
Milí priatelia, kňazi, katechétky, katechéti!

Ako si  spomínate na mesiac september,  kedy sme stáli
všetci,  kňazi,  učitelia,  katechéti,  študenti  a žiaci  ešte  len  pred
začiatkom  vyučovacieho  procesu  v školskom  roku  2015/2016?
Možno stojí za zmienku pripomenúť si nové očakávania, nádeje,
túžby, plány,  sny, ktoré sme vkladali do začínajúceho školského
roku.  Teraz  stojíme pred jeho koncom. A uvedomujeme si,  ako
veľmi sa v týchto dňoch naplní to známe ľudové príslovie, že nie
je majster ten, ktorý začal, ale ten, ktorý dokončil.
             V týchto dňoch totiž všetci budeme žať svoje plody.
Ovocie  nášho  úsilia,  snaženia  sa,  námah  vynakladaných  počas
celého  roka.  Záver  roka  nastaví  zrkadlo  našej  práci  a  prinesie
zadosťučinenie  v  podobe  väčšej  alebo  menšej  spokojnosti  z
konanej práce.

Jednou z čností, ktoré potrebujeme k vykonávaniu našich
školských  i mimoškolských  aktivít,  je  čnosť  vytrvalosti.  Sila
pozerať vpred a ísť za svojím cieľom. Schopnosť nevzdávať sa pri
zdanlivých neúspechoch, nedať sa odradiť, nebáť sa prijať nové
výzvy, byť odvážnymi, vidieť svoj cieľ a ísť za jeho naplnením.
Vytrvalý  človek  zotrváva  v započatom  diele,  nepoľavuje
v nastúpenom  trende.  S plným  nasadením  svojich  síl  usiluje  sa
priviesť do definitívneho konca to, čo začal konať.

Vytrvalosť nám prináša radosť z dosiahnutého ovocia. Ten, kto je vytrvalý, ten sa bude nakoniec tešiť
z plodov svojej námahy. Koľko vecí  v živote človek nedotiahne do konca, lebo stratí vytrvalosť. Možno ste  boli
nejakému vysokoškolákovi na promóciách. A tam bolo vidieť ovocie úsilia vytrvalosti týchto študentov. A ich
radosť z dosiahnutého výsledku i cieľa ich štúdia. A možno i zamyslenie sa nad tým, koľkí iní mohli stáť spolu
s nimi pri odovzdávaní diplomov. Lenže nestáli, lebo nedokončili štúdium z rôznych dôvodov. Stratili vytrvalosť
a odišli zo školy, preto sa nemohli tešiť ani oni, ani ich blízki z toho, z čoho sa tešili tí, čo dokončili. 

Sám Ježiš potvrdzuje potrebu a dôležitosť čnosti vytrvalosti, keď hovorí, že kto vytrvá do konca, bude
spasený. Nie ten, kto začne, ale ten, kto vytrvá do konca. Radosť z vykonanej práce vrcholí nie na začiatku, ani
nie v strede, ale na konci. Všetci stojíme v týchto dňoch pred blížiacim sa cieľom, pred záverom školského roka.
Rovnako učitelia ako i žiaci. Nech nám tieto dni prinesú ozajstnú radosť z vytrvalosti, ktorá nás posúvala každý
deň bližšie k cieľu. Týmto cieľom nie je len koniec tohtoročného školského obdobia, ale odmena satisfakciou
v podobe radosti a spokojnosti z desať mesiacov konanej práce. Nech naša vytrvalosť pomáha ako dobrý príklad
všetkým žiakom a študentom ktorých sme viedli na základných a stredných školách. A nás samých nech posúva
k novým cieľom, ktoré nám Boží plán ukáže na našej životnej ceste.

JCDr. Jozef Ivan, PhD., farár farnosti Kráľovce, 
súdny vikár Košickej eparchie a Bratislavskej eparchie
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Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi!
Raduj sa, panenská Nevesta!

                                                                 

► Kánonická misia
-  Učitelia NV/N (laici a rehoľníci), ktorí doteraz nemali udelenú Kánonickú misiu a učitelia NV/N,
ktorým sa skočila platnosť Kánonickej misie, ale v nasledujúcom šk. roku budú NV/N vyučovať, si
cez príslušného správcu farnosti (vo farnosti, kde budú vyučovať), požiadajú o udelenie tejto misie.
Správca farnosti zašle na DKÚ Žiadosť o udelenie misie do 30. júla 2016. Tlačivo žiadosti nájdete na
www.grkatke.sk – katechetický úrad – Kánonická misia.
-  Kňazi a diakoni vyučujú NV/N podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 kapitola V. bod 20 na základe
menovacieho dekrétu eparchu.  Ak NV/N vyučujú v inej  farnosti,  potrebujú od miestného správcu
farnosti Poverenie na vyučovanie (viď nižšie bod 5.)    

► Postup pri udeľovaní Kánonickej misie 
1. Farár, ktorý potrebuje do školy/škôl na území svojej farnosti katechétu v nasledujúcom školskom
roku, zašle na DKÚ do konca júla príslušného kalendárneho roka vyplnené tlačivo „Žiadosť o udelenie
kánonickej misie“.
2. DKÚ pošle katechétovi pozvánku na pohovory k udeleniu misie, ktoré sa konajú koncom augusta 
príslušného kalendárneho roka.
3. Príprava katechétu na pohovor spočíva vo vypracovaní katechézy resp. prípravy na vyučovaciu 
hodinu náboženskej výchovy, ktorú odovzdá v písomnej podobe a odprezentuje v skrátenej podobe v 
rámci pohovoru. Inštrukcie k vypracovaniu katechézy zašle DKÚ katechétovi spolu s pozvánkou na 
pohovor.
4. Pohovor prebieha pred odbornou komisiou zloženou zo zástupcov DKÚ a člena KpK, ktorá na 
základe splnenia podmienok, odporučí vladykovi Milanovi Chauturovi, aby udelil, resp. neudelil 
katechétovi kanonickú misiu.
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5. Povinnosťou farára je vyhotoviť na začiatku každého školského roka „Poverenie na vyučovanie“ 
pre každého katechétu (laika, rehoľníka, kňaza, diakona!) v 3 exemplároch: pre učiteľa NV/N, pre 
DKÚ, pre školu, kde bude katechéta vyučovať.
6. Na začiatku každého nového školského roka vypĺňajú štatistické tabuľky o vyučovaní NV/N všetci, 
ktorí vyučujú gréckokatolícke náboženstvo na území eparchie – kňazi aj katechéti. Tabuľku je 
potrebné zaslať vždy k 31. 9. príslušného kalendárneho roka.
7. Tlačivá nájdete na www.grkatke.s  k – katechetický úrad – Kánonická misia 

►Učebné pomôcky
Metodické príručky pre ZŠ a SŠ – všetky sú k dispozícií na zakúpenie na DKÚ. 
Učebnice – prebiehajú rokovania ohľadom ich financovania. Bližšie informácie ubdú uverejnené na
www.kpkc.sk  
Pracovné  listy –  nakoľko  ich  MŠ  SR  nebude  financovať,  je  potrebné  znovu  ich  objednať  na
www.pracovnyzosit.sk. Cena za kus: € 1,60. 
Dodatky  k  metodickým  príručkám  pre  východný  obrad –  nájdete  na  www.grkatke.sk –
katechetický úrad – Dokumenty.

► Súťaže a projekty 2015/2016 – vyhodnotenie v závere časopisu
Vyhodnotenie vedomostných súťaží Biblická olympiáda a Biblická súťaž, Výtvarnej biblickej súťaže a
projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ nájdete v závere elektronického časopisu.  

► Metodický seminár 
Uskutoční sa 7. 6. 2016 od 9.00 h v priestoroch eparchiálneho úradu v Košiciach. 
Téma: Večiereň a jej miesto vo vyučovaní NV/N
Prednášajúci: o. ThLic. Marcel Gajdoš
Upozorňujeme, že  podľa  podmienok Kánonickej  misie  je  účasť  na metodických seminároch  ako
odbornej formácii katechétov povinná 2x v príslušnom šk. roku. 

► Inovovaný vzdelávací štandard pre NV/N 
Od 1. septembra 2015 bola spustená reforma vzdelávania označená ako Inovovaný Štátny vzdelávací
program (iŠVP).Táto  zmena  sa  týka  aj  predmetu  NV/N.  IRVP je  zameraný na  nové výkonové a
obsahové  štandardy  katolíckeho  náboženstva,  ktoré  boli  prerokované  a  schválené  na  zasadnutí
Subkomisie pre školské vyučovanie náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.
Reforma školstva sa začala 1. ročníkom ZŠ, 5. roč. ZŠ, 1. roč. G a SOŠ a 1. roč. Osemroč. G, ktorá
pokračuje postupne, každým novým školským rokom v ďalšom ročníku.

Zmeny  iRVP  z  predmetu  NV/N  je  dôležité  zapracovať  v  Školskom  vzdelávacom  programe  na
všetkých školách a vo všetkých ročníkoch najneskôr do 31.8.2016.  iRVP nájdete na www.kpkc.sk 

► Aktivity (v) Cirkvi: jún - august 2016
- Stretnutie mládeže so Sv. Otcom v Krakove: júl 2016, www.svetovednimladeze.sk  ,   www.aetos.sk
- júnová fatimská sobota s prvoprijímajúcimi deťmi: www.grkatke.sk 
- Camp eparchie: august 2016, www.aetos.sk
- Metropolitná púť mladých: august 2016, www.aetos.sk 
- Odpustové slávnosti: Klokočov, Ľutina, Sečovce, Čirč – viď webstránky
príslušných eparchií.

► 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.
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Byť v pohybe ako tlčúce srdce II.

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

(pokračovanie)

   2.  Druhým prvkom je toto:  znovu začať od
Krista, čo znamená napodobniť ho vyjdením zo
seba  samého  a  kráčaním  v  ústrety  druhým.
Toto  je  pekná  skúsenosť,  ale  tiež  tak  trochu
paradoxná.  Prečo?  Pretože  kto  postaví  Krista
doprostred svojho života, decentralizuje sa! Čím
viac sa zjednotíš s Kristom a on sa stane centrom
tvojho  života,
tým  viac  ti
umožní  vyjsť  zo
seba  samého,
vyjsť  zo  stredu
do všetkých strán
a  otvoriť  sa
druhým.  Toto  je
skutočný
dynamizmus
lásky,  je  to
pohyb
samotného Boha!
Boh  je  centrom,
ale je tiež darom
seba  samého,
vzťah, život,  ktorý sa komunikuje...  Takými sa
staneme  aj  my,  ak  ostaneme  zjednotení  s
Kristom.  On  nám  umožní  vstúpiť  do  tohto
dynamizmu lásky. Tam, kde je skutočný život v
Kristovi, je aj otvorenosť voči druhým, vyjdenie
zo seba samých v ústrety druhým v Ježišovom
mene.  A  toto  je  práca  katechétu:  nepretržite
vychádzať zo seba kvôli láske, aby sme svedčili
o  Ježišovi,  hovorili  o  Ježišovi  a  ohlasovali
Ježiša. Toto je dôležité, pretože tak koná Pán: je
to  práve  on,  ktorý  nás  pobáda  vyjsť  zo  seba
samých. 
   Srdce  katechétu  je  vždy  v  tomto  pohybe
„systoly“ a „diastoly“:  zjednotiť sa s Ježišom -
ísť  v  ústrety  druhým.  Ide  o  dve  veci:
zjednocujem  sa  s  Ježišom  a  vychádzam  v
ústrety iným. Ak chýba jeden z týchto pohybov,
srdce viac nebije, nemôže žiť. Dostáva kerygmu
ako  dar  a  na  oplátku  ju  ponúka  formou  daru.
Toto  slovíčko:  dar...  Katechéta  si  je  vedomý

toho, že dostal dar, dar viery, a dáva ho ako dar
ostatným. Toto je pekné. A nenecháva si z neho
nejaké percentá! Všetko to, čo dostal, dáva! Toto
nie je akýsi obchod! Nie je to podnikanie! Je to
čistý dar: dar získaný a odovzdávaný. Katechéta
sa nachádza uprostred križovatky darov. Tak je
to v samotnom pôvode kerygmy: je darom, ktorý

plodí  poslanie,  ktorý
nás  viac  poháňa  do
priestoru  mimo  nás.
Svätý  Pavol  hovoril:
«Kristova  láska  nás
pohýna»,  ale  to
„pohýna“  možno
preložiť  aj  ako  „má
nás vo svojej moci“.
A je to tak:  láska si
ťa  priťahuje  a
vysiela  ťa,  berie  si
ťa  a  dáva  ťa
ostatným. Takýto  je
aj  pulz  srdca
kresťana,  najmä

srdca  katechétu.  Všetci  sa  spoločne  opýtajme:
bije takýmto spôsobom aj moje srdce katechétu:
v spájaní sa s Ježišom a v stretaní sa s druhými?
Týmto pohybom „systoly a diastoly“? Živí sa zo
vzťahu  s  Ježišom,  ale  preto,  aby  ho  prinášalo
iným a nie aby si ho ponechávalo? Poviem vám
jednu  vec:  nerozumiem,  ako  môže  nejaký
katechéta  ostať  nehybný,  bez  tohto  pohybu.
Nerozumiem tomu! 
   3.  Tretí  bod,  pokračujúc stále v tejto línii:
znovu  vychádzať  od  Krista  znamenánemať
strach ísť s ním na periférie.  Tu mi prichádza
na  um  príbeh  Jonáša,  postavy  skutočne
zaujímavej,  zvlášť  v  našich  časoch  zmien  a
neistoty. Jonáš je zbožný muž, žije pokojným a
usporiadaným životom; a to ho vedie k tomu, že
má  svoje  veľmi  jasné  schémy  a  podľa  nich
posudzuje všetko a všetkých,  a to neúprosným
spôsobom. Má vo všetkom jasno, nazdáva sa, že
pozná pravdu. Je neúprosný! Preto, keď ho Pán
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volá  a  hovorí  mu,  aby  išiel  kázať  do  Ninive,
veľkého mesta  pohanov,  Jonáš  sa  na to  necíti.
Ísť tam! Hovorí si: Ale veď ja mám celú pravdu
tu! Necíti  sa na to...  Ninive akosi nezapadá do
jeho  schém,  nachádza  sa  na  periférii  jeho
vlastného  sveta.  A  tak  uteká,  odíde  do
Španielska, počas úteku sa nalodí na loď, ktorá
sa plaví týmto smerom. Choďte si znova prečítať
Jonášovu knihu! Je krátka, ale je to podobenstvo
veľmi poučné, zvlášť pre nás, ktorí sme v Cirkvi.
   Čomu nás  to  učí?  Učí  nás  to  nemať strach
vychádzať  von  z  našich  schém,  aby  sme
nasledovali Boha, pretože Boh ide vždy ďalej. A
viete o tom, že Boh nemá strach? Vedeli ste to?
On nemá strach.  Vždy presahuje naše schémy.
Boh nemá strach z periférií. A keď pôjdete na
periférie, nájdete ho tam. Boh je stále verný. Je
tvorivý. A prosím pekne, ak by katechéta nebol
tvorivý,  to  by  nedávalo  zmysel.  Kreativita  je
akoby  poznávací  znak  katechétu. Boh  je
tvorivý,  nie  je  uzavretý,  a  preto  nie  je  nikdy
rigidný,  skostnatený.  Boh  nie  je  skostnatený!
Prijíma nás, ide nám v ústrety,  chápe nás. Aby
sme boli verní, aby sme boli kreatívni, musíme
byť  schopní  premeny.  Dokázať  sa  meniť.  A
prečo  sa  musím  meniť?  Aby  som  sa
prispôsoboval  okolnostiam,  v  ktorých  mám
ohlasovať  evanjelium.  Aby  sme  zotrvali  s
Bohom,  musíme  vedieť vychádzať  von,  nemať
strach  z  vychádzania.  Ak  sa  katechéta  nechá
opanovať strachom, je zbabelec. Ak si katechéta
z  toho nič  nerobí,  skončí  ako nejaká socha do
múzea.  A  tých  máme  dosť!  Máme  ich  dosť.
Prosím  vás,  žiadne  sochy  do  múzea.  Ak  je
katechéta  skostnatený,  stane  sa  vyblednutým a
sterilným. Pýtam sa vás: chce byť niekto z vás
zbabelcom,  sochou do múzea  alebo sterilným?
Túži po tom niekto? [Odpovedajú: „Nie!“] Nie?
Naozaj?  Tak  je  to  v  poriadku.  To,  čo  teraz
poviem,  som už  povedal  veľa  ráz,  ale  v  srdci
cítim,  aby  som  to  povedal.  Keď  sme  my
kresťania  uzatvorení  v  našej  skupine,  v  našom
hnutí,  v  našej  farnosti,  v  našom  prostredí,
zostávame uzavretí  a  prihodí  sa  nám to,  čo sa
deje  zakaždým,  keď  je  niekto  zatvorený.  V
uzavretej  miestnosti  sa  hromadí  potuchlina  a
vlhkosť.  A  ak  je  v  tej  izbe  niekto  zavretý,
ochorie!  Keď  je  kresťan  uzatvorený  vo  svojej
skupine, vo svojej farnosti, vo svojom hnutí, je
uzavretý, stáva sa chorým. Ak kresťan vychádza
do ulíc, na periférie, môže sa mu prihodiť to, čo
sa prihodí na ulici hocikomu: nehoda. Koľkokrát

