
 

Je čas inovácií

(Úvodník)

Človek je najrozumnejší tvor na našej planéte. Svedčia o tom rôzne výdobytky

techniky,  veľmi  veľa  inovácií  v najrôznejších  odvetviach,  či  najnovšie

modernizácie,  ktoré  majú  uľahčiť  náš  život.  Mnohokrát  sa  tešíme  tomu,  že

existujú ľudia s rôznymi nápadmi a vedu, techniku a rôzne odvetvia posúvajú

smerom  dopredu.  Chceme  lepšie,  kvalitnejšie,  modernejšie,  bezstarostnejšie

a ešte neviem ako žiť. K tomuto nám dopomáhajú rôzne výrobky či služby. 

Sme v období prípravy na sviatky príchodu nášho Pána Ježiša Krista na túto

zem.  Mohli  by sme povedať,  že sa nachádzame v pôstnom období,  v období

„modernizácie  nášho  vnútra  -  srdca.“  Tak  ako  táto  doba  prináša  mnoho  inovácií,  ktoré  nám majú

uľahčovať náš život, každoročne slávime príchod Ježiša Krista na tento svet, aby aj skrze jeho príchod

sme si uvedomovali, ako on uľahčuje ten náš život. Preto ešte pred sviatkami narodenia nášho Pána

Ježiša Krista prichádza 40 – dňové obdobie pôstu „Filipovka“, ktorá slúži ako dôslednejšia príprava na

radosť a prijatie „Riešenia“ pre náš život.

Má vôbec miesto v dnešnej dobe pôst? Je to niečo, čo je ešte stále aktuálne, alebo je to akýsi

prežitok a my už sme akosi dávno na to zabudli? Je to niečo, čo nás obnovuje a pripravuje na prijatie

čohosi úžasného? Svätá Matka Tereza hovorí: „K tomu, aby nás Boh mohol naplniť, je potrebné, aby

sme sa vyprázdnili.“ Je to  čas očisťovania pre nás,  aby sme mohli prijať Poklad do svojho života.

Inováciu, ktorá nemá obdoby, ktorá sa nám neustále a vždy ponúka a ktorá chce byť vždy s nami. Je ňou

Ježiš Kristus. Je jedno v akej situácii sa nachádzaš, je jedno, čo prežívaš, prijmi ho do svojho srdca a

vtedy nájdeš šťastie. „S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh.“ Vždy je na to čas,

pretože On chce skvalitniť, inovovať, modernizovať tvoj život, ale toto neurobí bez teba. Vyprázdňujme

svoje srdce, nenasledujme svoje hriešne túžby, ale prijímajme Boha, ktorý môže naše srdce naplniť a náš

život úplne obnoviť.  

o. Pavol Mihajlo, administrátor farnosti Gelnica
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Aktuality a oznamy

Metodický seminár

Najbližší  metodický  seminár  sa  uskutoční  vo  februári  2017.  Jeho  téma  bude  zameraná  na
vyučovanie  NV/N  v  skupinách  tvorených  z  viacerých  ročníkov.  Pozvánka  s  programom  bude
zaslaná pred seminárom e-mailovou poštou z DKÚ.

Duchovné cvičenia

Duchovné cvičenia sa uskutočnia 21.-23. apríla 2017. Bližšie informácie budú zaslané e-mailom.

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.  iRVP  a  ukážky  tematických  plánov  nájdete  na
www.kpkc.sk.

Východní svätí pre súčasnosť

Výchovný  projekt,  ktoreho  cieľom  je  spoznávanie  svätcov  východneho  byzantského  obradu,
prehĺbenie východnej spirituality vo svojom kresťanstve, prijatie nových vzorov, rozvoj čnosti...
V tomto ročniku je témou projektu osobnosť, život a dielo bl. Jozafáty Hordaševskej. Propozície sú
uverejnené na www.grkatke.sk .
Motivácia: zaangažovať do vnímania a prežívania života svätca čo najviac detí a mládež v školách i
farnostiach,  zvlášť  tie,  ktoré  sa  nezapojili  do  vedomostných  biblických  súťaží.  Zaujímavo
predstaviť projekt i vybraného svätca, napr. prezentáciou, filmom.

