda (Mt 20, 1-16); 

štvrtok (Mt 10, 16-22); 
piatok (Jn 10, 9 – 16); 
sobota (Mk 8, 31-37). 

4. nedeľa pôstu - Prepodobný Ján Klimak. Modlitba a pôst.

Biblický text: Mk 9, 17-31
Téma:  Modlitba a pôst. „Počujúc hlas z Evanjelia Kristovho, svätý otče náš Ján... hlasno si zvolal:
Milujte Boha a nájdete večné milosrdenstvo. Nič nie je väčšie nad Jeho Lásku.“ 
Rozjímanie: Táto nedeľa je zasvätená pamiatke prepodobného Jána Lestvičníka (Klimaka), mnícha 6.
storočia z monastiera hory Sinaj, ktorého tak nazývajú preto, lebo nám zanechal učenie o duchovnom
Rebríku, ktorý zjednocuje Nebo so Zemou (lestvica = rebrík). Prepodobný Ján, keď videl, ako na Si-
najskú horu vystupujú ľudia, porozumel, že náš kresťanský život je neustále vystupovanie. Vieme, ako
to býva, keď sa prestaneme modliť: každodenné starosti nás pohlcujú natoľko, že nemáme čas na mod-
litbu... a potom je nám ťažké vrátiť sa k modlitbe, lebo duša ju opustila, cúvla v duchovnom živote.
Pýtame s prečo padáme a prečo sa nám nedarí v našich pokusoch vstať. Odpoveď je v evanjeliu tejto
nedele: „Všetko je možné tomu, kto verí. A chlapcov otec hneď vykríkol: „Verím, pomôž mojej neve-
re.“... Tento druh nemožno vyhnať ničím, iba modlitbou a pôstom.“  Tak je to aj v našom živote. Keď
uveríme,  keď sa celkom zveríme Bohu, pomoc príde. Keď kráčame bojazlivo, s pochybnosťami  a
nariekaním, my sami odsúvame Božiu ruku, vystretú k nám. Evanjelium tohto dňa upriamuje našu po-
zornosť na to, že modlitba a pôst sú akoby dve krídla, ktoré nás udržiavajú počas cesty.



Sv. Jánom Lestvičníkom, ktorý poznal túto púť,
výstup, veľmi dobre a šiel ňou vo svetle Božej
Lásky. Uvedomujúc si Božiu lásku, môžeme ísť
v istote vpred. Vo svetle tejto Božej lásky sv.
Ján zjednocuje duchovné a praktické cvičenia v
jeden duchovný rebrík. Ježiš a sv. Ján nás pozý-
vajú  k  modlitbe  a  pôstu,  k  upevneniu  ducha,
aby sme  mali  silu  vystupovať  po  rebríku  do-
konalosti... 
Vo  štvrtok  piateho  týždňa  Veľkého  pôstu  sa
spieva Veľký kajúci  kánon sv.  Andreja  Krét-
skeho. 
Praktická úloha:
- sv. Ján Lestvičník vo svojom spise „Rebrík“
veľa hovorí o Ježišovej modlitbe. Často sa ju v
tomto týždni modlite a pritom sa sústreďte na
umučenie  a  smrť  Ježiša,  ktoré  vedú  ku
Vzkrieseniu. 
- na väčší papier namaľujte do pravého horného
rohu slnko (symbol  Boha)  a  smerom k nemu
rebrík so 7 stupienkami.  Pripravte papieriky s
nápisom „Ježiš“. Každý deň, keď sa pomodlíte
spolu Ježišovu modlitbu (alebo inú modlitbu),
prilepte na stupienok tento papierik.
-  prečítajte  si  počas  týždňa citáty zo  Svätého

písma: Iz 49, 15-16; Iz 43,1; Iz 43,11; Iz 44, 22; Iz 43, 4; Ž 103, 13; Iz 54, 10; Oz 11,4; Oz 14,5; Ž
139,13.
- prečítajte si spis sv. Jána Lestvičníka: Rebrík alebo jeho životopis.  
- zúčastnite sa na modlitbe Kajúceho kánona, rozjímajte nad textami,
ktoré ponúka.

5. nedeľa  pôstu  -  Prepodobná  Mária  Egyptská.  Život  pre
iných.