sme  už  videli  dopravné  nehody.  Ale  hovorím
vám: tisíc ráz dám prednosť Cirkvi v ktorej sú
nehody  pred  takou  Cirkvou,  ktorá  je  chorá!
Takej  Cirkvi  a  takému  katechétovi,  ktorým
nechýba odvaha riskovať pri vychádzaní von, a
nie takému, čo študuje a všetko vie, ale je stále
uzavretý. Tento je chorý. A niekedy je chorý od
hlavy... 
    No pozor! Ježiš nehovorí: choďte, poraďte si
s  tým.  Nie,  toto  nám nehovorí!  Ježiš  hovorí:
Choďte,  ja  som s  vami!  Toto je  naša krása  a
naša sila: ak vyjdeme prinášať jeho evanjelium s
láskou,  s  ozajstným  apoštolským  duchom,  s
priamočiarosťou,  on  kráča  s  nami,  predchádza
nás – po španielsky sa hovorí „primerea“ – „má
prím“.  Pán má vždy „prím“!  Už ste  sa naučili
význam tohto slova. A toto nám hovorí Biblia,
nehovorím  to  ja.  Biblia  hovorí,  Pán  v  Biblii
hovorí:  Ja  som ako kvet  mandľovníka.  Prečo?
Pretože je to prvý kvet, ktorý na jar vykvitne. On
má vždy „prím“!  On je prvý!  Toto je pre nás
zásadne  dôležité:  Boh  nás  vždy  predchádza!
Keď zamýšľame ísť ďaleko, na najvzdialenejšiu
perifériu, a máme  azda trochu strachu, on je v
skutočnosti  už  tam:  Ježiš  nás  očakáva  v  srdci
toho  brata,  v  jeho  zranenom  tele,  v  jeho
utisnutom živote,  v  jeho  duši  bez  viery.  Viete
ktorá z tých periférií  ma tak ťaží,  že ma to až
bolelo, keď som to vídal v diecéze, ktorú som
mal predtým? Sú to deti, ktoré sa nevedia ani len
prežehnať.  V Buenos Aires je toľko detí, ktoré
nevedia  urobiť  znak  kríža.  Toto  je  jedna  z
periférií! Treba tam ísť! A Ježiš je tam, čaká na
teba, aby si pomohol tomu dieťaťu prežehnať sa
znakom kríža. On nás vždy predchádza. 
   Drahí  katechéti,  to  boli  tie  tri  body.  Vždy
znova  začínajme  od  Krista!  Vyjadrujem  vám
vďaku za to, čo robíte, no predovšetkým za to,
že  ste  v  Cirkvi,  v  putujúcom Božom ľude,  že
putujete s Božím ľudom. Zotrvajme s Kristom,
zotrvajme v Kristovi, usilujme sa byť vždy viac
zjednotení s ním, nasledujme ho, napodobňujme
ho v jeho pohybe lásky, v jeho vyjdení v ústrety
človeku,  a  vyjdime,  otvorme  dvere,  majme
odvahu  kliesniť  nové  cesty  pre  ohlasovanie
evanjelia.
   Nech vás Pán žehná a Božia Matka nech vás
sprevádza. Vďaka! Mária je naša Matka, Mária
nás vždy privádza k Ježišovi!“

Zdroj: www.radiovaticana.it  
Preklad: Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu

Pripomíname: Jubileum katechétov - stretnutie sv. otca Františka s katechétmi 
v rámci Jubilejného roka milosrdenstva v Ríme od 23. 9. - 25. 9. 2016.

http://www.radiovaticana.it/


Ikona Premenenia Pána (6. august)  
 

Ikonografia: Mozaika  Premenenia
v kláštornom Chráme sv. Kataríny na hore
Sinaj predchádza všetky ikony tohto druhu
svojou starobylosťou. Pochádza totiž zo 6.
storočia  a  svedčí  o  starobylosti
ikonografického  námetu.  Ikony
Premenenia  zobrazujú   na  vrchole  hory
Ježiša v  Jeho nebeskej  modrej  mandorle
zdobenej nepravidelnou päťcípou hviezdou
tmavšieho  odtieňa,  z ktorej  vychádzajú
lúče táborského svetla a to  v bielom alebo
zlatom rúchu Jeho slávy ako pri zostúpení
do pekiel  a nie vo fialovom a modrom ako
na  ostatných  ikonách.  Zotrváva  v živom
rozhovore  s Mojžišom,  buď  bez  brady,
alebo s krátkou briadkou, držiacim v ruke
zvitok  Zákona  (vpravo)  a  s  Eliášom
s dlhou  bradou  (vľavo),  ktorí  sa  k  Nemu
skláňajú.  Predstavujú  Zákon  a  Prorokov.
Na starších  ikonách býva  iba  jedna hora.
Na  neskorších  sú  tri  hory,  Tábor  a dva
sinajské  vrcholky,  džebel  Musa  a džebel
Kathryn,  každá  pre  jedného  z prorokov,
z ktorých každý tam bol svedkom teofánie.
Na  úpätí  hory  sú  zobrazovaní  traja
apoštoli: Ján uprostred a Jakub vpravo, sú
zasiahnutí  Božským   svetlom,  bázňou
a údivom. Jakub si oboma rukami zakrýva

celú tvár,  ťažko je  pozerať  na udalosti,  ktoré  ho  presahujú.  Ján si  podopiera  bradu,  je  v  postoji
rozjímania nad udalosťami. Peter je otočený ku Kristovi, vzpriamuje sa na lakťoch, aby prehovoril s
Pánom. Na niektorých ikonách je znázornený aj výstup Ježiša a apoštolov na horu a ich zostup z hory
po Premenení. V ikonografii, v duchovnom svetle veci menia svoje proporcie: preto  na ikone sú veľké
osoby, zatiaľ čo stromy sú ako malé kríky a vrchy slúžia len ako opora pre nohy. 

Teologický význam:  Otcovia zdôrazňujú, že pri premenení sa nezmenil sám Ježiš,  ale len
jeho výzor,  „obnažilo sa jeho božstvo“.  Preto aj preklad gréckych textov do cirkevnej  slovančiny
používa  slovo  „preobraženie",  zmena  vzhľadu.  Zjavenie  Pánovho  Božstva  na  hore  Tábor  nebolo
dokonalé,  lebo Pán popri  zvestovaní  veľkého tajomstva  sa zároveň snažil  uchrániť učeníkov pred
stratou zraku a života, a ukázal im len toľko, čo boli schopné ich ľudské oči uniesť. Pokiaľ Pánovo
svetlo žiarilo slabšie, dalo sa vidieť. Keď zažiarilo silnejšie, stalo sa pre učeníkov neviditeľným, stalo
sa mrakom, o ktorom aj sv. Písmo hovorí ako o mieste prebývania Boha. 

Zjavenie sa Mojžiša a Eliáša je podľa Theofylakta v prvom rade jasnou odpoveďou, že Ježiš
nie je Mojžiš ani Eliáš, ako si to mnohí ľudia mysleli.  Ich družný rozhovor s Ježišom je zároveň
svedectvom o  tom,  že  Ježiš  si  „dobre  rozumie"  so  svätou  židovskou  Tradíciou,  čiže  Zákonom
(zosobneným v Mojžišovi) a  Prorokmi  (predstavovanými  Eliášom).  Svedčia,  že  Ježiš  je  ten,  kto
kedysi cez nich hovoril, on je ten, koho predpovedali a na koho čakali. Keďže Mojžiš zomrel, ale Eliáš
bol  vzatý do neba,  títo  dvaja  muži  sú zároveň symbolom toho,  že Ježiš je Pánom nad živými  aj
mŕtvymi. Obaja – Mojžiš i Eliáš - mali podobnú skúsenosť videnia Božej slávy, ako teraz učeníci na
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Tábore.  Kedysi  Eliáš a teraz aj Peter  svedčia o dôležitej  veci:  stretnutie s Bohom pôsobí  pokoj  a
blaženosť.  Obaja  proroci  sa  s  Ježišom  rozprávali  o  tom,  čo  ho  čaká  v  Jeruzaleme.  Evanjelisti
nezaznamenali  obsah tohto rozhovoru,  pretože dôležitejší  než slová je  život  týchto prorokov.  Nie
slovami, ale svojím konaním kedysi dávno v predobraze už povedali to, čo má teraz Ježiš vykonať. 

Pánovo  premenenie  malo  veľký  význam  práve  v  tom,  že  malo  učeníkov  pripraviť  na
veľkonočné udalosti. Ešte kým Peter hovoril, zostúpil svetelný oblak a prehovoril Otec, ktorého slová
Theofylakt parafrázuje: „Toto je môj milovaný syn, ... poslúchajte ho a verte mu aj vtedy, keď ho
budú pribíjať na kríž." Odchod Mojžiša a Eliáša symbolizuje tiež stiahnutie sa Zákona a Prorokov do
úzadia, aby pustili k slovu predpovedaného Mesiáša.

Druhá rovina, v ktorej sa môžeme zamýšľať nad udalosťou Pánovho premenenia, je hľadanie
poučenia pre náš život a vzorov pre naše konanie. Ako troch učeníkov, tak aj nás Ježiš chce viesť na
horu, aby sme tam spolu s ním prebývali v modlitbe. Peter je ten, ktorý miluje, Ján je ten, ktorý je
milovaný, a Jakub zasa vyniká horlivosťou (bol prvým z apoštolov, ktorý položil život za Pána). Tak
aj my musíme vystupovať hore s láskou k Bohu, s vedomím, že sme ním milovaní, a s horlivosťou
pripravenou dať Bohu a pre Boha celý svoj život.

Výstup na horu symbolizuje vzdialenie sa od prízemnosti a hovorí o námahe, ktorá je s tým
spojená. Text liturgie nás bez servítky na ústach vyzýva: „Vstávajte, lenivci - myšlienky mojej duše,
ktoré stále hľadíte dolu do zeme, zoberte sa a pustite sa do výšin božského výstupu! Pridajme sa k
Petrovi  a  Zebedejovcom a  spolu  s  nimi  dosiahnime  horu  Tábor!"  Theofylakt  upozorňuje,  že  bez
odpútania sa od zeme nie je možné dosiahnuť videnie Božích vecí, videli by sme len Mojžiša a Eliáša,
čiže slová Písma, ale nie toho, o kom hovoria.

Odmenou  za  výstup  bolo  pre  učeníkov  videnie  Pánovho  premenenia,  a  tak  ho  pravdivo
spoznali.  Podobne  pre  nás  bude  odmenou za  našu námahu videnie  Boha  v  mnohých,  na  prvý
pohľad všedných veciach a udalostiach, úplný a pravdivý pohľad na svet. Pánovu tvár vidí človek,
ktorý má Boží pohľad na veci a svojím životom jasne odráža Božiu myseľ. 

Petrove  slová  sú  vyjadrením  postoja  mladého  kresťana, ktorý  sa  chce  naveky  zmocniť
nádhernej chvíle s Pánom a nechce počuť o kríži. Je to večné pokušenie hľadať Boha len pre blaženosť
z jeho blízkosti a nevidieť cieľ, ku ktorému nás chce priviesť a ku ktorému sa ide aj cez kríž.

Dôležitá je tiež úvodná poznámka:  „Po šiestich dňoch ...".  Šesť dní  Boh tvoril  svet  a na
siedmy deň povolal človeka, aby stúpal k nemu. Šesť dní teraz nechal Ježiš učeníkov vo svete a na
siedmy ich pozval na Tábor. To je vzor pre rytmus nášho života, šesť dní sa máme namáhať vo svete,
ale na siedmy deň nás Boh volá, aby sme svet na chvíľu opustili a hore s ním strávili nejaký čas v
modlitbe. „Táborské videnie“ bolo napr. pre mníchov z vrchu Athos programom pre ich modlitbu.

Nie vždy môže človek pri takomto zážitku len „nezúčastnene" pozerať na svetlo.  „Ten, kto
vidí Božské Svetlo, je ním prestúpený skrz naskrz, takže jeho telo žiari tou slávou, ktorú nazerá"
(Kallistos  Ware).   Zdá  sa,  že  nie  náhodou  sa  svätci  zobrazujú  so  svätožiarou.  Pohľad  na  Boha
rozpaľuje celého človeka, ako píše žalmista: Kto bude na neho hľadieť, bude žiariť (Ž 34,6).  Tak
žiarila Mojžišova tvár, keď zostúpil z hory Sinaj, podobne tvár sv. Štefana pred veľradou žiarila ako
tvár anjela. Podľa príbehov púštnych otcov abba Arsenios v modlitbe vyzeral ako plameň ohňa, a
pohľad na abbé Pamva bol neznesiteľný pre slávu, čo vyžarovala z jeho tváre. Cela sv. Kolumbána z
írska každú noc žiarila veľkým svetlom a zázračné svetlo spočívalo na ňom, kamkoľvek kráčal. Mohli
by sme  takto  pokračovať vo vymenovávaní  žiariacich tvárí  až  do dnešných dní. Hoci  nevidíme
svätožiaru, predsa na tvárach mnohých ľudí možno ľahko spoznať, že sú ľuďmi, ktorí veľa „pozerajú"
na Pána. Ich prítomnosť prináša „vôňu" toho, kto v nich prebýva. 

V  Pánovom premenení  spoznávame  aj  to,  čo  je  človek  a  k  čomu  je  povolaný.  Ježiš  sa
premenil, „aby zjavil prvotnú nádheru človeka", „nepremenil sa pre seba, ale kvôli nám, ľuďom, aby
nám ukázal budúce premenenie ľudskej prirodzenosti" (sv. Proklos). Podľa sv. Atanáza, keďže Kristus
vzal na seba našu prirodzenosť, všetko, čo sa s ním udialo, udialo sa s nami, stačí, aby sme do tejto
skutočnosti  vstúpili.  V  liturgii  sviatku  spievame:  „Dnes  Kristus  na  hore  Tábor  premenil  sčernalú
Adamovu prirodzenosť, osvietil  ju a urobil bohom, pretvoril  ju do slávy a svetla svojho božstva."
Ikona je teda výrazom teológie zbožstvenia. 

Nakoniec stojí za to poznamenať, že pri premenení sa Ježišova ľudská prirodzenosť nestratila
ani nezahalila. Premenenie neznamená potlačenie toho, čo je v nás ľudské, ale naopak, očistenie a
správne osvetlenie, v ktorom plne vynikne jeho krása. 