Metodické pokyny:
Obsahová  stránka  (návrhy)  -  čítanie  životopisov  svätých,  oboznámenie  sa  s  bohoslužobnými
textami  (tropar,  kondak,  stichiry  z  večierne,  utierne,  sedaleny,  kánony,  molebeny,  akatisty...),

http://www.kpkc.sk/


vyhľadávanie informácií  a  obrazov/ikon na internete  a  ich  spracovanie,  pozorovanie obrazov v
literatúre  a  časopisoch,  besedy,  modlitba,  filmy,  písanie  fiktívneho  listu  svätcovi,  vytvorenie
interview so svätcom, vymyslenie symbolu, vypisovanie čnosti, osobitných znakov, špecifík svätca,
vytvorenie nástenky, koláže, pohľadnice, leporela ako predpríprava...
Umelecka stránka -  spolupráca s učiteľom Výtvarnej  výchovy po odbornej  výtvarníckej  stránke
(náčrt, farebnosť, proporcionalita, zaplnenie celej plochy, práca so symbolom, prvky historického
imoderného umenia...) 
Dbať  na  originalitu  výberu  témy  i  výtvarneho  spracovania!  Vyhnúť  sa  reprodukciám  (napr.
prekresľovaniu ikon, obrázkov, fotografií...), nakoľko budú zo súťaže vyradené!

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

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.

Omaľovánka Môj svet Sv. Mikuláš

Ponúkame  Vám  možnosť  zakúpiť  si  omaľovánku  o  svätom  Mikulášovi
Divotvorcovi, arcibiskupovi lykijskej Myry. Jej súčasťou je krátky didaktický
text s jednoduchou úlohou pre deti pri každom obrázku a tiež životopis svätca.

http://www.grkatke.sk/


Dvd o zasvätenom živote

Pomôcka pri vyučovaní náboženskej výchovy/náboženstva.

Konferencia ženských aj mužských reholí na Slovensku (KVPŽR a
KVRP)  pripravila  dostupné  krátke  (5-minútové)  filmy  „Na  päť
minút s nami“ o zasvätenom živote v réžii sr. Ivy Kúšikovej, SspS.
Súbor  týchto  filmov  je  súčasťou  DVD.  Filmy sa  týkajú  života,
aktivít, povolania do rôznych foriem zasväteného života. V nich sú
predstavené  základné  črty  zasväteného  života  na  príbehoch
konkrétnej  zasvätenej  osoby.  Sú  spracované  primeraným
spôsobom,  blízkym  dnešným  mladým  ľuďom.  Možno  ich  využiť  na  vyučovaní  náboženskej
výchovy/náboženstva na štátnych i katolíckych školách. Konkrétne témy filmov sú usporiadané do
tematických celkov a obsahových štandardov tohto vyučovacieho predmetu.

  S  rodičmi  k  sviatostnému  životu  detí  (M.Michalíček,  M.
Baginová) – Príručka pastoračno–katechetického projektu, ktorý má
za sebou 10 ročný vývoj a zrenie. Táto príručka obsahuje podklady na
stretnutia s deťmi no aj s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Cieľom nie
je  príprava  na  slávnosť,  ktorá  je  jednorázová,  ale  príprava  na
sviatostný život detí, ktorý je kontinuálny. 

Objednávky je potrebné zasielať na kniznica@ksnr.sk.  

mailto:kniznica@ksnr.sk


Apoštolská exhortácia pápeža Jána Pavla II. 

CATECHESI TRADENDAE

III.  KATECHÉZA  V  PASTORAČNEJ  A  MISIONÁRSKEJ
ČINNOSTI CIRKVI

Katechéza etapa evanjelizácie

18.  Katechézu  nemožno  oddeliť  od  celkovej  pastoračnej  a
misionárskej  iniciatívy  Cirkvi.  Predsa  však  má  svoju
špecifickosť,  ktorou  sa  často  zaoberalo  IV.  generálne
zhromaždenie synody biskupov jednak počas prípravy, jednak v
jej  priebehu.  Tento  problém zamestnáva  aj  verejnú  mienku v
Cirkvi a mimo nej.

Tu nie je namieste podať prísnu a formálnu definíciu katechézy, keďže ju dostatočne vysvetlilo
"Generálne direktórium katechézy".47 Je úlohou špecialistov stále  viac vysvetľovať jej  obsah a
rozčlenenie.
Zoči-voči nejasnostiam v praxi na správne pochopenie katechézy jednoducho pripomíname niektoré
podstatné body - už presne stanovené v cirkevných dokumentoch - bez ktorých by hrozilo riziko, že
nezachytíme jej celý význam a dosah.