Biblický text: Mk 10, 32-45
Téma:  Život pre iných. „Kto sa bude chcieť stať medzi vami veľ-
kým, bude vaším služobníkom. Ak to bude chcieť byť medzi vami
prvý, bude sluhom všetkých...“ 
Rozjímanie:  Cirkev si  túto nedeľu spomína na prepodobnú Máriu
Egyptskú, ktorá je príkladom hlbokého pokánia a obrátenia. Z jej ži-
votopisu poznáme, že jej bolo zabránené vstúpiť do chrámu. Možno
sa pýtame, prečo ju Boh zastavil? Prečo nezastavuje nás? Možno pre-
to, lebo ona v jednoduchosti svojho srdca, hoci podľa zdania skazené-
ho, ale popravde čistého, jednoducho chcela prísť a pokloniť sa Pá-
novmu hrobu. Oni neprišla nič prosiť, len sa chcela priblížiť k Pá-
novi. Skúsme sa naučiť od Márie tej jednoduchosti a úprimnosti srd-
ca, aby stojac na modlitbe sme si od Boha prosili nie Jeho dary, ale
to, aby On sám prebýval v nás a my v Ňom.
Cez biblický text dnešného evanjelia chce Cirkev upriamiť našu po-
zornosť na Ježiša, na jeho cestu do Jeruzalema. Na našej ceste s Ježi-
šom je nám ťažké počúvať a rozumieť Jeho slová, bojíme sa utrpenia,
snažíme sa uniknúť. Práve preto nás Cirkev zoznamuje s jednou od-
vážnou ženou. Je pre nás príkladom pokánia. Ak sme na začiatku na-
šej pôstnej cesty boli lenivý a tá cesta nebola ešte celkom „naša“, te-



raz nás Cirkev pozýva k tomu, aby sme sa neznechucovali, ale sústredili celú svoju pozornosť na Ježi-
ša. Tejto nedeli predchádza Akatistová sobota. 
Praktická úloha: - prečítajte si životopis sv. Márie Egyptskej. Čím vás oslovila?   
- prečítajte si príbehy zo Sv. písma o odpustení a obrátení: o Zachejovi, o Márii Magdaléne, o márno-
tratnom synovi, o stratenej ovci...
- prečítajte si životpisy svätých, ktorí zažili vo svojom živote obrátenie: napr. sv. Efrém Sýrsky, sv.
Augustín, sv. Eudokia, sv. Silván Atoský... 
- v akatistovú sobotu sa zúčastnite modlitby Akatistu k Bohorodičke; 
- ak urobíte niečo zlé, nebojte sa ospravedlniť, priznať si chybu; 
- nezištne darujte svoju lásku tým, ktorí trpia (úsmev, objatie, stisk ruky, malý darček...);
- nesnažte sa byť prvým, hoci iní to tak robia;
- nezáviďte druhým. Pozerajte na svoje dary, prijaté od Boha a ďakujte za ne. Pochváľte druhých za
ich dary a talenty...

Lazárová sobota a Kvetná nedeľa 
-  Vstup do strastného týždňa  

Biblický text: Jn 12, 1-18
Téma: Strastný týždeň. Predchuť Paschy. 
Rozjímanie: Kým prvá polovica pôstu sústreďuje
našu pozornosť na naše vlastné pokánie, úsilie o
zomieranie hriechu a boju o pravú lásku,  druhá
polovica  pôstu  (od  Krížupoklonnej  nedele)  po-
ukazuje na utrpenie Krista a jeho cestu do Jeruza-
lema, na ktorú pozýva i nás. Veľký pôst sa končí
v piatok pred Lazárovou sobotou.  Lazárová so-
botu a Kvetná nedeľa nás už vovádzajú do strast-
ného  týždňa  a  dávajú  nám  pocítiť  „predchuť“
Paschy.  Kristus  plače  nad  Lazárovým  hrobom,
vidiac  v ňom panovanie  smrti  vo svete.  No vo
svojom príkaze „Lazár, vstaň!“ - vyjadruje zázrak
lásky,  ktorá  je  silnejšia  ako  smrť,  je  to  oznam
smrti, že je zničená. A preto, aby zničil smrť, On
sám schádza do hrobu, stretáva sa s ňou tvárou v
tvár a ničí ju. Kvetná nedeľa je poslednou zastáv-
kou na  ceste  do  Jeruzalema.  Teraz vstupuje  do
tohto mesta nie tak ako predtým – nepoznaný, nenápadný -,  ale ako kráľ. Odkrýva nám svoje kráľov-
stvo  na zemi  a  pozýva  nás  stať  sa  účastníkmi  tohto  Kráľovstva,  patriacemu pokornému Kráľovi,
kráľovi bez svetskej vlády a mohutnosti, ale mocného Božou láskou. 
Praktická úloha: - pripravte bahniatka ku sväteniu;
- naučte sa nejakú oslavnú pieseň pre Ježiša;
- na Kvetnú nedeľu sa zúčastnite stretnutia mládeže s biskupom;
- vyrobte veľkonočný pozdrav a zašlite ho niekomu, koho by ste chceli potešiť;
- urobte si veľkonočnú spoveď;
- zamyslite sa, ako ste prežili čas pôstu, čo vám pôst dal, čo sa vás dotklo, slovo-myšlienka-citát, ktorý
vás oslovil...;
- napíšte Ježišovi ďakovný list alebo modlitbu; 
- pozrite si film o Ježišovom utrpení a vzkriesení. 

Zdroje: Великий піст. Молитва, милостиня, піст. Львів 2000; www.grkat.nfo.sk  ,   www.zoe.sk   . Spracovala: T.Cmoriaková
___________________________________________________________________________________
* Obrázky a fotografie: zdroj internet a archív DKÚ Košickej eparchie. 
Za obsah časopisu zodpovedá DKÚ KEp. Vydané pre vnútornú potrebu. 
Neprešlo jazykovou úpravou.
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