Témy ku katechéze:  -   svätosť
                                 -   skúsenosť s Bohom

-    svetlo                    -    modlitba
-    zbožstvenie, zmena a očistenie prirodzenosti

Možnosti práce s ikonou: 
▪ do  perokresby  ikony  dopíšte  do  kruhov
mandorly  okolo  Ježiša,  kde  môžeme „vidieť“
Boha, jeho pôsobenie v prirodzených veciach
(napr.  v  prírode,  v  nepredvídaných
udalostiach, v usmiatej tvári, v Eucharistii, vo
Svätom  Písme,  v  prijímaní  sviatostí,  v
utrpení...);  
▪ perokresbu  vymaľujte  ikonografickými
farbami;
▪ na  internete  nájdite  rôzne  varianty  ikony
Premenenia a porovnajte ich; 
▪ nájdite  vo  Svätom  písme  text  Premenenia
Krista v Novom zákone a udalosti zjavenia sa
Boha Mojžišovi a Eliášovi v Starom zákone;
▪ napíšte o svojej skúsenosti s Bohom; 
▪ v duchu sa preneste na horu Tábor a skúste
naformulovať  otázky,  ktoré  by  ste  Ježišovi
položili vy alebo tému, o ktorej by ste sa s ním
chceli rozprávať. 
▪ pokúste  sa  praktizovať  v  živote  rozjímavú
modlitbu,  často  pozdvihujte  svoju  myseľ  k
Bohu;
▪ na  ikone  zakrúžkujte  skutočnosť,  ktorá  vás
najviac oslovila. Svoj výber zdôvodnite...

Zdroje:  www.ikona.sk/komentare/Premenenie_Pana/htm ; Antim, J.: Pravoslávne ikony – svetlo na ceste k spáse. ; Špidlík, T.: Viera vo
svetle ikon.

         

        Boh nám dáva viac, 
          ako prosíme...
        Mýtnik prosil odpustenie
          a dostal ospravedlnenie. 
        Zločinec na kríži prosil Pána,
            aby na neho pamätal 
          vo svojom kráľovstve, 
         no prvý dosiahol raj...  
        
 
                         Prepodobný Ján Lestvičník

http://www.ikona.sk/komentare/Premenenie_Pana/htm


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 (pokračovanie)
  

Katechéza: Právo a povinnosť Cirkvi
14. Predovšetkým je úplne jasné, že katechéza bola pre Cirkev
vždy  svätou  povinnosťou  a  neodvolateľným  právom.  Na
jednej strane je istotne povinnosťou, ktorá vyplýva z Pánovho
príkazu a zaväzuje najmä tých, čo sú v Novom zákone pozvaní
do  dušpastierskej  služby.  Na  druhej  strane  sa  môže  takisto
hovoriť  o  práve:  z  teologického  hľadiska  každý  pokrstený
mocou  samého  krstu  má  právo  dostať  od  Cirkvi  výučbu  a
formáciu, ktoré mu pomôžu dosiahnuť pravý kresťanský život;
potom v perspektíve ľudských práv má každá osoba právo hľadať náboženskú pravdu a slobodne sa jej
pridŕžať,  čiže  vymyká  sa  spod  každého  nátlaku  zo  strany  jednotlivcov,  sociálnych  skupín  alebo
akejkoľvek ľudskej moci, takže v náboženskej oblasti nikto nemôže byť nútený konať proti svojmu
svedomiu, ani sa mu nesmie zabraňovať konať podľa svojho svedomia." Preto sa katechetická činnosť
musí  konať  v  priaznivých  časových  a  miestnych  podmienkach,  musí  mať  prístup  k  hromadným
oznamovacím prostriedkom a k primeraným pracovným pomôckam, bez diskriminácie voči rodičom,
katechizovaným a katechétom. Toto právo sa dnes stále viac uznáva, aspoň v hlavných princípoch,
ako o tom svedčia  vyhlásenia  alebo medzinárodné zmluvy,  v  ktorých -  s  istými  obmedzeniami  -
možno spoznať túžby svedomia väčšiny dnešných ľudí. No toto právo mnohé štáty porušujú, takže
katechézu vykonávať, podnecovať alebo prijímať sa stáva trestným činom, podrobeným sankciám. A
preto  spolu  so  synodálnymi  otcami  dôrazne  dvíham svoj  hlas  proti  každej  diskriminácii  na  poli
katechézy a znova nástojčivo vyzývam zodpovedných činiteľov, aby úplne upustili od opatrení, ktoré
porušujú ľudskú slobodu vo všeobecnosti a osobitne náboženskú slobodu.

Prvotná úloha
15. Druhá úloha sa vzťahuje na miesto katechézy v pastoračných programoch Cirkvi. Čím viac Cirkev
dokáže - na miestnej a všeobecnej úrovni - dať prvenstvo katechéze pred inými dielami a iniciatívami,
ktorých  výsledky  by  mohli  byť  veľkolepejšie,  tým  viac  nachádza  v  katechéze  účinný  činiteľ
konsolidácie  svojho  vnútorného  života  ako  komunita  veriacich  a  svojej  vonkajšej  činnosti  ako
komunita misionárska. V tomto 20. storočí, čo sa chýli ku koncu, Boh, ako aj udalosti, ktoré sú takisto
Božími  výzvami,  vyzývajú  Cirkev  obnoviť  svoju  dôveru  v  katechetickú činnosť  ako v  absolútne
prvoradú úlohu svojho poslania. Vyzývajú Cirkev, aby venovala katechéze svojich najlepších ľudí a
sily,  nešetriac  pritom  úsilím,  námahou  a  materiálnymi  prostriedkami,  aby  lepšie  organizovala  a
pripravila kvalifikovaných pracovníkov. Nejde tu o jednoduchý ľudský výpočet, ale o postoj viery. A
postoj viery sa vždy vzťahuje na dôveru Bohu, ktorý vždy odpovie.

KATECHÉZA V DOKUMENTOCH CIRKVI



Spoločná a diferencovaná zodpovednosť
16. Tretia úloha: katechéza vždy bola a zostane dielom, za ktoré nesie zodpovednosť celá Cirkev. No
členovia Cirkvi majú rozličnú zodpovednosť, ktorá vyplýva z poslania každého z nich. Pastieri mocou
svojho poslania majú na rozličných stupňoch najvyššiu zodpovednosť za prípravu vedenia, orientáciu
a  zosúladenie  katechézy.  Prvoradú  zodpovednosť,  ktorá  ho  v  tejto  oblasti  zaväzuje,  má  pápež:
nachádza v nej dôvod pastoračnej starostlivosti,  no predovšetkým prameň radosti  a nádeje. Kňazi,
rehoľníci a rehoľníčky majú v katechéze privilegované pole svojho apoštolátu. Rodičia majú osobitnú
zodpovednosť v inej rovine. Učitelia, rozličné cirkevné osoby,  katechéti a popri nich aj pracovníci
zodpovední za spoločenské oznamovacie prostriedky - všetci majú v rozličnej miere presne určenú
zodpovednosť za formáciu svedomia veriaceho, ktorá je dôležitá pre život Cirkvi a odzrkadľuje sa na
živote samej spoločnosti. Vzbudenie živého a činného povedomia tejto zodpovednosti, diferencovanej,
ale aj  spoločnej,  môže byť  v celej  Cirkvi  a  v každom jej  sektore  jedným z najlepších výsledkov
Generálneho zhromaždenia synody, venovanej úplne katechéze.

Neustála a správna obnova
17.  Napokon,  katechéza  potrebuje  ustavičnú obnovu,  isté  obohatenie  vlastného pojmu vo svojich
metódach, v hľadaní a používaní primeraných výrazov a nových prostriedkov pri hlásaní posolstva.
Táto  obnova  nemá  vždy  rovnaký  úspech  a  synodálni  otcovia  popri  nepopierateľnom pokroku  v
životnosti  katechetickej  činnosti  a  sľubnej  iniciatíve  realisticky uznali  aj  hranice,  medze  alebo aj
"nedostatky"  toho,  čo sa  doteraz vykonalo.  Tieto hranice a nedostatky sú osobitne vážne,  keď sa
vystavujú pokušeniu narušiť celistvosť obsahu. "Posolstvo Božiemu ľudu" veľmi dobre vyzdvihlo, že
"zvykové  opakovanie,  ktoré  zavrhuje  každú zmenu  a  nerozvážna  improvizácia,  ktorá  ľahkovážne
odbavuje problémy,  sú pre katechézu rovnako nebezpečné". Rutinné opakovanie prináša stagnáciu,
letargiu a  nakoniec paralýzu.  Nerozvážna improvizácia  vyvoláva  zmätok u katechizovaných a  ich
rodičov, ak ide o deti,  najrozličnejšie odchýlky a úchylky,  prerušenie a nakoniec aj úplný rozklad
jednotnosti.  Je  potrebné,  aby  dnes  Cirkev  dokázala  -  ako  to  vedela  urobiť  v  iných  historických
epochách - múdrosť, odvahu a evanjeliovú vernosť pri hľadaní a otváraní ciest a nových perspektív
pre katechetické vyučovanie. 
Zdroj:www.kbs.sk,          (pokračovanie nabudúce)

http://www.kbs.sk/


Biblické symboly (SZ)

V téme symbolov, ktorá je v kresťanstve veľmi bohatá, chceme pokračovať biblickými symbolmi. 
Každý symbol má mnoho významov. Aj keď časový odstup od niektorých biblických knih je len niekoľ-

ko storočí, v priebehu tej doby sa niekoľkokrát zmenil ich význam. 
Tieto symboly nás majú priviesť k hlbšiemu zamýšľaniu sa a vnímavosti na veci okolo nás. 

Vyberáme niekoľko starozákonných symbolov, ku ktorým ponúkame niekoľko dynamík pre deti.  

Dve kamenné  dosky  – symbol  Desatora,  zmluvy  Boha s
vyvoleným národom (Ex 20,1-17) 
Vedci  skúmajú,  ktorý  kameň  je  na  svete  najcennejší,  akú
hodnotu  môže  mať...  Nevieme  aký  kameň  Boh  použil  na
napísanie svojej zmluvy s Izraelom. Ale to, čo bolo na ňom
napísané je  cennejšie  ako akýkoľvek nerast,  pretože každý,
kto  sa  riadi  týmito  pravidlami,  dostáva  ten  najkrajší  „tvar
dobrého človeka“. Keď budeme chcieť, môže sa každý z nás
stať „drahokamom“, alebo živým „Desatorom“.
Dynamika:  Deťom  rozdáme  gorálky,  gombíky,  kamienky
alebo výrobok z modelárskej hmoty v tvare srdca. Pripomenie
im, že máme mať Boží zákon vo svojom srdci.

Horiaci krík – symbol Božieho bytia a pôsobenia (Ex 3,2) 
Namiesto  horiaceho kra,  my  dnes  máme  v chrámoch  večné

svetlo, znak prítomnosti Boha v Eucharistii. Boh k nám hovorí slovami Biblie a aj od nás niekedy chce
veci, ktoré sa nám zdajú neuskutočniteľné... Máme sa snažiť byť zapálení pre Božie veci.  
Dynamika: Dajte deťom do ruky vetvičky z kríka, ktoré dajú do vázy do blízkosti svätostánku (napr.
pred ikonostas, alebo k večnému svetlu), ako znak Božej prítomnosti. 

Dúha – symbol zmluvy medzi Bohom a ľuďmi (Gn 9, 8-17)
Pripomína nám, že Boh je vždy s nami.
Dynamika: Siedmim deťom dajte  stužky  vo  farbe  dúhy  (červená,  oranžová,  žltá,  zelená,  modrá,
indigová – prechod medzi modrou a fialovou, fialová). Skúsia sa postaviť do radu tak, ako idú za
sebou farby dúhy. 

Had – symbol pokušenia (Gn 3,1), ale aj symbol Boha, Krista (Num 21,9; Jn 3,14)
Ak je pokušenie prirovnané k hadovi, mali by sme namiesto výhovorky, že za to nemôžeme a že to
ináč nešlo, zobrať si príklad z lovcov hadov. Namiesto toho, aby pokušenia útočili na nás, môžeme
útočiť my na nich. Ako? Budeme premýšľať prečo, čo a ako robíme, budeme sa učiť rozlišovať medzi
dobrom a zlom a posilňovať svoju „imunitu“ tým, že pokušeniu predíjdeme. 
Je tiež symbolom Krista Ukrižovaného. V knihe Exodus čítame o medenom hadovi vyzdvihnutom na
palici, ktorý bol uzdravujúcim pre izraelský ľud uhryzení hadmi. Ježiš je uzdravením a ochranov pre
všetkých, ktorí s vierou hľadia na neho, na jeho Kríž. 

Harfa/lýra – symbol zbožnosti, vzťahu k Bohu (Ž 144,9)
Je vyjadrením vzťahu k Bohu, v ktorom človek modlitbou a spevom prejavuje radosť, chválu, vďaku...
Najstarší hudobný nástroj vlastní každý z nás – je ním ľudský hlas. Hudobné nástroje slúžili spočiatku
prevažne k bohoslužbám, až neskôr sa stali  zdrojom zábavy.  Mali by sme svoj hlas viac využívať
k oslave Boha a menej k zbytočným slovám, zbytočným rozhovorom. 
Dynamika: Zaspievajme Bohu spoločne pieseň, napr. niektorý žalm.    

I N Š P I R Á C I A 



Zvitok papyrusu – symbol Božieho slova, ktoré nepominie (Ez 2,8 – 3,3; Mt 5,18) 
Božie  slovo bolo zapísované na rôzne materiály ako kameň,  drevo,  hlinené doštičky,  papyrusové
zvitky, pergameny, neskôr na papier... Boh prikázal Ezechiášovi zjesť takýto zvitok, ktorý sa v jeho
ústach  stal  sladkým ako  med.  Takým je  Božie  slovo  –  sladké,  nepominuteľné,  pevné...    Židia
preukazujú zvitkom s textami Písma veľkú úctu. Akú úctu a pozornosť venujeme Božiemu slovu my?
Dynamika: Na prúžky papiera širokého cca 3 cm napíšte alebo vytlačte povzbudivé biblické citáty.
Každé dieťa dostane jeden citát. Oba konce prúžkov si deti nalepia na kúsok špilky alebo paličky a
zvinú ho, aby znikol zvitok. Božie slovo na zvitku ich bude doprevázdať.  

Svietnik – symbol Starého zákona a židovstva (Ex 25,31-40).
Sedemramenný svietnik bol vyrobený behom putovania púšťou z Egypta  do zasľúbenej  zeme ako
súčasť výbavy svätostánku. Mal pripomínať horiaci ker, z ktorého Pán hovoril k Mojžišovi a súčastne
7 svetiel znamenalo 7 dní stvorenia. Pre Židov je sedemramenný svietnik tým, čo pre kresťanov kríž.
Symbolom  židovstva  je  tiež  šesťcipá  hviezda,  ktorá  sa  skladá  z  dvoch  cez  deba  položených
rovnoramenných  trojuholníkov,  ktoré  môžeme  vnímať  jako  dve  šípky  –  jedna  smeruje  dole  a
pripomína, že sa Boh skláňa k svojmu ľudu a druhá ukazuje hore a znázorňuje, že člověk má na Božiu
starostlivosť odpovedať svojim životom. 

Hlinené nádoby – symbol človeka (Iz 64,7; Rim 9,21; Jer 18,1-6; 2Kor 4,7; Jn 2,7)
Biblia často prirovnáva človeka k hlinenej nádobe a Boha k hrnčiarovi, ktorý nádobu stvárňuje. Je tým
poukázané na krehkosť, „rozbitnosť“ človeka, ale aj na možnosť byť premieňaným, vylepšovaným,
formovateľným. Šesť kamenných nádob v Káne Galilejskej je odkazom na to, že človek bol stvorený
v šiesty deň. Nádoby sú symbolom toho, že člověk niečo prijíma a niečo dáva. Každý z nás môže byť
nádobou „naplnenou“ až po okraj,  keď dáme priestor Ježišovi.  Potom sa obyčajné udalosti  môžu
premeniť k lepšiemu, podobne ako v Káne sa premenila voda na víno. 