Vo všeobecnosti môžeme zdôrazniť, že katechéza je výchova detí, mladých a dospelých vo viere,
ktorá v sebe osobitne zahrňuje vyučovanie kresťanskej náuky, všeobecne podávané organickým a
systematickým spôsobom, aby sa uviedli do plného kresťanského života. Z tohto dôvodu, aby sa
formálne vyhlo konfúzii, katechéza sa rozčleňuje na isté úseky pastoračného poslania Cirkvi, ktoré
majú katechetickú funkciu, pripravujú katechézu alebo z nej vyplývajú: prvé ohlasovanie evanjelia
alebo misionárske vyučovanie pomocou kerygmy, aby vzbudili vieru; apologetika alebo hľadanie
dôvodov viery; skúsenosť kresťanského života; slávenie sviatostí; začleňovanie sa do cirkevného
spoločenstva; apoštolské a misionárske dosvedčovanie (svedectvo).

Predovšetkým  pripomíname,  že  medzi  katechézou  a  evanjelizáciou  nejestvuje  odluka  ani
protirečenie, ba ani priama a jednoduchá totožnosť, ale jestvujú medzi nimi úzke integračné vzťahy,
ktoré  sa  vzájomne dopĺňajú.  Apoštolská  exhortácia  Evangelii  Nuntiandi  z  8.  decembra  1975 o
evanjelizácii moderného sveta správne podčiarkovala, že evanjelizácia - ktorej cieľom je odovzdať
blahozvesť celému ľudstvu,  aby z  nej  žilo  -  je  bohatou,  zložitou a  dynamickou realitou,  ktorú
vytvárajú prvky - alebo lepšie - podstatné prvky, ale navzájom sa líšiace, ktoré treba chápať v ich
celistvosti; v jednote jedného - jediného hnutia.48 Katechéza je práve jedným z týchto prvkov - a to
veľmi dôležitým! - celého procesu evanjelizácie.

K A T E C H É Z A   V   TEÓRII



Katechéza a prvé ohlasovanie evanjelia

19. Špecifickosť katechézy na rozdiel od počiatočného hlásania evanjelia, ktorého výsledkom je
obrátenie,  smeruje  k  dvojakému  cieľu:  napomôcť  dozrievanie  počiatočnej  viery  a  vychovávať
skutočného  Kristovho  učeníka  prostredníctvom  hlbšieho  a  systematického  poznania  osoby  a
posolstva Pána Ježiša Krista.49

No v katechetickej praxi si treba všímať fakt, že prvá evanjelizácia často chýbala. Istý počet detí,
pokrstených v útlom veku, prichádza na farskú katechézu bez akejkoľvek iniciácie k viere a bez
nejakého výslovného a osobného priľnutia k Ježišovi Kristovi. Majú iba schopnosť veriť, vliatu do
ich srdca krstom a prítomnosťou Ducha Svätého; predsudky rodinného prostredia, málo kresťanský
alebo pozitivistický duch výchovy veľmi rýchlo ich pôsobenie maria. A treba k nim pridať iné deti,
nepokrstené, pre ktoré rodičia len neskoro prijímajú náboženskú výchovu: pre isté technické príčiny
ich  katechumenálne  obdobie  vo  väčšine  prípadov  často  prebieha  vo  väčšine  prípadov  počas
obyčajnej  katechézy.  Okrem  toho  mnoho  pokrstených  detí  a  dospievajúcich,  ktorí  prijali
systematickú katechézu a sviatosti, ešte dlhý čas váhajú zaangažovať svoj život pre Ježiša Krista, ak
sa priamo neusilujú vyhnúť sa náboženskej výchove v mene svojej slobody. Napokon, sami dospelí
nie sú odolní proti pochybnostiam a pokušeniam opustiť vieru - pod vplyvom neveriaceho okolia.
To znamená, že "katechéza" musí často nielen živiť a zveľaďovať vieru, ale ju aj neustále prebúdzať
pomocou  milostí,  otvárať  srdcia,  pracovať  na  obrátení,  pripravovať  úplné  priľnutie  k  Ježišovi
Kristovi tých, ktorí sú ešte iba na prahu viery. Táto starostlivosť čiastočne udáva tón, reč a metódu
katechézy.

Špecifický cieľ katechézy

20. Špecifickým cieľom katechézy však ostáva s Božou pomocou rozvíjať ešte počiatočnú vieru,
podnecovať ju naplno a každodenne napomáhať kresťanský život veriacich každého veku. Veď ide
v  rovine  poznania  a  v  živote  o  vzrast  semena  viery,  vloženého  Duchom  Svätým  pri  prvom
ohlasovaní a účinne odovzdaného svätým krstom.

Katechéza sa teda usiluje rozvíjať chápanie Kristovho tajomstva vo svetle Slova, aby ním nasiakol
celý  človek.  Keď je  kresťan účinkom milosti  premenený na  nové stvorenie,  začína  nasledovať
Krista a v Cirkvi sa vždy naučí myslieť ako on, súdiť ako on, konať v zhode s jeho príkazmi a dúfať
podľa jeho povzbudenia.