Holubica – symbol miernosti, čistoty, pokoja a Sv. Ducha (Gn 8, 11; Mt 3,16).
Ako  nositeľku  dobrých  správ  a  dobrej  orientácie  ju  poznáme  už  z  knihy  Genezis,  z  príbehu  o
Noemovi. V staroveku bola všeobecne považovaná za symbol pokoja. Pri Ježišovom krste sa v podobe
holubice zjavuje Svätý Duch. Aj nám, podobne ako kedysi apoštolom ponúka Svätý Duch pomoc s
orientáciou vo všetkom, čo robíme, pri rôznych rozhodovaniach i v každodennom živote. 
Dynamika: výroba papierovej holubičky k zaveseniu (pr. www.brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Duchsv/holubicka.pdf)  

Loď – symbol životnej plavby a symbol Cirkvi (Gn 6,14 – 22;  Lk 5,3)
Pred starozákonnou potopou sveta  bolo zachránené to,  čo sa  dostalo do Noemovho korába.  Je  to
predobraz Cirkvi, ktorej misiou je zachraňovať pred súčasnými „potopami sveta“. Potrebujeme ju, aby
sme sa dostali na „druhý breh“, do neba. Táto loď Cirkvi je veľká, obíma zemeguľu, ale my sa s ňou
stretávame len v malej časti – vo svojej farnosti, rodine. Jej kapitánom je Ježiš, v ktorom máme istotu,
že nesklame. Určite sa oplatí byť a zostať na palube. 
Dynamika: výroba papierovej  lodičky, ktorú si položte na jeden kraj stola a fúkaním ju dostaňte na
druhý kraj stola. 

Ovečka/baránok – symbol pokory, poslušnosti a života obetovaného pre druhých (Iz 53,6-7; Iz
40,11; Sk 8,32, Jn 10,2-4; Jn 1,29)
Kvôli svojej jednoduchosti a trpezlivosti sa stala ovca symbolom zbožného človeka. Jahňa, baránok,
ktorý sa dáva viesť k porážke ochotne ako žiadne iné zviera, bol najobľúbenejším obetným zvieraťom.
Poddajnosť ovce a jej závisloť na pastierovi je obrazom vzťahu Boha a človeka. 
Sám Ježiš je prirovnávaný k Baránkovi, ktorý „obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa, ako
baránka viedli ho na zabitie...“   

Pastier – symbol starostlivosti, ochrany, vedenia (Ez 34, 1-12; Pies 1,7; Ž 23; Mt 18,11; Lk 15,5;
Jn 10)
Práca pastiera bola vysoko hodnotená v orientálnom starovekom svete. Pastier je ten, ktorý vodí svoje
stádo na pastviny, kráča pred ním, chráni ho pred divokými zvieratami a stará sa oň.  Je symbolom

http://www.brno.biskupstvi.cz/kc/soubory/Duchsv/holubicka.pdf


Boha, ktorý sa stará o človeka a záleží mu na ňom. Vodcovia Izraelského národa boli pastieri, napr.
Dávid. Pravý, dobrý pastier je Ježiš, hľadá hriešnikov, aby ich zachránil a za svoje ovce dáva i život. 

Osol – symbol pokory, skromnosti a užitočnosti (Num 22,21n; Zach 9,9; Jn 12,14-15)
Pretože v Biblii sa hovorí viac o chudobných ako o bohatých, stretneme sa tam i s týmto pomocníkom
chudobných. Osol slúžil Jozefovi a Márii, vidíme ho pri jasličkách. V Starom zákone Balaámová osli-
ca chápala Božiu vôľu ochotnejšie než človek. Ježiš vstupoval do Jeruzalema na osliatku – znamenie
vznešenosti a naplnenia starozákonných proroctiev. Osly poskytovali dobré služby svojim pánom v
Biblii, v bežnom živote i v rozprávkach.

Úlohy ku katechéze: 
► Vytvorte jednoduché perokresby jednot-
livých symbolov.  
► Ktorý symbol vás najviac oslovil? 
► Vyrobte pohľadnicu s použitím niekto-
rého z biblických symbolov. 
► Vyhľadajte na internete alebo biblickom
slovníku popis a teologický význam ďal-
ších biblických symbolov (pr. strom, záh-
rada, orol, oblak, kameň, opasok, vinič, stud-
ňa, alfa a omega, biblické čísla...) 

Zdroje: TRMAČ, V.: Biblické symboly. Inspirace ke
katechezím pro děti. Brno 2015. Foto: http://brno.bis-
kupstvi.cz/kc/ruzne/Biblicke_symboly.html 
VAŇKOVÁ, P.: Vybrané biblické symboly, jejich teologický a výtvarný význam https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/87925   

Niekoľko obrázkov z výtvarných súťaží...

„Biblia očami detí a mládeže“ a „Východní svätí pre súčasnosť“ 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/87925/


Katechézy o milosrdenstve
                       - katechézy k aktuálnemu Jubilejnému roku milosrdenstva -

Vstup ku katechézam: 
Ponúkame  Vám  katechézy,  resp.  prípravy  na  farské
stretnutia zamerané na milosrdenstvo v živote východných
svätých. Návrhy  možno  ľubovoľne  –  podľa  potreby
prispôsobovať  (skracovať,  doplňovať...)  v závislosti  od
počtu členov v skupine, od veku účastníkov, od množstva
vyhradeného času...

Výzvou  pápeža  Františka  je  modlitba  a nasledovanie
svätých v milosrdenstve. „Naša modlitba nech smeruje aj
k  toľkým  svätým  a  blahoslaveným,  pre  ktorých  sa
milosrdenstvo stalo životným poslaním.“ 
(Misericordiae vultus)

Bl.  Matka Tereza hovorí:  „...  mladší  bratia/sestry,  ktorí
prichádzajú do komunity, sa viac učia pozeraním a menej
počúvaním.  V súčasnosti  mládež  nechce  počúvať,  chce
vidieť.“ Svätci sú pre nás vzory; príklady, ktoré tiahnu, na
ktoré  môžeme  „pozerať“;  povzbudením,  že  „všetko  je
možné tomu, kto verí“; sú „dôkazom Božej dobroty...“ 

Milosrdenstvo v živote východných svätých

Ciele: oceniť prejavy milosrdenstva u druhých; konať skutky milosrdenstva a dbať na vlastné 
milosrdné srdce. 
Cieľová skupina: SŠ mládež a starší
Pomôcky: obrázky 7 divov sveta/prezentácia, pracovné texty so životopismi svätých, kniha Hore 
srdcia, tabuľa a krieda/fixa, kancelársky papier a pero do každej skupiny.  

Motivácia: 7 divov sveta
Iste poznáte 7 divov sveta. Viete niektoré vymenovať? Skúste ich nájsť na internete. 

Pre zaujímavosť sú to: pyramídy v Egypte, Semiramidine visuté záhrady, Artemidin chrám v
Efeze, Diova socha v Olympii, Mauzóleum v Halikarnasse, Rodoský kolos, Alexandrijský maják. 

Existuje aj súčasných 7 divov sveta: Chichen Itzá – sídlo mayskej civilizácie v Mexiku, socha
Krista Spasiteľa v Rio de Janeiro v Brazílii, Veľký čínsky múr, Machu Picchu – stratené mesto Inkov
v Peru, Petra – skalné mesto v Jordánsku, Koloseum – ruiny veľkého amfiteátra v Ríme, Tadžmahal –
mauzóleum v Indii. 

Iste všetky nieto stavby obdivujeme, chránime... 
Dnes  sa  porozprávame o  jednom silnom dive  sveta.  Je  ním milosrdné  srdce...  :)  a  to  v  živote
niektorých svätých, ale nie len o ich milosrdnom srdci...

K A T E C H É Z A   V   P R A X I

https://sk.wikipedia.org/wiki/Rodosk%C3%BD_kolos
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mauz%C3%B3leum_v_Halikarnasse
https://sk.wikipedia.org/wiki/Semiramidine_visut%C3%A9_z%C3%A1hrady


Expozícia: Práca v skupinách so životopismi svätých
Vytvorte 3 skupiny, každej dajte text so životopisom svätca a zadajte úlohu: 
• Nájdite v životopisoch skutky milosrdenstva – duchovného alebo telesného a podčiarknite ich. 
• Čo vás najviac na jeho živote oslovilo?
• Ktorý aspekt z života svätca by ste si chceli osvojiť?
• V knihe „Hore srdcia“ nájdite tropár a kondák svätca. Čo zo života svätca je v nich podčiarknuté, 
zdôraznené? (v prípade sv. Jána Milostivého nájdite tropár a kondák zo všeobecnej služby svätiteľovi) 
• Poznáte aj iných svätcov, ktorí vynikali v skutkoch milosrdenstva? (napr. sv. Pantelejmon, sv. 
Kozma a Damián, sv. Kyr a Ján, sv. Olympiada, sv. Anastazia, sv. Teodoz Pečerský, sv. Alžbeta 
Fjodorovna...) 

► Odpovede sformulujte do 10 viet a po skončení práce odprezentujte pred všetkými účastníkmi. 

Pracovné texty

Svätý Bazil Veľký, biskup svätiteľ (329/330 – 379)
Je  jedným  z najväčších  Cirkevných  otcov.  Narodil  sa
roku 329 v Cézarei Kappadockej. Pochádzal z početnej a
významnej  kresťanskej  rodiny,  ktorá  dala  Cirkvi
niekoľko  svätých.  Keď  získal  základné  školské
vzdelanie, začal študovať rétoriku. Prvým učiteľom mu
bol otec,  ktorý mal  rétorickú školu.   Štúdia absolvoval
v Cézarei,  Carihrade i Aténach. Práve tu v ňom vznikla
túžba po asketickom – mníšskom, odriekavom živote. Z
Atén sa vrátil  do Kappadócie a nejakú dobu účinkoval
ako rétor. Potom odišiel do Egypta, Sýrie a Palestíny, kde
poznával  rôzne  typy  mníšskeho  života.  Po  návrate  do
Kappadócie vytvoril mníšsku komunitu na púšti v Ponte,
ku ktorej sa pridal i jeho priateľ - sv. Gregor Naziánský.
Obaja  vzdelaní  Kappadočania  sa  okrem  modlitby,
fyzickej  práce  a  skutkov  kajúcnosti  venovali  štúdiu
svätého Písma a starších cirkevných spisovateľov.  Roku
364  bol  Bazil  vysvätený  na  kňaza  a v  roku  370  bol
zvolený  za  biskupa  v Cézarei.  Bazil  bol  vynikajúci
pastier, ale bol i temperamentný, pevnej vôle a prísny k
sebe. Bazil sa tiež venoval reforme bohoslužieb, šíreniu
mníšstva,  zakladaniu  rôznych  ústavou  pre  nemocných,
škôl,  a tiež  literárnej  činnosti,  obhajobe  pravej  náuky
Cirkvi.   Zomrel  ako päťdesiat ročný dňa 1.1.379.  Jeho

sviatok  slávime 1.januára.  
Dôkazom  toho,  že  Bazil  nebol  ctižiadostivým  teológom  alebo  bezohľadným  cirkevným
organizátorom,  bola  jeho  neúnavná  a  všestranná  charitatívna  činnosť.  Už  ako  kňaz  a  pomocník
cézarejského biskupa Euzébia prejavil mimoriadnu obetavosť v hladomore, ktorý postihol Kapadóciu
okolo roku 368. Sám každodenne sýtil mnoho ľudí, a to nielen kresťanov, ale aj židov. Ako arcibiskup
žiadal  podriadených  biskupov,  aby  vybudovali  vo  svojich  biskupstvách  útulky  pre  chorých,
chudobných a starých. Možno od prvých čias kresťanstva nikto nezaložil toľko dobročinných nadácii,
ako  sv.  Bazil.  V  centre  metropolie,  neďaleko  Cezarey  bolo  vidieť  cele  mesto  vybudovanych
dobročinnych ustavov - nemocnica „mesto lasky“,  kde chori dostavali  svoje ošetrenie, svoj dozor.
Tam zobral sv. Bazil ľudi roznych odborov. Na prvom a najviditeľnejšom mieste stal svaty chram
Boži. Stavby postavene Bazilom mali vyzerať ako skutočne mesta. Narod ich pomenoval „Bazilidou“.
Tento komplex budov bol v tej dobe považovany za div sveta, predbehol dnešnu ideu poliklinik a
socialnych  stredisk  o  plnych  15.  storoči. Obdivuhodná  charitatívna  činnosť  si  vynútila  uznanie  i
nepriateľského cisára, ktorý daroval Bazilovi na dobročinné ciele, zvlášť pre malomocných, úrodné
cisárske pozemky. 



Sv. Anton Veľký, prepodobný (?251/252 – 356)
Prepodobný  Anton Veľký pochádzal z bohatej kresťanskej
rodiny.  Narodil  sa  okolo  roku  251/52  v  severoafrickom
Kome v Egypte. Keď mal 20 rokov, zomreli mu obidvaja
rodičia.  Keď  raz  Anton  pri  návšteve  bohoslužieb  počul
slová evanjelia: "Ak chceš byť dokonalý, predaj všetko, čo
máš,  a  rozdaj  chudobným..." (Mt  19,  21),  rozhodol  sa
prijať túto Ježišovu výzvu. Niečo z majetku dal nábožným
ženám so žiadosťou, aby sa postarali o jeho sestru, a všetko
ostatné  rozdal.  On  sám  začal  viesť  prísny  pustovnícky
život v modlitbe, sebazapieraní a vo fyzickej práci. Najprv
žil v blízkosti rodného mesta. Neskôr ho túžba po väčšej
samote  priviedla  do  skalnej  jaskyne  v  Líbyjskej  púšti  a
napokon  do  pustých  vrchov  medzi  riekou  Nílom  a
Červeným morom.  Okrem dobrovoľného hladu,  smädu a
kamenného  lôžka  Anton  s  obdivuhodnou  spokojnosťou
znášal i tvrdé púštne podnebie a v takýchto podmienkach
pracoval, modlil sa a uvažoval nad slovami, ktoré čítal vo
Svätom písme. Anton hľadal samotu, ale nie vždy sa mu ju
podarilo udržať. Jeho obdivuhodný spôsob života neostal v
tajnosti. Vyhľadávali  ho zvedavci i ľudia, ktorí prosili o radu a pomoc. Prichádzali k nemu nielen
jednoduchí ľudia, ale i mnísi, kňazi a biskupi, ba listovne sa naňho obracal aj cisár Konštantín Veľký a
jeho synovia. Keďže Anton mal aj povesť divotvorcu, prichádzali k nemu mnohí chorí, aby s jeho
pomocou dosiahli uzdravenie. Viacerí z návštevníkov sa rozhodli ostať v jeho blízkosti a nasledovať
jeho spôsob života. Napriek veľkej túžbe po samote Anton nepohŕdal ľudskou spoločnosťou. Keď bol
vážny dôvod,  bol  ochotný opustiť  svoju pustovňu a ísť na pomoc tým,  čo ho potrebovali.  Tak v
prenasledovaní za cisára Maximina Dazu sa vydal na ďalekú cestu do Alexandrie, aby tam posilňoval
prenasledovaných a uväznených kresťanov. Ku koncu svojho dlhého života opustil ešte raz samotu, a
to na prosbu alexandrijského biskupa sv. Atanáza. Ten požiadal Antona, aby mu pomohol brániť pravú
vieru proti bludu arianizmu. Pre vyše storočného Antona to už bola veľmi namáhavá cesta, ale išiel.
Keď sa vrátil, cítil, že čoskoro zomrie. Anton zomrel vo vysokom veku asi 105 rokov. Jeho sviatok
slávime 17. januára. 
Čo sv. Anton učil, to sa staral aj na svojom živote dôkladne ukázať. Všetci v ňom videli príklad cností
a Pán Boh mu udelil rozličné dary svojej milosti, aby ho pred svetom vyznamenal. Udelil mu moc nad
zlými  duchmi,  poznanie  budúcich vecí,  silu uzdravovať chorých.  Pritom jeho skromnosť  bola  tak
veľká, že utiekal aj pred tieňom chvály. Iných, kvôli ich cnostiam, si ctil, seba samého považoval za
nič. Jeho žiaci, ktorí sa pomaly tak rozšírili, že sa rátali na tisíce, mali v ňom milovaného otca, ktorý sa
radou,  pomocou  a  útechou ponáhľal  ku každému a pri  veľkej  prísnosti  na  seba  samého  chyby  a
pomýlenia iných so všetkou láskavosťou súdil a karhal.  Tak raz jeho žiaci spomedzi seba vylúčili
svojho spolubrata za akýsi priestupok. No Anton ho prijal naspäť a učeníkom povedal: „Loď bola v

nebezpečenstve, stratila svoj náklad a s námahou sa dostala k brehu. A
vy ho chcete napäť utopiť v mori?!“
Hovoril: „Toho, kto je od teba slabší v čnostiach, pokladaj za rovného
sebe a toho, kto je ti v čnostiach rovný maj v úcte ako toho, ktorý ťa
značne prevyšuje v dokonalosti.“ „Všetkých ľudí považuj za vyšších
od seba, aby bol s tebou Boh.“ 

Ján Milostivý (zomrel ? 620)
Sv. Ján Milostivý, alexandrijský patriarcha, pochádzal z ostrova Cypru
vo východnom Stredomorí, kde sa narodil niekedy v druhej polovici 6.
storočia.  Jeho  pôvodným  životným  cieľom  nebolo  duchovné
povolanie. Bol ženatý a mal dve. Ale netešil sa dlho zo svojej rodiny.
Skoro  mu  zomreli  deti  i  žena.  Ján  sa  rozhodol  predať  majetok  a
celkom  sa  venovať  Božej  službe  a  dobročinnosti.  Jánov  hlboký
duchovný život  a jeho charitatívna činnosť vyvolali  v ľude obdiv a



úctu. Povesť o ňom sa rozšírila až do Carihradu, kde sa cisár Heraklius rozhodol ustanoviť Jána za
melchitského patriarchu v Alexandrii, v Egypte. Bolo to niekedy koncom roku 610. Ján prijal túto
vysokú cirkevnú hodnosť iba na veľké naliehanie, ale keď sa raz stal patriarchom, všetkými silami sa
staral o duchovné i hmotné potreby jemu zverených veriacich. Dbal o to, aby duchovenstvo viedlo
príkladný život a aby hlásalo pravovernú náuku. Dal vybudovať i veľa nových kostolov. No najväčšmi
sa vyznačil skutkami dobročinnosti, pre ktoré ho začali nazývať „milostivým“ alebo „almužníkom“.
Keď  Peržania  obsadili  Sýriu  a  roku  614  Jeruzalem,  Ján  sa  staral  o  utečencov  a  pomáhal
jeruzalemskému patriarchovi v obnove vojnou spustošeného patriarchátu. Zomrel vo svojom rodisku
približne v roku 620. Jeho relikvie boli prenesené do bratislavského Dómu sv. Martina. Jeho sviatok
slávime 12. novembra. 
Po zaujatí postu alexandrijského patriarchu vydal svojim kňazom tento príkaz: “Bratia moji! Nepatrí
sa, aby sme sa viac starali o niečo iné ako o Spasiteľa Ježiša Krista. Iďte preto po meste a spíšte mi
mená  všetkých mojich  pánov,  nevynímajúc  ani  jedného.”  No a  keď mu  bratia  nerozumeli,  akých
pánov má ich nový biskup na mysli, Ján situáciu vysvetlil slovami: “Tých, čo vy voláte žobrákmi a
chudobnými,  ja  volám pánmi.  Naozaj  ich  za  takých považujem,
lebo oni nám môžu pomôcť do neba.” Keď týchto “pánov” zrátali,
bolo ich v Alexandrii okolo sedem tisíc. Im sa Ján ponúkol za otca
a  všetky  svoje  príjmy  začal  medzi  nich  rozdeľovať.  Len  takto
osobným príkladom pohol  srdciami  boháčov,  ktorí  pochopili,  že
rozdávať je viac ako dostávať. Pri nástupe patriarchu Jána do úradu
bolo v Alexandrii sedem kostolov. Pri  оурщ  odchode z úradu  ich
bolo sedemdesiat. A pri nich nemocnice, starobince, chudobince. 
Raz patriarcha Ján slúžil sv. liturgiu. Počas nej sa obrátil k ľuďom a
videl medzi nimi človeka, o ktorom počul,  že sa na neho hnevá.
Svätý patriarcha zišiel  od prestola,  pristúpil  k  nemu,  objal  ho a
nepustil ho, dokiaľ mu ten neprisľúbil, že sa nebude hnevať. Potom
sa  vrátil  k  prestolu  a  pokračoval  v  slúžení  sv.  liturgie  s  týmito
slovami: “...a odpusť nám naše viny,  ako i my odpúšťame našim
vinníkom.”,  Vtedy  sa  prítomní  pustili  do  plaču.  Po  sv.  liturgii
každý jeden z nich šiel k svojmu nepriateľovi a zmieril sa s ním.

Aplikácia a fixácia: Mojich 7 divov milosrdenstva
Istý čas chodila v televízii relácia „Mojich 7 divov sveta“, v ktorej rôzne pozvané osobnosti hovorili o 
významných a výnimočných ľuďoch, veciach, udalostiach vo svojom živote. 
► Skúste si premyslieť a napísať „Mojich sedem divov sveta“ a to v súvislosti s milosrdenstvom – 
duchovných i telesných. 
Napr. monastiery založené sv. Alžbetou Fjodorovnou v Rusku, nemocnice Matky Terezy, Inštitút 
Krista Veľkňaza v Žakovciach, projekty Katolíckej charity doma i vo svete, UNICEF, nemocnica 
založená sv. pátrom Piom,... 
… a samozrejme, konkrétne dobro, ktoré konajú ľudia v mojom okolí...  
► Na tému v skupine diskutujte...
► O vyššie uvedených inštitúciách a ich projektoch zistite viac na internete...

Záver: Všetci sme pozvaní k oceneniu milosrdenstva u druhých a k budovaniu vlastného milosrdného 
srdca, milosrdných postojov, pohľadov... 
Svätí nám pomôžu, ich príklad, ich príhovor, ich odvaha ...
Modlitba k svätým o pomoc pri žití milosrdenstva 

Zdroje: Ondruš, R.: Blízky Bohu a ľuďom; www.baziliani.net.sk; www.furca.sk, www.zivotopisysvatych.sk, 
www.wikipedia.sk,  Spracovala: T.Cmoriaková

http://www.wikipedia.sk/
http://www.zivotopisysvatych.sk/
http://www.furca.sk/
http://www.baziliani.net.sk/


Milosrdenstvo v živote našich blažených

Ciele: v živote blažených nájsť a určiť prejavy ich milosrdenstva; vzbudiť túžbu po ich nasledovaní; 
vymenovať niektoré skutky milosrdenstva.
Cieľová skupina: deti 3 – 6 roč. ZŠ
Pomôcky: balóny, rozstrihané biblické citáty, prezentácia o blažených, pero a papier na písanie listu, 
text „Desatoro ohľaduplnosti“, tabuľa a krieda/fixa, pracovný list

Motivácia: Skladanie biblických citátov o milosrdenstve 
Pripravte si nafúknuté balóny, do ktorých vložíte rozstrihané texty biblických citátov o milosrdenstve
(do každého balóna jeden citát). Počet balónov závisí od počtu zúčastnených detí alebo (pri väčšom
množstve detí) od počtu skupín. Úlohou detí je vybrať si balón a špendlíkom ho prasknúť, pozbierať
jednotlivé  slová  z biblického  citátu  a správne  ich  usporiadať.  Jednotlivé  poskladané  citáty  každá
skupina prečíta. 

Na  dnešnom stretnutí  sa  zoznámime  s ľuďmi,  ktorým bolo  milosrdenstvo  a skutky  milosrdenstva
blízke a oni sú blízki nám...

Biblické citáty o milosrdenstve (počet podľa potreby):

BUĎTE
MILOSRDNÍ AKO JE

MILOSRDNÝ
VÁŠ OTEC

LEBO
MILOSRDENSTVO CHCEM A

NIE
OBETU

TVOJE
MILOSRDENSTVO PANE NECH

JE
NAD NAMI.

MILOSTIVÝ
A MILOSRDNÝ JE PÁN ZHOVIEVANÝ

A DOBROTIVÝ
NESMIERNE

KTO
SA USILUJE O STATOČNOSŤ

A
MILOSRDENSTVO

NACHÁDZA
ŽIVOT STATOČNOSŤ A ČESŤ



Expozícia: Prezentácia 
Vytvorte z nasledujúcich obrazov a textov prezentáciu v powerpointe a predstavte ju deťom. (V prípade 
potreby skrátenia textov, vymažte životopisné údaje. Skutky a prejavy milosrdenstva neskracujte!)

Milosrdenstvo v živote našich blažených

Sláva Isusu Christu!
Milí chlapci a dievčatá. Chcem vám predstaviť niekoľko našich blažených, 

svätcov nám blízkych, lebo pochádzali z nášho Slovenska alebo blízkeho okolia (Ukrajina, Čechy).
Boli to ľudia, život ktorých bol plný milosrdenstva... 

Hľadajte stopy milosrdenstva  v ich živote, stopy konkrétne a jasné...

Blažený Pavol Peter Gojdič:
Dedina  Ruské  Pekľany  pri  Prešove  je  rodiskom  blaženého
vladyku Pavla Petra Gojdiča. Jeho otec bol kňaz a aj mladý Peter
sa  rozhodol  byť  kňazom.  Už  ako  bohoslovec  žil  prísnym
odriekavým životom.  Ako kňaz pracoval  na biskupskom úrade,
učil  náboženstvo,  staral  sa  o  mládež,  dával  ľudové  misie  po
dedinách. Skoro sa však rozhodol byť rehoľníkom, preto vstúpil
k otcom baziliánom. Boh ho však čoskoro povolal, aby mu slúžil
ako biskup v Prešove. Túto službu začal so slovami: "S pomocou
Božou  chcem  byť  otcom  sirôt,  pomocníkom  chudobných  a
tešiteľom zarmútených!"
Pomáhal  kňazom  i bohoslovcom  a povzbudzoval  ich  slovom
i osobným príkladom.  Často  navštevoval  farnosti,  kde  veriacim
veľa  hovoril  o Bohu,  spovedal  ich,  napomínal  i povzbudzoval.
Zakladal  cirkevné  školy,  biskupský  sirotinec,  do  ktorého  sám
prichádzal  navštevovať  deti.  Podporoval  vdovy,  chudobných,
ľuďom bez  práce  pomáhal  nájsť  si  prácu.  Pre  pomoc  mladým
dievčatám založil Spolok sv. Anny.  Vladyka Pavol tiež dbal na

krásu chrámov a slúženia bohoslužieb. Staral sa o vydávanie duchovnej literatúry. Bol jemnej povahy
a všade rozširoval mier, pokoj a zhodu, no keď išlo o dobro cirkvi a krivdy ľudí, vždy sa nebojácne
postavil proti nespravodlivosti. Zaujímal sa o život biednych, kde jeho láska dosiahla hrdinstvo v čase
II. svetovej vojny, kedy boli prenasledovaní židia. Ako biskup verejne protestoval proti odvádzaniu
Židov do koncentračných táborov. Veľmi pomáhal židom, skrýval ich pred prenasledovateľmi, chránil
ich a pomáhal im, aby ich neodviedli na istú smrť. Ľudia ho už za
života nazývali „mužom zlatého srdca a otcom trpiacich“. V čase
prenasledovania  našej  gréckokatolíckej  cirkvi,  ostal  verný Bohu
a svojej Cirkvi. Preto bol väznený a umučený. Dnes ho vyznávame
ako blaženého biskupa a mučeníka.  

Blažený Vasiľ Hopko:
Bol z dediny Hrabské pri Bardejove. Ako malému chlapcovi mu
zomrel otec a mamka musela odísť za prácou do Ameriky. Staral
sa o neho jeho strýko Demeter,  ktorý bol  kňazom.  Sám mal  už
v mladosti túžbu byť Ježišovým kňazom a slúžiť ľuďom. To sa mu
aj  splnilo.  Najprv  pôsobil  v Prahe,  kde  pomáhal  veriacim
gréckokatolíkom.  Tu  sa  s veľkou  láskou  zvlášť  venoval
chudobným  ľuďom, študentom,  mládeži,  robotníkom,  ktorým
pomáhal  nájsť  si  prácu.   Neskôr  bol  duchovníkom  pre
bohoslovcov  v kňazskom  seminári  v Prešove  a učiteľom  na
školách, kde učil o Ježišovi. Po nedlhom čase sa stal pomocným
biskupom a poslušne, skromne pomáhal vladykovi Gojdičovi. Ako



biskup vo  farnostiach povzbudzoval  veriacich k  vernosti  vo viere,  vo  svedomitom plnení  svojich
povinnosti, v láske k blížnym.  
Keďže  sa  nezriekol  svojej  viery  a svojej  Cirkvi,  bol  počas  prenasledovania  našej  cirkvi  väznený
a kruto mučený.  Napriek tomu nemyslel  len na seba.  Pomáhal  spoluväzňom napríklad tým,  že  sa
s nimi  delil  o jedlo  a učil  ich  cudzie  jazyky  (angličtinu,  nemčinu).  Po  skončení  prenasledovania
pomáhal pri obnovovaní našej gréckokatolíckej cirkvi, hoci už bol veľmi chorý. Bol mužom modlitby
po celý život. Jeho pery sa neustále pohybovali, pretože sa stále modlil.  Málo hovoril, ale o to viac sa
rozprával s Bohom. Nikdy o nikom nehovoril zle. 

Blažený Metod Dominik Trčka: 
Pochádzal  z Moravy.  Už  ako  mladík  sa  stal  redemptoristom,
rehoľníkom,  misionárom  a neskôr  kňazom.  Hoci  sám  bol
rímskokatolíkom,  mal  veľkú  túžbu  slúžiť  gréckokatolíkom.
Najprv  pomáhal  ľuďom  v Čechách,  kde  sa  ujal  chorvátskych
utečencov. Tí sa pre neho stali dušami najviac opustenými, preto
im pomáhal, katechizoval ich a vysluhoval sväté tajomstvá.   
Pomáhal  aj  ľuďom  na  Ukrajine,  ale  najviac  pracoval  na
Slovensku.  Tu  založil  kláštory  otcov  redemptoristov,  vystaval
chrám Sv. Ducha v Michalovciach, chodieval na ľudové misie do
dedín,  spovedal,  ohlasoval  Božie  slovo,  staral  sa  o rehoľné
sestričky.  Mal  stále  oči  otvorené  pre  najviac  opustené  duše.
V Michalovciach  sa  pokúšal  založiť  spolok  pre  slúžky,  keďže
ony  boli  takýmito  dušami.  Istý  veriaci  o ňom  a jeho
spolupracovníkoch  povedal:  „Bol  vážny.  Úsmev  bol  u  neho
zriedkavý... Bolo vidno, že žije vo viere, že sa usiluje o to, aby
ľudí a hlavne náš kraj, taký zaostalý, poučil a povzbudil. Keď
otcovia  redemptoristi  prišli,  tak  sa  pamätám,  že  ľudia  radi
chodili do cerkvi. Mali dobrý spôsob kázní. Boli to kázne na vysokej úrovni, takže to vzdelanie bolo
priam cítiť." Aj on bol počas prenasledovania našej cirkvi nepriateľmi uväznený, odsúdený a mučený.
Zomrel vo väzení za vernosť Kristovi a Cirkvi. 