Presnejšie,  cieľom  katechézy  vo  všeobecnom  rámci
evanjelizácie  je  byť  fázou  výučby  a  dozrievania,  čiže
obdobím, v ktorom kresťan po prijatí osoby Ježiša Krista
ako  jediného  Pána  pomocou  viery  a  po  celkovom
priľnutí  k  nemu  úprimným obrátením srdca  sa  usiluje
lepšie  poznať  Ježiša,  ktorému  sa  oddal:  poznať  jeho
"tajomstvo",  kráľovstvo  Božie,  ktoré  on  ohlasuje,
požiadavky a  prísľuby v  jeho evanjeliovom posolstve,



cesty,  ktoré  načrtol  pre  každého,  kto  ho  chce  nasledovať.
Ak teda je  pravda,  že byť kresťanom znamená povedať  "áno" Ježišovi  Kristovi,  je potrebné si
uvedomiť, že toto "áno" má dve roviny: spočíva v odovzdaní sa Božiemu slovu, opiera sa o neho,
ale znamená - v druhej úrovni - aj usilovať sa vždy lepšie poznať hlboký zmysel tohto slova.

Potreba systematickej katechézy

21. Pápež Pavol VI. vo svojom príhovore na záverečnom zasadaní IV. generálneho zhromaždenia
synody  s  radosťou  "konštatoval,  že  všetci  podčiarkovali  absolútnu  nevyhnutnosť  dobre
usporiadanej a koherentnej katechézy, pretože takéto prehĺbenie toho istého kresťanského tajomstva
podstatne  rozlišuje  katechézu  od  všetkých  ostatných  foriem  ohlasovania  Božieho  slova."50
Zoči-voči  praktickým  ťažkostiam  je  potrebné  medzi  iným  zdôrazniť  niektoré  charakteristické
vlastnosti tohto vyučovania:

- musí byť systematické, nie improvizované, podľa programu, ktorý mu pomôže dosiahnuť presný
cieľ;

- má nástojiť na podstatných veciach, bez nároku na ucelený pohľad na všetky diskutované otázky,
či premenu na teologický výskum alebo vedeckú exegézu;

- má byť úplné, kompletné, teda také, ktoré sa nezastaví na počiatočnom ohlasovaní kresťanského
tajomstva, aké máme v kerygme;

- má byť úplnou kresťanskou iniciáciou,  otvorenou všetkým zložkám kresťanského života.  Bez
toho,  že  by  som  zabúdal  na  mnohé  príležitosti  katechézy  v  súvislosti  s  osobným,  rodinným,
sociálnym alebo cirkevným životom - ktoré je potrebné využiť a ku ktorým sa vrátim v VI. hlave -
nástojím na potrebe organickej a systematickej kresťanskej výučby, pretože z rozličných strán sa
usilujú zľahčovať jej dôležitosť. 

Posledná návšteva

Deň v Betleheme sa už skončil. Hviezda zhasla a pútnici opustili stajňu. Mária ustlala slamu.
Dieťatko zaspalo. Ale kto môže spať v noci, keď sa narodil Kristus? V posvätnom tichu sa otvorili
dvere a na prahu sa objavila žena. 

Bola stará a vráskavá. Jej tvár mala farbu podobnú zemi. Keď ju Mária uvidela, zľakla sa,
mala  dojem,  že  prišla  zlá  čarodejnica.
Našťastie  Ježiš  spal.  Osol  a vôl  pokojne
prežúvali  svoju  slamu  a pozerali  sa  na
neznámu ženu bez najmenšieho údivu, ako
by  ju  poznali  odjakživa.  Mária  však
nespustila oči zo stareny, jej kroky sa zdali
dlhé ako storočie. Starenka sa priblížila až
k samotným  jasličkám.  Náhle  dieťa
otvorilo  oči  a vtedy  matka  s údivom