Blažený Teodor Romža:
Vladyka  Teodor,  mukačevský  biskup,  pochádzal  z ukrajinskej
dediny Velykij Byčkiv. Už ako malý chlapec rád počúval príbehy
zo  života  svätých  a rozprávania  o mučeníkoch.  V škole  pomáhal
spolužiakom  pri  učení  svojim  vysvetľovaním  alebo  zmieroval
rozhádané deti. Ako mladý bohoslovec mal veľkú túžbu pracoval
ako misionár  v Rusku.  Hoci  sa  do  Ruska  nikdy nedostal,  urobil
veľa dobrého vo svojej rodnej Zakarpatskej Ukrajine. Ako kňaz žil
veľmi  chudobne medzi  svojimi  veriacimi,  no aj napriek tomu sa
vedel podeliť s núdznymi, slúžil im s trpezlivosťou a láskou. Keďže
v tom  kraji  bolo  veľa  povier,  poučoval  ľudí  o pravdách  viery,
o Bohu,  vysluhoval  im  sv.  tajomstvá.  Za  svojimi  veriacimi
dochádzal denne niekoľko kilometrov na svojom bicykli.  Neskôr
bol duchovníkom a učiteľom pre bohoslovcov – budúcich kňazov.
Bol na nich veľmi prísny, ale i láskavý. Povzbudzoval ich, radil im,
viedol ich ako otec. Vždy si na nich našiel čas, na rozhovory alebo i
na šport. Silu do každého dňa čerpal v modlitbe, pri svätostánku.
Keď  sa  stal  biskupom,  povzbudzoval  svojich  veriacich,  aby

v neľahkých  časoch  prenasledovania  gréckokatolíckej  cirkvi  ostali  verní  Ježišovi,  svojej  Cirkvi  i
národu.  Sám im šiel  príkladom.  Svoj život  obetoval za vernosť Kristovi.  Keď ho chceli  zabiť,  na
svojich  katov  sa  nehneval,  na  smrteľnom  lôžku  za  nich  prosil  u Boha  odpustenie.  Zomrel  ako
mučeník. 



Blažená Jozafata Hordaševská:
Narodila sa vo Ľvove na Ukrajine v chudobnej, no zbožnej rodine.
Už ako malé dievča sa svojou sestrou Annou hrali na pustovníčky
a jedli  korienky.  Aby  pomohla  rodine,  už  veľmi  mladá  začala
pracovať  vo  fabrike,  kde  bola  veľmi  svedomitá  v práci  a horlivá
v náboženskom živote. Svoje rovesníčky učila katechizmus a často
sa zúčastňovala cirkevných bohoslužieb.   
Počas jedných duchovných cvičení sa rozhodla stať sa rehoľníčkou
a zasvätiť  život  Bohu.   Zdôverila  sa  s tým  svojmu  duchovnému
otcovi,  baziliánovi  o.  Jeremiášovi,  ktorý  jej  ponúkol  stať  sa
spoluzakladateľkou  novej  rehole  Sestier  služobníc  Nepoškvrnenej
Panny Márie. Spočiatku sa tejto myšlienky zľakla, ale keď videla,
ako veľmi je to potrebné pre jej duchovne opustený národ, rozhodla
sa  dať do tejto  služby Bohu i  Cirkvi.  Stala  sa  tak  prvou sestrou
služobnicou. V dedinke Žužeľ sa spolu s ďalšími spolusestrami dala
do  práce  a slúžila  tam,  kde  je  najväčšia  potreba.  Modlila  sa
i druhých učila modliť sa,  viedla materskú škôlku,  vychovávala  a
učila deti a mládež, pomáhala mladým ženám, ošetrovala chorých a
opustených, starala sa o Božie chrámy. Všetkým vštepovala do srdca

lásku k Bohu i k svojmu národu.  
Raz, keď sa sestra Jozafata dozvedela, že v neďalekej maštali leží staručká žobráčka, ktorá už nemala
síl žobrať na obživu, priniesla ju do kláštora, položila na svoje lôžko a starala sa o ňu dňom i nocou.
Umyla  ju,  vydezinfikovala  a  postarala  sa  aj  o  duchovnú  službu.  Pred  smrťou  prijala  starenka
Najsvätejšiu Eucharistiu. Jozafata konkrétne milovala Boha v núdznych... 

Samostatná práca:  Písanie listu
Deťom rozdajte papiere a zadajte úlohu: Vyberte si jedného blaženého, ktorý vás najviac zaujal 
a napíšte mu list (do 10 viet), v ktorom mu vyjadríte obdiv, vďačnosť, prosbu, túžbu nasledovať ho 
alebo radu a pod. Tému listu zamerajte na milosrdenstvo v živote blažených. Listy po samostatnej 
práci prečítajte. 
 

Aplikácia: Desatoro milosrdenstva 
Iste je vám známych 10 Božích prikázaní, snáď aj 7 skutkov duchovného milosrdenstva a 7 skutkov 
telesného milosrdenstva.  Skúste na základe dnešnej prezentácie, uvažovania, listov... naformulovať 
„Desatoro milosrdenstva“. Pracujte v skupinách, alebo hromadne. Možno vám pomôže aj príklad 
„Desatora ohľaduplnosti“. 

Desatoro ohľaduplnosti: 
 1. Keď je ohľaduplnosť možná, niet dôvodu nebyť ohľaduplný.

 2. Každý deň sa trochu porozprávajte.
 3. Rastite spoločne, stále.

 4. Vážte si jeden druhého. Tí, ktorí si vážia len rohožky, mávajú väčšinou špinavé topánky.
 5. Majte s druhými súcit.

 6. Buďte zdvorilí. Láska nepripúšťa hrubosť.
 7. Hľadaj na človeku, čo je dobré a krásne, aj keď sa to usiluje zakrývať.

 8. Neboj sa sporov a hádok. Iba mŕtvy a ľahostajní sa nikdy nehádajú.
 9. Nedaj sa znechutiť drobnými nepríjemnosťami.

10. Stále sa smej. Cvičí to srdce a chráni pred srdcovými problémami. 

Fixácia: ABC (podľa potreby, resp. ako domáce zadanie) 
K jednotlivým písmenám abecedy dopíšte slová týkajúce sa milosrdenstva alebo našich blažených



A ________________________________
B ________________________________
C ________________________________
D ________________________________
E _________________________________
F _________________________________
G _________________________________
H _________________________________
I __________________________________
J __________________________________
K _________________________________

L __________________________________
M _________________________________
N __________________________________
O __________________________________
P __________________________________
R __________________________________
S __________________________________
T __________________________________
U __________________________________
V __________________________________
Z __________________________________

Záver: 
Na živote našich blažených sme videli, že byť milosrdný je normálna, samozrejmá vec každého 
kresťana. My možno nie sme biskupmi, ktorí majú možnosti konať veľké skutky milosrdenstva, ako 
napr. zakladať sirotince. Ale môžeme robiť malé skutky milosrdenstva: napr. byť pokojný a odpúšťať 
ako vladyka Pavol; často sa modliť a myslieť na druhých, ako vladyka Vasiľ; pomôcť spolužiakom, či 
nájsť si čas na druhých, ako vladyka Teodor; podeliť sa s núdznymi ako sestra Jozafata; či hovoriť 
o Ježišovi druhým, ako otec Metod. 
Skúsme si do života zobrať príklad z nich aspoň z jedného malého prejavu lásky.  
Modlitba vlastnými slovami – vyjadrenie prosby za osvojenie si jedného malého prejavu lásky od 
našich blažených. 

Zdroje: Ferrero B.: Spev svrčka, Don Bosco, Bratislava 2000;  Učiteľská príručka, Tranoscius, Liptovský Mikuláš 2001, 
Slawuta, D.: Modlitba a služba. Michalovce 2009; SSNPM: Celým srdcom. Prešov 2002; Puskás L.: Blažený Teodor Romža.
Košice 2011; Baziliáni: www.zoe.sk, Hromník, M.: Blahoslavený Pavel Peter Gojdič, OSBM. Prešov 2007;  Šturák, P.: 
www.zoe.sk; Hromník, M.: Blahoslavený Vasiľ Hopko. Trnava 2003; Dancák, F.: www.zoe.sk, www.trcka.nfo.sk, 
Spracovala: T.Cmoriaková

Milosrdenstvo v živote východných otcov púšte

Ciele: priblížiť život otcov púšte a ich dobročinnosť s milosrdenstvom; hlbšie sa zamýšľať nad 
skutočnosťami života milosrdenstva; uvedomiť si potrebu milosrdenstva ako „lieku“ pre svet. 
Cieľová skupina: mládež i dospelí
Pomôcky: zväzok sušených liečivých
rastlín, texty z príbehov otcov púšte,
farebné papiere, nožnice, lepidlo, fixi,
sušené kvety/lístky rastlín, twíty sv. otca
Františka o milosrdenstve alebo iné
citáty o milosrdenstve. 

Motivácia: Liečivé rastliny pre chorý
svet
Na stretnutie prineste zväzok sušených
rastlín, alebo nech si ich každý účastník
prinesie sám. 
► Krátka diskusia: Poznáte niektoré
liečivé rastliny?
Zbierate a používate ich? Viete o ich účinkoch, čo sa nimi dá liečiť?
Viete, že liečivé rastliny sa v Cirkvi aj posväcujú? Viete kedy? (na sviatok Zosnutia Bohorodičky)

http://www.trcka.nfo.sk/
http://www.zoe.sk/
http://www.zoe.sk/
http://www.zoe.sk/


Množstvo liečivých rastlín je dnes vytláčaných množstvom chemicky pripravovaných liekov. 
V správnych množstvách uzdravujú byliny celý organizmus, chemické prípravky len jeden orgán, 
pričom ostatné poškodzujú.

V prenesenom význame existujú aj liečivé byliny pre našu dušu: každý radostný pohľad, 
povzbudivé slovo, priaznivé zhodnotenie, pochvala, odpustenie, dôvera v Boha, dobré spoločenstvo... 
Samozrejme, existujú aj jedovaté rastliny: nespokojnosť, hnev, nedôvera, strach, vojny, 
pochybovačnosť...

Zberu, pestovaniu a užívaniu liečivých rastlín sa v minulosti venovali a venujú aj v súčasnosti 
mnísi. Dokonca sa o mníchoch/rehoľníkoch hovorilo, že už len sama ich tichá prítomnosť druhých 
uzdravovala... 

Dnes nahliadneme do času a života otcov púšte, 
ktorí nám o milosrdenstve chcú povedať niečo viac...  

Expozícia: Príbehy otcov púšte
Pracujte v skupinách alebo jednotlivo. Prečítajte si uvedené príbehy otcov púšte. Skúste v nich nájsť 
zaujímavé postrehy súvisiace s milosrdenstvom. Podeľte sa s nimi...

Bol jeden mních a ten mal vo svete chudobného brata. Čo zarobil, to mu dával, ale čím viac mu
dával, tým viac brat chudobnel. Preto zašiel za jedným starcom a tú vec mu oznámil.  Starec mu
povedal: „Ak ma chceš vypočuť, už mu nič nedávaj, ale povedz mu: „Bratku, keď som mal, tak som ti
dával. Aj ty mi teraz nos, čo si urobil svojou prácou.“ A keď ti niečo prinesie, prijmi to od neho a keď
uvidíš nejakého cudzinca alebo chudobného starca, daj mu to a popros ho, aby sa za tvojho brata
pomodlil.“ Mních šiel, a urobil tak. Keď prišiel jeho brat zo sveta, hovoril s ním podľa starcovho
príkazu. On odišiel zarmútený. Tretieho dňa vzal zo svojej záhrady drobnú zeleninu a priniesol mu
ju. Ten mních si to vzal a dal to starcom a poprosil ich, aby sa za jeho brata modlili. I dostal brat
požehnanie a vrátil sa do svojho domu. Podobne inokedy priniesol zeleninu a tri chleby. Mních to
prijal a naložil s tým ako predtým. Keď prišiel brat po tretí raz, priniesol mnoho jedla a víno a ryby.
Mních to uvidel  a začudoval  sa,  zvolal  chudobných a dal  im občerstvenie.  Potom povedal  tomu
svojmu bratovi: „Nepotrebuješ trochu chleba?“ On odpovedal: „Nie, môj pane. Dokiaľ som totiž od
teba niečo dostával, ako by do môjho domu prichádzal oheň a stravoval to. Zato od doby, čo od teba
nič nedostávam, mám nadbytok a Boh mi žehná.“ Mních teda šiel a oznámil všetko starcovi. Starec
povedal: „Nevieš, že dielo mníchov je oheň a spaľuje všetko, kdekoľvek vstúpi? – To mu prospieva
viac, aby dával almužnu zo svojej námahy a prijímal od svätých mníchov modlitbu, a tak dostával
požehnanie.“

Postrehy: napr. preukazovať milosrdenstvo neznamená len dávať, dávať, dávať, ale naučiť chudobných  a 
núdznych postarať sa o seba, pracovať na sebe, dôverovať sile modlitby...

Brat povedal abbovi Pimenovi: „Keď dávam svojmu bratovi trochu chleba alebo niečo iné, démoni
to špinia, akoby sa to dialo len z ľudskej náklonnosti.“ Starec mu povedal: „Aj kedy sa to dialo
z ľudskej náklonnosti,  dali  sme bratovi, čo potreboval.“ A povedal mu ešte také podobenstvo: „V
jednej dedine bývali dvaja roľníci. Jeden z nich zasial, a potom zožal len trochu nečistých plodov.
Druhý siatie zanedbal a nezožal vôbec nič. Keď prišiel hlad, ktorý z týchto dvoch zostal nažive?“
Brat  odpovedal:  „Ten,  ktorý  zožal  len  trochu  nečistých  plodov.“  Starec  povedal:  „Tak  aj  my
zasievame pár nečistých semien, aby sme nezomreli od hladu.“ 
Amma  Sára  povedala:  „Dávať  milodar  je  dobré.  Aj  keď  to  totiž  niekto  robí  najprv  z ľudskej
náklonnosti, prejde postupne od ľudskej náklonnosti k Božej bázni.“

Postrehy: napr. máme pokušenie alebo konať dobro na vlastnú slávu, realizovať svoje „ja“, páčiť sa ľuďom 
alebo sa trápiť pochybnosťami, že v našich dobrých skutkoch je príliš toho „ľudského“. Otcovia púšte hovoria, že
dobro je potrebné konať vždy, aj keď je poznačené tým naším „ľudským“. Boh má moc to „príliš ľudské v našej 
láske“ očistiť...



Abba Timotej povedal abbovi Pimenovi: „V Egypte je jedna žena, ktorá smilní a svoju mzdu dáva
ako almužnu.“ Starec povedal: „Nezostane v smilstve, veď sa u nej ukazuje ovocie viery.“ Raz prišla
k Timotejovi  na  návštevu jeho matka a  on sa  jej  opýtal:  „Tá žena ešte  stále  smilní?“ Ona mu
odpovedala:  „Má teraz  ešte  viac milencov a dáva ešte  väčšie  almužny.“ Abba Timotej  došiel  k
Pimenovi a oznámil mu to. On povedal: „Nezostane v smilstve.“ A znova prišla matka abbu Timoteja
a povedala mu: „Vieš, že tá neviestka (prostitútka) chcela ísť so mnou, aby si sa za ňu pomodlil? Ale
ja som ju nevzala.“ Keď to počul, oznámil to abbovi Pimenovi a ten mu povedal: „Bež ty sám a
stretni sa s ňou.“ Tak abba Timotej šiel a stretol sa s ňou. Akonáhle ho uvidela a počula od neho
Božie slovo, veľmi sa rozplakala a naplnila ju ľútosť a povedala mu: „Odteraz prestanem smilniť a
oddám sa bázni Božej.“ A hneď odišla a vstúpila do jedného ženského kláštora a veľmi sa zapáčila
Bohu.

Postrehy: napr. dobro je silnejšie ako zlo, nikdy nemáme súdiť hriešnych, ale hľadať v nich dobro, Boh si dá 
rady s paradoxmi nášho života...