PRÍBEH



zistila, že oči ženy a dieťaťa sú rovnaké a žiaria rovnakou nádejou. V tom okamihu sa stará žena
naklonila nad slamu, zatiaľ čo jej ruka začala niečo hľadať v šatách. Zdalo sa, že uplynú roky, než
niečo nájde. Mária ju stále nekľudne pozorovala. I zvieratá na ňu hľadeli, ale bez údivu, akoby už
dávno  vedeli,  čo  sa  má  stať.  Nakoniec  žena  vytiahla  zo  svojich  handier  predmet  a podala  ho
dieťaťu. Po všetkých pokladoch, ktoré dali traja králi, a po daroch pastierov – aký to ešte mohol byť
dar? Z miesta, kde matka Mária stála, ho nemohla vidieť. Videla len chrbát stareny ohnutý vekom,
ktorá  sa  ešte  viac hrbila,  keď sa nakláňala  nad jasle.  Ale osol  a vôl  všetko videli  a ničomu sa
nečudovali. Potom stará žena vstala, ako by sa zbavila veľkého bremena, ktoré ju ťahalo k zemi. Jej
ramená  sa  už  nehrbili  a hlavou  sa  dotýkala  povaly.  Tvár  zvláštnym  spôsobom  získala  pôvab
mladosti. Až keď odišla od jasličiek a nakoniec zmizla do noci, mohla Mária uvidieť ten tajuplný
dar. Eva – pramatka všetkých žijúcich – ona to totiž bola – podala Božiemu dieťaťu jabĺčko. Jablko
prvého  hriechu  a mnoho  ďalších,  ktoré  prišli  po  ňom.  A to  malé  jabĺčko  sa  blýskalo  v rukách
novonarodeniatka ako celá zemeguľa nového sveta, ktorý sa spoločne s ním narodil pre nový život,
pre novú šancu. 

Aj my máme možnosť pri slávení vianočného tajomstva položiť k jasliam Spasiteľa svoju
biedu a slabosť a s jeho pomocou vykročiť k novému životu.               (Zdroj: Slovo č. 25-26/2004)

Blažená Jozafata
- katechéza k projektu Východný svätí pre súčasnosť   - 

Ciele: oboznámiť sa so životným príbehom bl. Jozafaty Hordaševskej, objaviť jej čnosti a osvojiť si
ich, prijať ju ako vzor do života. 
Cieľová skupina: 1. – 4. roč. ZŠ
Pomôcky:  čokoládové  dukáty,  obrazy  k 1.  aktivite,  obrazy  zo  života  bl.  Jozafaty,  plagát,
farbičky/fixi, papierové jablká, lep, text záverečnej modlitby, perokresba blaženej.

Priebeh:

Motivácia: Zlatý dukát
Každému dieťaťu dajte zlatý dukát (napr. čokoládový). Po miestnosti umiestnite obrazy ľudí a vecí
(aspoň  formát  A4):  1.  žobrák,  2.  chorý  človek,  3.  obľúbený  kamarát,  4.  sladkosti,  5.  moja
pokladnička, 6. hračky... 
Úloha: Iste každý z nás už v živote mal niečo veľmi cenné, s čím mohol naložiť ako chcel. Aj vy ste
teraz dostali „cennú vec“ – zlatý dukátik a je na vás, čo s ním urobíte. Máte niekoľko možností:
nechať si  ho,  darovať ho niekomu, kúpiť si  niečo...  Vašou úlohou bude vybrať,  ako s dukátom
naložíte – pomôžu vám obrazy v miestnosti. Dukát vložte k tomu obrázku, kde uznáte za vhodné
alebo si ho nechajte...

Zlatý dukát  bol  kedysi  veľkou cennosťou.  Dnes si  porozprávame o niekom, kto mal  tiež niečo
cenné – a uvidíme,  ako s tým naložil...  Tým niekým je  dievčina  menom Michaela,  ktorá  svoje
cennosti dobre využila...

Expozícia:

Počas prerozprávania životného príbehu bl. Jozafaty ukážeme deťom fotografie blaženej.   

K A T E C H É Z A   V   P R A X I



Michaela (Jozafata) sa narodila v meste Ľvov na Ukrajine. Pri krste dostala meno Michaela. Mala
osem súrodencov. Jej rodina bola chudobná a jednoduchá, ale pritom zbožná a pracovitá. Už ako
malá  sa  so  svojou  sestrou  Annou  často  hrávali  na  pustovníčky  a jedli  korienky.  Po  skončení
základnej školy musela začať pracovať vo fabrike,  aby tak pomohla svojej  rodine.  Svoju prácu
robila veľmi svedomito.  Už ako dieťa mala rada modlitbu a bohoslužby. Svoje rovesníčky učila
katechizmus a rozprávala im o Bohu. Keď mala 19 rokov,  otcovia baziliáni dávali  v jej  rodnom
meste duchovné cvičenia. Vtedy sa stretla s o. Jeremiášom, s ktorým sa často rozprávala. Jedného
dňa mu povedala, že sa chce stať rehoľníčkou a zasvätiť sa Bohu. O. Jeremiáš videl, že Michaela to
myslí veľmi vážne. A keďže v tom čase bolo potrebné veľa pomáhať ľuďom chudobným, chorým,
opusteným,  starať  sa  o deti  a mládež,  navrhol  jej,  aby  sa  stala  prvou  Sestrou  Služobnicou
Nepoškvrnenej  Panny  Márie.  Ona  sa  toho  veľmi  zľakla,  ale  keď  videla  veľkú  potrebu  svojho
národa,  súhlasila.  Stala  sa  tak  prvou Sestrou služobnicou,  ku  ktorej  sa  pridalo  7  dievčat.  Ich
začiatky boli veľmi skromné, chudobné, ale pritom veľmi srdečné a úprimné. 
S pomocou svojej sestry Anny navrhla a ušila rehoľné rúcho, ktoré prijala pri obliečke a zároveň
dostala nové meno: Jozafata. Starostlivo sa venovala novým sestrám, ale pritom horlivo pomáhala
svojmu národu. Nová rehoľa sa časom rozrastala, preto Jozafata zakladala nové domy, dokonca
v zahraničí.  Snažila  sa  dvíhať  svoj  národ  duchovne,  kultúrne,  morálne.  Pomáhala  tam,  kde  je
najväčšia potreba. 
Ku koncu  jej  života  ochorela  na  tuberkulózu  kostí.  Toto  utrpenie,  ako  aj  iné  utrpenia  znášala
v odovzdaní do Božích rúk, v pokore a mlčaní. Na smrteľnej posteli si priala, aby jej sestry boli
sväté. V roku 2001 ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú. 

Čím bola výnimočná? 
Čo nezvyčajné robila? 
Nič také, čo by sme nemohli robiť aj my... 

Demonštrácia obrazov: 

Deťom ukážeme obrazy služby bl. Jozafaty z prílohy: Prvá večera, Pokrm pre duchovne hlavných,
Liečenie bylinkami, Detská škôlka/sirotinec, Anjel milosrdenstva, Služba deťom a mládeži, Tvorivá
práca, Šitie bohoslužobných rúch. 
Deti na základe pozorovania obrazov určujú, čomu sa venovala: delenie sa, modlitba, opatrovanie
chorých, vyučovanie a výchova detí a mladých dievčat, šitie a vyšívanie, starala sa o siroty, pomoc
chudobným,  vyrábala  lieky  z liečivých  bylín  pre  chudobných,  starala  sa  o čistotu  chrámov,
o dôstojnosť bohoslužieb, učila druhých modliť sa...

Vysvetlenie k obrazom: 

1. Prvá  večera  -  prvé  sestry  boli  veľmi  chudobné,  museli  sa  vedieť  deliť  s málom,  žiť
v skromných podmienkach, mať sa radi...

2. Pokrm pre duchovne hladných - Jozafata a jej sestry dbali o dôstojnosť bohoslužieb a čistotu
v chrámoch. Učili ľudí modliť sa (napr. moleben k Bohorodičke, ktorý bol v tom čase veľmi
populárny). Sama sa veľa modlila...

3. Liečenie bylinkami - starala sa o chorých, chudobných – vyrábala pre nich lieky z bylín,
ošetrovala ich, pretože nebolo lekární a lekár dochádzal zďaleka. 

4. Destká škôlka/Sirotinec - kedysi  museli ľudia tvrdo a veľa pracovať, aby mali z čoho žiť.
Deti  preto veľa krát ostávali  samé,  potulovali  sa,  boli  hladné.  Jozafata  pre nich otvorila
v stodole materskú škôlku, aby im pomohla. Sestry tiež spravovali sirotinec, lebo v tom čase
bolo veľa sirôt. 

5. Anjel milosrdenstva - ošetrovala chorých. Ľudia si nevedeli pomôcť, ani sebe, ani svojim
príbuzným.  V jednej  rodine  ostal  nešťastný  otec  s deťmi  nad  ťažko  chorou  mamkou.



Jozafata bola pre nich anjelom milosrdenstva... (príbeh nie z obrázku: Raz sa stalo, že kdesi
našla chudobnú žobráčku, ktorá zomierala. Zobrala ju so sebou, uložila ju na svoje lôžko,
starala sa o ňu, zavolala k nej kňaza, aby ju pripravil na smrť a dal jej Eucharistiu. Starala so
o ňu do jej smrti.) 

6. Služba deťom a mládeži -  učila a vychovávala deti,  mládež,  venovala ženám – učila ich
viesť domácnosť. 

7. Tvorivá práca – so svojimi sestrami vyrábali ozdoby do chrámu... 
8. Šitie bohoslužobných rúch – vyšívali bohoslužobné rúcha, dbali o čistotu krásu a poriadok

v chrámov...