Abba Kasián povedal: „Prišli sme z Palestíny do Egypta za jedným z otcov. On nás pohostil a my
sme sa  ho  opýtali.  „Prečo v  bode,  keď prijímate  pocestných  bratov,  nezachovávate  svoj  pôstny
poriadok, ako sme zvyknutí my v Palestíne?“ On povedal: „Pôst je so mnou stále, ale vás u seba
stále zdržovať nemôžem. A pôst, i keď je to vec užitočná a nutná, je z nášho rozhodnutia, zatiaľ čo
naplňovanie lásky vyžaduje Boží zákon. Keď prijmem jedného z vás, slúžim Kristovi ako dlžník so
všetkou starostlivosťou. A keď vás vyprevadím, môžem pôstny poriadok zase obnoviť. Veď hostia na
svadbe sa nemôžu postiť, dokiaľ je ženích s nimi, keď im ale ženích vezmú, vtedy sa budú postiť
právom.“
V Egypte jeden mních opustil svoju keliu a keď navštívil svojho starca, rozprával mu: „Postil som sa
tak, až na mojom ohnisku narástla tráva!“ Starec sa však tomu nepotešil a povedal mu: „Zanedbal si
pohostinnosť!“ V mníšskych pravidlách platí: „Hosť v monastyr, Boh v monastyr.“

Postrehy: napr. my, horliví kresťania máme pokušenie byť veľmi asketickí, ale Láska je nad všetko. V mojom 
blížnom i vzdialenom je Kristus, ktorý potrebuje moju lásku viac ako moje umŕtvovanie, za ktorým sa môže aj 
tak skrývať napr. len egoizmus...

Úloha: 
► Vypíšte skutky milosrdenstva z príbehov života púštnych otcov
► o príbehoch a postrehoch diskutujte v skupine
► poznáte literatúru venovanú otcom púšte? 
(napr. Apoftegmata. Výroky a příběhy pouštních otcú I. - III.;  
JAN CASSIANUS: Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí. I. - II. ; 
PALLADIOS: Poučné příběhy pro komořího Lausa; 
THEODÓRÉTOS Z KYRRU Historia religiosa: bohumilá historie mnichů syrských 
– vyšli vo vydavateľstve benediktívnskeho arciopátstva sv. Vojtěcha a sv. Markéty, Praha)

Prečítajte si ich... vstúpite do iného sveta...

Aktivita – aplikácia: Záložka
Vyrobte  záložku,  ktorú  môžete  niekomu  darovať  ako
prejav pozornosti, „liečivej“ moci milosrdenstva. 
Budete  potrebovať:  tvrdý  farebný  papier,  z  ktorého
vystrihnite podklad na záložku napr. rozmer 3 x 10 cm. Na
jednu stranu do prostriedku vlepte lisovaný sušený kvietok
alebo  lístok  a  na  opačnú  stranu  napíšte  fixou  citát  o
milosrdenstve.  Záložku  môžete  dozdobiť  podľa  fantázie,
napr. kraje „orámovať“ zlatou/striebornou fixou... Na záver
záložku zalaminujte. 



Záver: Nech sú pre nás otcovia púšte v ich jednoduchosti, pravdivosti a duchovnej múdrosti 
„uzdravením“ a  povzbudením do života milosrdenstva. 
Modlitba: Keďže obľúbenou modlitbou púštnych otcov boli žalmi, pomodlite sa spolu niektorý žalm. 

Twity sv. otca Františka o milosrdenstve  
▫  Pane, daruj nám milosť sĺz, aby sme oplakali naše hriechy a prijali tvoje odpustenie.
▫  Spoveď je sviatosťou nežnosti Boha, jeho spôsobom, ako nás objať.
▫  Kristus zvíťazil nad zlom od základov: je bránou spásy otvorenou dokorán, aby každý mohol nájsť 
milosrdenstvo.
▫  Otvorme Pánovi naše zapečatené hrobky – každý z nás ich pozná – aby Ježiš vstúpil a priniesol život.
▫  Pán nás žiada byť mužmi a ženami, ktorí vyžarujú pravdu, krásu a moc evanjelia, ktorá premieňa život.
▫  Milosrdenstvo: je to cesta spájajúca Boha a človeka, ktorá otvára naše srdce nádeji, že budeme milovaní 
navždy.
▫  Stať sa milosrdnými znamená naučiť sa byť odvážni v konkrétnej a nezištnej láske.
▫  Ak sa otvoríme prijatiu Božieho milosrdenstva pre nás, staneme sa na oplátku schopnými odpúšťať.
▫  Ježiš nám ukazuje, že Božia moc nie je deštrukciou, ale láskou; Božia spravodlivosť nie je pomstou, ale 
milosrdenstvom.
▫  Nikto nemôže byť vylúčený z Božieho milosrdenstva. Cirkev je dom, ktorý všetkých prijíma a nikoho 
neodmieta.
▫  Boh nás pohladil svojím milosrdenstvom. Prinesme toto pohladenie iným, tým, ktorí ho najviac potrebujú.
▫  Drobné gestá lásky, citlivosti a záujmu dávajú pocítiť, že Pán je s nami: takto sa otvára brána milosrdenstva.
▫  Môj život, moje postoje, môj životný štýl musia byť konkrétnym znakom toho, že Boh je nám nablízku.
▫  Otvorme naše srdce milosrdenstvu! Božie milosrdenstvo je silnejšie ako hriech.
▫  Nik nemôže klásť hranice Božej láske, ktorá je vždy pripravená odpúšťať.
▫  V dnešnej spoločnosti, v ktorej je odpustenie tak zriedkavé, je milosrdenstvo stále dôležitejšie.
▫  Predsavzatie na každý deň: odovzdať kúsok Kristovej nehy tomu, kto to najviac potrebuje.

Zdroje: Hoffsummer, W.: 99 detských kázní s predmetmi zo všedného života, KBD, Svit 2002; Apoftegmata II. Výroky 
a příběhy pouštních otcú, Praha 2005; www.twitty.com   Spracovala: T.Cmoriaková

Kľúče od pokladu Boyard (vo zvieracej ríši)
 hry na leto pre deti i mladých vo farnosti, na výlety, letné tábory...  -

Boyardovky sú veľmi obľúbené dobrodružné hry. Vytvorte súťažné družstvá. Za každú splne-
nú úlohu dostane skupina kľúč. K pokladu sa dostanú, ak vybojujú počet kľúčov. Pri jednotlivých
stanovištiach dohliadajú na priebeh súťaže vedúci, ktorý rozhodujú, či úloha bola alebo nebola splne-
ná, merajú časový limit a odovzdávajú kľúč. Časové limity si určte sami (podľa veku detí, počtu detí v
skupine...). Nezabudnite pripraviť dostatočný počet kľúčov. Forma „pokladu“ je na vás...

OVEČKA
Motivácia: Spánok je veľmi zdravý a preto v ňom na začiatku našej hry naberieme silu. Pripravte sa
na spánok...
Pomôcky: veľké tričko, spacák, karimatka
Priebeh:  úlohu plní celé družstvo. Hráč si oblečie tričko na spanie, zalezie do spacáka, vedúci mu
odpočíta 5 baránkov. Vylezie zo spacáka, ustelie, vyzlečie tričko a nasleduje ďalší hráč. 

SOKOL
Motivácia: Sokol žije na vysokých skalnatých bralách. Malé sokoly nevedia lietať a preto im rodičia
musia nosiť potravu a vodu i napriek výške a diaľke, v ktorej žije. 
Pomôcky: zvalený strom/kladina, 2 umelohmotné taniere, 2 vedrá/misky, voda, fixa
Priebeh: úlohu plní celé družstvo. Hráč vezme do rúk 2 taniere naplnené vodou ako čašník a ladne
prejde na druhú stranu kladiny. Prenesenú vodu tam vyleje do pripravenej misky. Všetci sa striedajú
až kým nenaplnia misku po vyznačenú čiaru alebo po okraj. 

http://www.twitty.com/


KRTKO
Motivácia: Krtko to nemá v živote ľahké, Keďže nič nevidí, všetko musí poznávať hmatom.
Pomôcky: veľká deka, šatka pre každého hráča, rôzne predmety (napr. zalomené nožnice, krajčírsky
meter, formičky, škrabka na zemiaky, plyšová hračka...)
Priebeh: úlohu plní celé družstvo. Rozložte deku, pod ktorú umiestnite batôžtek s rôznymi predmetmi.
Hráči si sadnú okolo deky a dajú si pod ňu obe ruky. Zavrú si oči, prípadne zaviažu šatkou. Vedúci po-
šle pod dekou deťom prvý nezvyčajný predmet. Úlohou je uhádnuť, o aký predmet ide. Podávajú si ho
pod dekou, aby mali všetci šancu hádať. 

HROCH
Motivácia: hroch sa veľmi rád váľa v blate, až je toho celý špinavý.
Pomôcky: rýľ, voda, kľúč
Priebeh: vyrýľujte jamu hlbokú asi 25 cm a veľkú asi 0,5 x 1 m. Nalejte do nej vodu a urobte bahno,
do ktorého vhodíte kľuč. Jeden dobrovoľník ná za úlohu kľúč z jamy vytiahnuť. Nezabudnite pripraviť
vedro s vodou na umytie dobrovoľníka. 

ROPUCHA
Motivácia: už ste niekedy videli žabiaka, ako sa nafukuje? Až mu ide líca potrhať.
Pomôcky: balóny, papieriky (čisté a na jednom napísané slovo „kľúč“)
Priebeh: nastrihajte si malé papieriky. Na jeden z nich napíšte slovo „kľúč“. Do každého vložte 1 pa-
pierik. Balóny nafúknite. Úlohou družstva je popraskať všetky balóny. Nemajú k tomu žiadne pomôc-
ky, spôsob je teda na nich. Keď niekto nájde papierik s nápisom „kľúč“, úloha je splnená.

SOVA
Motivácia: určite ste počuli, že sova je symbol múdrosti. Múdri ľudia sa vyznačujú i dobrou pamäťou.
Pomôcky: rôzne predmety (20 ks), deka, hárok papiera pre každú skupinku, podložka na písanie, pero
Priebeh:  vo vzdialenosti  asi  10 – 15 metrov poukladajte na zem rozličné predmety a zakryte  ich
dekou. Úlohou družstva je urobiť zoznam predmetov, ktoré sú pod dekou. K deke môže pristúpiť vždy
len jeden zástupca družstva a po návrate napísať len jeden predmet, ktorý videl. Hráči sa v časovom li -
mite striedajú a snažia sa urobiť zoznam všetkých predmetov. 

ĎATEĽ
Motivácia: keď sa prechádzame lesom, často počujeme vytrvalé ťukanie do stromu. To si ďateľ hľadá 
chrobáčiky pod kôrou.
Pomôcky: kladivo, klince (50 – 75 cm), kliešte, suchý strom
Priebeh: úlohou je zatĺcť do suchého stromu alebo klady klince. Aby to nebolo také jednoduché, po 
každom údere si vezme kladivo do ruky niekto iný. Klince zo stromu nakoniec treba vytiahnúť.

ORANGUTÁN
Motivácia: medzi nezabudnuteľné rozprávky patrí Taran alebo aj Mauglí z knihy džunglí. Určite ste si 
všimli ako obratne sa dokáže pohybovať pomocou dlhých lián pomedzi husté stromy. 
Pomôcky:lano
Priebeh: na strom, ktorý je blízko jamy alebo priehlbiny priviažeme lano asi vo výške 5-6 m. Hráč sa 
postaví nad priehlbinu a pevne sa zavesí na lano. Spustí sa oblúkom ponad priehlbinu a usiluje sa do-
padnúť na vopred určené a označené miesto. 

SLIEPKA
Motivácia: každá kvočka si chráni svoje vajíčka, z ktorých sa snaží vysedieť malé kuriatka. Zniesla by
pre nich aj modré z neba. 
Pomôcky: lepidlo, farebný papier, dierkovač, vyfúknuté vaječné škrupiny alebo polystyrénové/dreve-
né/papierové vajíčka.
Priebeh: z farebného papiera si každý dierkovačom vytvorí malé kolieska, ktorými pomocou lepidla 
pokrýva celú škrupinu. Na splnenie úlohy je potrebné v časovom limite odovzdať ozdobené vajčíka za
každého člena skupiny jedno.

Zdroj: Staň sa hlavným hrdinom svojho života. Metodická príručka. eRko, Bratislava 2008. 



Príbeh
Veľkodušný strom

Bol raz jeden strom, ktorý mal rád jedno dieťa.

Dieťa  ho navštevovalo  každý  deň.  Zbieralo si

jeho listy, plietlo si z nich korunky a hralo sa na

kráľa lesa. Šplhalo sa po jeho kmeni a hojdalo

sa  na  jeho  konároch.  Jedávalo  jeho  plody  a

potom sa spolu hrali na schovávačku. Keď sa

unavilo, pospalo si v jeho tieni a halúzky mu pri

tom  spievali  uspávanku.  Chlapča  milovalo

strom z celého svojho detského srdca. A strom

bol šťastný.

Ale  čas  letel  a  dieťa  rástlo.  Keď  podrástlo,

strom ostával často sám. Raz sa chlapča prišlo

na strom pozrieť a strom mu povedal: „ Poď ku

mne,  dieťa  moje.  Vyšplhaj  sa na môj  kmeň a

pohojdaj sa na mojich konároch, zajedz si z môjho ovocia, zahraj sa v mojom tieni a buď šťastné. “

„Už som dosť veľký, aby som sa šplhal po stromoch a hral sa. “ Povedalo chlapča. „ Chcel by som si niečo

kúpiť a zabaviť sa. Potrebujem peniaze.  Môžeš mi ich dať? “ „ Je mi ľúto, “ povedal strom. „ Peniaze

nemám. Mám iba lístie a ovocie. Natrhaj si ho dieťa moje, choď a predaj v meste. Tak budeš mať peniaze a

budeš šťastný. “ A tak chlapča vyliezlo na strom. Obralo všetko ovocie a odišlo s ním preč. A strom bol

šťastný.

Dieťa sa dlho nevrátilo. Strom ostal sám a zosmutnel. Ale chlapča sa neskôr vrátilo znova. Strom sa zachvel

od radosti a povedal: „Poď ku mne dieťa moje. Vyšplhaj sa na môj kmeň a pohojdaj sa na mojich konároch a

buď šťastné.“ „Mám veľa  práce a nemám čas loziť po stromoch“, povedalo dieťa. „Potrebujem dom, v

ktorom by som sa cítil bezpečne. Chcem ženu a chcem deti ,  preto potrebujem dom. Môžeš mi ho dať?“

„Nijaký dom ja nemám“ povedal strom. „Mojím domom je les, ale môžeš si odpíliť moje konáre a postaviť si

dom. A budeš šťastný. Dieťa odpílilo všetky konáre, odviezlo ich, aby si postavilo dom. A strom bol šťastný.

A dieťa dlho, dlho neprichádzalo. A keď sa predsa vrátilo, strom bol taký šťastný, že nemohol ani prehovoriť.

„Poď ku mne dieťa moje, zašumel, poď sa zahrať“. „Som príliš starý a veľmi smutný, aby som sa hral“

povedalo dieťa. „Potreboval by som loďku, aby som odtiaľto mohol niekam utiecť. Môžeš mi dať loďku?“

„Odrež si môj kmeň a urob si loďku“ povedal strom. „Tak budeš môcť odísť a byť šťastný.“ A tak dieťa

odrezalo kmeň a urobilo si loďku, aby mohlo odísť. A strom bol šťastný, ale nie nadlho.

Po dlhom, dlhom čase sa dieťa znova vrátilo. „Je mi ľúto, dieťa moje“ povedal strom „ale už nemám nič, čo

by som ti mohol dať... Nemám už ovocie“. „ Na ovocie mám už veľmi slabé zuby“ povedalo dieťa „Už nemám

ani  konáre“  pokračoval  strom,  „aby  si  sa  mohol  pohojdať“.  „Som príliš  starý,  aby  som sa  hojdal  na

konároch“ povedalo dieťa. „A nemám ani kmeň“ povedal strom, „už sa nemáš kam šplhať“.