Aplikácia: Diskusia a „Dobré ovocie“
Ježiš hovorí, že Dobrý strom nemôže prinášať zlé ovocie. Dobrý strom prináša len dobré ovocie.
Takým dobrým stromom je bl. Jozafata. Pokúsime sa pomenovať ovocie jej života.

Ktorá jej služba z obrazov sa vám najviac páčila?
V čom by ste s ňou chceli spolupracovať?
Okrem toho, čo robila, čo by ste jej ešte poradili?
Aké vlastnosti podľa vás musela maťJozafata, keď toto všetko robila? 

Trpezlivosť, láska, dôvera, usilovnosť, radosť, obetavosť, vynaliezavosť...
Na veľký plagát nakreslíme strom s vetvami. Katechéta drží v ruke niekoľko papierových jabĺk.
Úlohou detí  je   na  jablká  napísať  čnosti/vlastnosti  Jozafaty,  o ktorých sa hovorilo  a nalepiť  na
strom. 
Vidíme,  že  Jozafata  bola  stromom,  ktorý  robí  dobré  ovocie  dodnes.  Aj  my máme  byť  takým
stromom, brať si z nej príklad a modliť sa k nej, aby nám v tom pomohla. 

Pokračovanie aktivity „Zlatý dukát“:
Deťom znova rozdajte čokoládové dukátiky. Ich úlohou bude znova rozhodnúť, čo s ním urobia, ale
už v skutočnom živote (doma, na ulici, medzi známymi...), pričom majú pamätať na bl. Jozafatu –
zobrať si z nej príklad... 

Fixácia: Modlitba k Jozafate: tropár a kondák
- prepíšte do zošita tropár a kondák k bl. Jozafate. Na konci stretnutia sa ho pomodlite. 
- vymaľujte perokresbu bl. Jozafaty (resp. čiernobiely obrázok). 

Tropár, hl. 4
Blahoslavená  Jozafata,  -  svojim  duchom modlitby  a služby  –  učíš  nás  obnovovať  a povznášať
ľudské srdce všade, kde len bije. – Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba. – Nech je všetko na Božiu
slávu.

Kondák, hl. 2
Blahoslavená Jozafata, - spoluzakladateľka Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, - začala si svoju
misiu pre svoj ľud na Ukrajine. – Prinášala si mu svetlo v jeho opustenosti. – Vychovávala si deti
a mládež. – Otcom si dodávala novú silu a nádej. – Starala si sa o chrých a biednych, - lebo si
v nich videla Boží obraz. Dbala si o krásu Božích domov. – Ľuďom si pomáhala prežívať krásu
bohoslužieb. – Pán ťa priviedol k svätosti cestou utrpenia. – Ty si ženou pre všetky časy. 

Záver: modlitba k Jozafate.



Obrazová príloha:





Zdroje: Havlát P.: Poznáváme světce. Brno 2012; Vpravy dľa katechitično – vychovnych zustričej z diťmi ta moloďu. Ľviv
2001; Slawuta, D.: Modlitba a služba. Michalovce 2009; SSNPM: Celým srdcom. Prešov 2002. Spracovala: T.Cmoriaková

8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

Blahoslavená Jozafata – žena pre všetky časy
- katechéza k projektu Východný svätí pre súčasnosť   - 

Ciele:  oboznámiť sa so životným príbehom bl. Jozafaty Hordaševskej, objaviť „jej svet“, čnosti
a pramene života a osvojiť si ich, prijať ju ako vzor do života. 
Cieľová skupina: 8. – 9. roč. ZŠ, SŠ
Pomôcky:  dotazník  s otázkami  a miestom na  odpovede,  životopis  bl.  Jozafaty,  ikona/obraz  bl.
Jozafaty, akatist k bl. Jozafate, sviečka. 

Priebeh:

Motivácia: Dotazník „Môj svet“
Každý  účastník  dostane  hárok  papiera  s nedokončenými  vetami,  ktoré  má  dopísať  podľa  seba.
Zoznam možno ľubovoľne doplniť. Po dopísaní môžu účastníci svoje odpovede prečítať.

- Dnes ťažko...
- Ja a Ježiš máme spoločné...
- Modliť sa – to je...
- Moje najväčšie pokušenie...
- Viem, že Ježiš...



- Moja najväčšia radosť...
- Byť v spoločenstve je...
- Neviem prečo existuje toľko...
- Kto vie, jedného dňa...
- Utrpenie nás...
- Milovať – to je ...
- Ísť za Ježišom – to je ...
- Byť kresťanom – to je...
- Od budúcnosti očakávam...
- Cítim sa nepríjemne...
- To, čo zarmucuje moju rodinu/spoločenstvo...
- Pociťujem blízkosť Boha, keď...
- Kto ma pozná...
- Moja odvaha sa prejavuje...
- Moja práca/služba spočíva v ...
- Mojou túžbou je...