„Som príliš unavený, aby som sa šplhal“ povedalo dieťa. „Som spustošený“ povzdychol si strom. „Tak rád

by som ti niečo dal..ale už nemám nič. Som iba starý klát. Je mi to veľmi ľúto.“

„Nepotrebujem už veľa“ povedalo dieťa „Len pokojné miestočko, aby som si mohol sadnúť a odpočinúť. Som

veľmi unavený.“„Dobre“, povedal strom a pokúsil sa vzpriamiť, nakoľko mohol, „tak teda starý klát je dobrý

na to, aby si si mohol sadnúť a odpočinúť. Tak poď, dieťa moje, sadni si. Sadni si a odpočiň si“.

A dieťa tak urobilo. A strom bol šťastný...

Sadni si dnes večer na tiché miesto a pomôž svojmu srdcu ďakovať všetkým „stromom“ svojho života...

Zdroj: FERRERO, B.: Spev svrčka. Vydavateľstvo Don Bosco, Bratislava 2000. 



Vyhodnotenie vedomostných biblických súťaží 2015/2016 

Vedomostné biblické súťaže majú v našej cirkvi už dlhú tradíciu a sú obľúbenou aktivitou v rámci
školskej i farskej katechézy. V tomto školskom roku sa uskutočnil už 15. ročník Biblickej olympiády (BO) a 18.
ročník  Biblickej  súťaže  (BS).  Predmetom súťaží  v  tomto  ročníku  boli  Prvá  kniha  Samuelova  a  Lukášovo
evanjelium pre 1. a 2. kategóriu BO; Lukášovo evanjelium pre B. kategóriu BS a biblický obsah predmetu NV/N
1. a 2. roč. ZŠ pre A. kategóriu. 

Protopresbyterské kolá BO, BS: 

Protop Miesto konania Zodpovedný Dátum BO–počet družstier BS–počet družstiev

TV CSOŠ sv. Jozafata, Trebišov o. V. Geletka 07.03.16 1.kat: 4; 2.kat: 4  A.kat: 4; B.kat: 4 

MI ZŠ Zálužice o. V. Bajužík 08.03.16 1.kat: 4; 2.kat:  2 A.kat: 2; B.kat: 2

KE CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice o. M. Iľko 10.03.16 1.kat: 4; 2.kat: 2 A.kat: 3; B.kat: 3

SNV CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice - 10.03.16 1.kat: 2; 2.kat:  0 A.kat: 0; B.kat: 0

MAĎ ZŠ Kráľovský Chlmec o. B. Kecskés 11.03.16 (sl.)1.kat: 1
(m.)1.kat: 8; 2.kat. 1

(sl.) B.kat: 1
(m.)A.kat:4; B.kat: 5

SE CSŠ, Sečovce o. M. Diheneščík 14.03.16 1.kat: 3 ; 2.kat: 0 A.kat:3; B.kat:  4

SO ZŠ Komenského 12, Sobrance o. Ľ. Tóth 15.03.16 1.kat: 5; 2.kat: 1 A.kat: 4; B.kat: 5 

Eparchiálne kolo BO a BS: 12. - 13.  4. 2016, Eparchiálny úrad, Košice 

A. kategória BS (1. - 2. roč. ZŠ): 
1. miesto: ZŠ Komenského, Trebišov                        
2. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
3. miesto: ZŠ Komenského 6, Sobrance
4. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
5. miesto. ZŠ Okružná, Michalovce

B. kategória BS (3. - 4. roč. ZŠ): 
1. miesto:  CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
2. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
3. miesto: ZŠ Komenského 12, Sobrance
4. miesto: ZŠ Jovsa
5. miesto: ZŠ Michaľany

1. kategória BO (5. - 9. roč. ZŠ):
1. miesto: ZŠ Okružná 17, Michalovce
2. miesto: Cirkevná spojená škola, Sečovce
3. miesto: ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
4. miesto: Osemročné Gymnázium, Sobrance
4. miesto: ZŠ s MŠ Helcmanovce
5. miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

2. kategória BO (G a SOŠ): 
1.  miesto:  Gymnázium  sv.  Tomáša  Akvinského,
Košice
2. miesto: Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa, 
Trebišov
3. miesto: Gymnázium, Ľ. Štúra, Michalovce

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

A. kategória BS (1. - 2. roč. ZŠ):
miesto: ZŠ Okružná
miesto: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
miesto: CSŠ sv. Egídia, Bardejov
miesto: ZŠ Komenského 8, Trebišov
miesto: Súkromná ZŠ, Giraltovce
miesto: ZŠ Komenského 6, Sobrance

B. kategória BS (3. - 4. roč. ZŠ): 
miesto:  Farnosť Okružná
miesto: ZŠ Jovsa
miesto: ZŠ s MŠ Kolonica
miesto: CSŠ sv. Rodiny, Sečovce
miesto: ZŠ Komenského 12, Sobrance
miesto: SCŠ sv. Egídia, Bardejov
miesto: Farnosť Trenčín

Celoslovenské kolo BO: 17. - 19. 5. 2016, penzión Juliana, Zemplínska Šírava – Kamenec

I. kategória 18. 5. 2016
1. CZŠ sv. Jozefa v Hlohovci (TN arcidiecéza)
2. ZŠ Nižná brána, Kežmarok (Spišská diecéza)
3. ZŠ Michalovce (Košická arcidiecéza)
4. CZŠ sv. Jána Vianeyho, Rajec (ZA diecéza)
5. Spojená škola D. Tatarku, Poprad (PO Aep.) 

6. ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce (NTdiecéza)
7. Spojená škola sv. Františka, Bratislava 
(Bratislavská arcidiecéza)
8. ZŠ Okružná, Michalovce (Košická eparchia)
9. ZŠ A. Kmeťa, Levice (BB diecéza)
10. ZŠ s MŠ Poproč (Rožňavská diecéza)



II. kategória 19. 5. 2016
1. BGym. Milana Hodžu, Sučany (ZA diecéza)
2. Gym. P. de Coubertina, Piešťany (TN adc.)
3. Gym. sv. Mikuláša St. Ľubovňa (SNV diecéza)
4. Gym. sv. Cyrila a Metoda, Nitra (NTdiecéza)
5. Gym. F. Švantnera, Nová Baňa (BB diecéza)

6. Gym.sv. T. Akvinského, Košice (Košická ep.)
7. Gym. sv. Steinovej, Košice (KE arcidiecéza)
8. Gym. B. Slančíkovej – Timravy, Lučenec (RN d.)
9. Gym. L. Novomeského, Senica (BA adc.)
10. Gym. Konštantínova, Stropkov (PO Aep.)

Interdiecézne kolo BO pre maďarsky hovoriacich: 
1. kategória: 13. miesto: Košická eparchia, ZŠ J. Erdédyho, Veľké Kapušany

Vyhodnotenie výtvarných súťaží 2015/2016

Výtvarná biblická súťaž „Biblia očami detí a mládeže“

Predmetom súťaže boli témy z 1Sam a Lk. Do eparchiálneho kola bolo zaslaných 26 žiackych prác zo 6
škôl  eparchie.  Eparchiálne  kolo  prebehlo 7.  4.  2016  v Košiciach  pod  dohľadom  poroty:  Mgr.  Michaela
Benediková, výtvarníčka, Mgr. Tatiana Cmoriaková, metodik DKÚ.  Víťazné obrazy eparchiálneho kola nájdete
na www.grkatke.sk    - aktuality. Výsledky celoslovenského kola: www.kpkc.s  k 

Výsledky eparchiálneho kola: 
Kategória: 1. (materské školy)

1. „Zvestovanie“ Nela Klobošičová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice 
Kategória: 2. kat. (1. – 2. roč. ZŠ)

1. „Zvestovanie“  Ema Redajová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice 
2. „Dávid a Goliáš“ Natália Lemešová, Cirkevná spojená škola, Sečovce
3. „Narodenie Ježiša“ Ema Vallová, ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ) 
1.  „Tesná brána“ Aurélia Šimková, ZŠ T.J.Moussona, Michalovce
2. „Podobenstvo o rozsievačovi“ Nina Gimerová, Cirkevná spojená škola, Sečovce, EP KE
3. „Dávid a Goliáš“ Petra Sekáčová, Cirkevná spojená škola, Sečovce
Cena poroty: „Mária a Marta“ Desana Špitzová, ZŠ Helcmanovce

Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
1. „Vzkriesenie naimského mládenca“ Tatiana Rusinková, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice 
2. „Dobrý a zlý strom“ Timotej Tereba, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Juhoslovanska 2, Košice 
3. „Podobenstvo o stratenej drachme“  Stela Mikulová, Cirkevná spojená škola, Sečovce, EP Košice

Kategória: 5.  (7. – 9. roč. ZŠ)
1. „Samuel vo svätostánku“ Samuel Riník,  Cirkevná spojená škola, Sečovce
2. „Dávid bojuje s Goliášom“ Patrik Fekete,  Cirkevná spojená škola, Sečovce

Kategória: 6. (G, SOŠ) 
1. „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu...“ Mária Ceľuchová, CG sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
2. „Krst Pána Ježiša“ Mária Salková, Cirkevné Gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov
3. „Západ Dávida s Goliášom“ Jozef Labanič,  Cirkevná spojená škola, Sečovce

Projekt „Východní svätí pre súčasnosť“ 

Témou výchovného projektu bol život a odkaz sv. Jána Krstiteľa.. Do projektu v rámci eparchie bolo
zaslaných  60  žiackych  prác  z  8  škôl  a  1  farnosti.  Eparchiálne  kolo  prebehlo  7.  4.  2016 v  Košiciach  pod
dohľadom poroty: Mgr. Michaela Benediková a Mgr. Tatiana Cmoriaková. Metropolitné kolo prebehlo 3.5. 2016
v  mládežníckom centre  Bárka  v  Juskovej  Voli,  kde  porote  predsedal  vladyka  Milan  Lach.  Víťazné  práce
eparchiálneho i metropolitného kola viď na www.grkatke.sk - aktuality.   

Výsledky eparchiálneho kola: 
Kategória: 1. (materské školy)

1. Názov: Ján Krstiteľ. Autor: Tamara Hlodinková. Škola: CMŠ bl. Biskupa V. Hopku, Michalovce
2. Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Petra Onderová. Škola: CMŠ bl. Biskupa V. Hopku, Michalovce
3. Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Tomáš Dzuňo. Škola: CMŠ bl. Biskupa V. Hopku, Michalovce

Kategória: 2. (1. – 2. roč. ZŠ)

http://www.grkatke.sk/
http://www.kpkc.sk/
http://www.kpkc.s/
http://www.grkatke.sk/


1. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Petra Sekáčová Škola: CSŠ, Sečovce 
2. Názov: Salome tančí a žiada hlavu Jána Krstiteľa Meno: Natália Lemešová Škola:  CSŠ, Sečovce 
3. Názov: Hlava Jána Krstiteľa pre Salome Meno: Ema Ančočíková Škola:  CSŠ, Sečovce 
Cena poroty: Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Timea Malá. Škola: IV. ZŠ Komenského 1, Michalovce

Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ) 
1. Názov: Ján Krstiteľ vo väzení Meno: Anna Šimajová Škola: CSŠ, Sečovce 
2. Názov: Salome si vyžiadala hlavu Jána Krstiteľa Meno: Veronika Macková Škola: CSŠ, Sečovce 
3. Názov: Krst vodou z rieky Jordán Meno: Miriam Guteková Škola: CSŠ, Sečovce 
Cena poroty: Názov: Ján Krstiteľ Meno: Sonja Fajoel Škola: ZŠ Hroncová 23, Košice
Cena poroty: Názov: Ján krstí ľudí. Meno: Barbora Gladišová. Škola: ZŠ Helcmanovce

Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
1. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Adam Balkovič Škola: CSŠ, Sečovce 
2. Názov: Sv. Ján – patrón krajčírov Meno: Jakub Figeľ Škola: ZŠ Jenisejská 22, Košice
3 Názov: Krst v Jordáne Meno: Miroslava Tormová Farnosť: Falkušovce
Cena poroty: Sv. Ján sa modlí na púšti. Meno: Nikola Mikitová. Škola: SZŠ Dneperská 1, Košice

Kategória:  5.  (7. – 9. roč. ZŠ)
1. Názov: Ján Krstiteľ  Meno: Monika Jurková Škola: CSŠ, Sečovce 
2. Názov: Sv. Ján Krstiteľ Meno: Martin Nigut Škola: CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
3. Názov: Ján Krstiteľ vo väzení Meno: Samuel Riník Škola: CSŠ, Sečovce 

Kategória: 6. (SŠ, SOU, Gym.) 
1.  Názov: Ján Krstiteľ Meno: Jozef Labanič Škola: CSŠ, Sečovce 
2. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Michal Čižmár Škola: CSŠ, Sečovce 

Nesúťažne: Báseň s názvom „Svätá cesta Pánovho predchodcu“. Autor: chlapci prímy. Škola: Spojená
škola Kollárová, Sečovce. 

Výsledky metropolitného kola:

Kategória: 1. (materské školy)
1. Názov: Ján Krstiteľ. Autor: Tamara Hlodinková. Škola: CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku, Michalovce
2. Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Petra Onderová. Škola: CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku, Michalovce
3. Názov: Ján Krstiteľ. Meno: Tomáš Dzuňo. Škola: CMŠ bl. biskupa Vasiľa Hopku, Michalovce

Kategória: 2. (1. – 2. roč. ZŠ)
1. Názov: Krst Ježiša  Meno: Timea Lazorová  Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

2. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Petra Sekáčová Škola: CSŠ, Sečovce 
3. Názov: Salome tančí a žiada hlavu Jána Krstiteľa Meno: Natália Lemešová Škola:  CSŠ, Sečovce 

Kategória: 3. (3. – 4. roč. ZŠ) 
1. Názov: Ján Krstiteľ vo väzení Meno: Anna Šimajová Škola: CSŠ, Sečovce 
2. Názov: Salome si vyžiadala hlavu Jána Krstiteľa Meno: Veronika Macková Škola: CSŠ, Sečovce 
3. Názov: Krst vodou z rieky Jordán Meno: Miriam Guteková Škola: CSŠ, Sečovce 

Kategória: 4. (5. – 6. roč. ZŠ)
1. Názov: Narodenie Jána Krstiteľa  Meno: Rebeka Iľaščiková  Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
1. Názov: „Žiadaj hlavu Jána Krstiteľa“ riekla chladnokrvne Herodias dcére Salome  Meno: Ráchel Iľaščiková  
Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
3. Názov: Krst Ježiša Meno: Miriam Jalčaková  Škola: CZŠ sv. Juraja, Svidník

Kategória:  5.  (7. – 9. roč. ZŠ)
1. Názov: Smrť Jána Krstiteľa  Meno: Jakub Filičko  Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 
2. Názov: Sv. Ján Krstiteľ Meno: Martin Filičko  Škola: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 
3. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Monika Jurková  Škola: CSŠ, Sečovce 

Kategória: 6. (SŠ, SOU, Gym.) 
1.  Názov: Prišiel som vydať svedectvo o pravde Meno: Michaela Heržáková Šk: Gy sv. Mikuláša, St. Ľubovňa
2. Názov: Ján Krstiteľ Meno: Jozef Labanič Škola: CSŠ, Sečovce 
3.  Názov: Ján Krstiteľ Meno: Michal Čižmár Škola: CSŠ, Sečovce 

Kategória: 7. (špeciálne základné školy) 
1.  Názov:  Sv. Ján Krstiteľ  Meno: Kristián Rajz   Škola:  ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
2. Názov: Sv. Ján Krstiteľ  Meno: Martina Červeňáková  Škola:  ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
3.  Názov: Sv. Ján Krstiteľ  Meno: Andrea Červeňáková  Škola:  ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie
____________________________________________________________________________
* Obrázky a fotografie: zdroj internet a archív DKÚ Košickej eparchie. 
Za obsah časopisu zodpovedá DKÚ KEp. Vydané pre vnútornú potrebu. 
Neprešlo jazykovou úpravou.