V dotazníku sme sa zamýšľali nad rôznymi aspektami života, hlbšie sme mohli poznať seba i iných.

Ktorá otázka vás najviac zarazila? 
Na ktorú bolo najťažšie odpovedať? 
Ktorá sa vám naviac páčila, povzbudila vás (otázka alebo odpoveď)?
Podobné otázky sa vynárali  aj  v živote  jednej  mladej  ženy,  ktorá sa Ježišovou milosťou stala
svätou. Dnes sa o nej dozvieme viac...

Expozícia: Práca s textom
Nechajte  účastníkov  prečítať  životopis  bl.  Jozafaty  (v  prílohe).  Vhodné  je  ukázať  fotografie
blahoslavenej  (napr.  v knihe  Modlitba  a služba,  internet...).  Môžete  doplniť  aj  informácie
z predchádzajúcej katechézy. 
V skupinách, dvojiciach alebo jednotlivo účastníci na základe textu vyplnia dotazník, ktorý vypĺňali
o sebe, teraz ho však vyplnia o bl. Jozafate. Počas práce môže v pozadí znieť hudba (modlitbová).
Svoje odpovede prečítajú pred celou skupinou. 

Aplikácia a fixácia: Diskusia
Čo vás zaujalo na jej živote, jej osobnosti?
Čo vás zaujalo na odpovediach z dotazníka o bl. Jozafate?
Čoho môže byť patrónkou?
V čom by ste ju chceli nasledovať?
Akú svätú/blaženú („našu“ – východného obradu) ešte poznáš?
Poznáš sr. služobnice alebo iné rehole? Ak áno, čo si myslíš o ich službe? 

 Modlitby a úvahy bl. Jozafaty:
Z nasledujúcich  úvah/modlitieb  bl.  Jozafaty  si  účastníci  vyberú  jeden  citát/myšlienku/slovo  ...
a „namaľujú  ho“  (stačí  ceruzkou,  perom,  symbolické  vyjadrenie).  Práce  si  vzájomne  prezrite,
prípadne vysvetlite.



„Ježišu, ty si životom duší. Učiň, aby moja duša
v tebe,  pre  teba  a skrze  teba  žila.  Nech  o tebe
rozmýšľa,  o tebe hovorí,  pre teba pracuje.  Nech
teba  hľadá,  k tebe  smeruje  a s tebou  nech  sa
zjednotí.  Ježišu,  buď jediným žriedlom a cieľom
môjho  života.  Lebo  ty  si  moja  múdrosť,  sila,
potecha,  moje  slovo,  šťastie  a poklad  tu  aj  vo
večnosti.  Ó,  Kriste!  Ty  si  žil  uprostred  ľudí,
pracoval  si  a trpel  spolu  s nimi.  Tak  aj  ja  vo
všetkých mojich záležitostiach túžim len po tom,
po čom túžilo tvoje Presväté Srdce.“

„Aké  je  to  šťastie  mať  tak  veľa  sestier.  Mojim
svätým záväzkom je modliť sa za každú z nich.“

„Aká som šťastná, že môžem slúžiť tomu, služba
ktorému je kraľovanie.“

„Z lásky k tebe, Ježiš, chcem byť dokonalá.“

„Keď  Boh  nešetril  svojou  všemohúcnosťou  pre

kvietok, ktorý dnes kvitne a zajtra zvädne, tak čo
potom urobí pre moju dušu, ktorá ho chce ľúbiť?“

„Budem sa usilovať čo najlepšie vykonávať svoje
každodenné povinnosti, pamätajúc, že Boh sa na
mňa  pozerá  a budem  sa  usilovať  nájsť  milosť
v Jeho očiach.“

„Vypočuj nás, vypočuj Bože a Spasiteľu náš, keď
voláme uprostred tohto mora, zápasiac uprostred
vĺn.“

„Každý  deň  je  potrebné  venovať  trochu  času
uvažnovaniu  o utrpení  Ježiša  Krista,  a v tom
hľadať silu a liek na slabosti duše.“

„Bez  tvojej  milosti,  Pane,  ja  nie  som  schopná
prehovoriť ani  jediné slovo „Ježiš“,  takže sama
ani nedokážem premôcť všetky ťažkosti, ktoré mi
nepriateľ  dáva  do  cesty,  aby  ma  odtiahol  od
služby  tebe.  Jednako,  všemohúci  Bože,  ja  stále
budem dvíhať svoje oči k tebe...“

Záver: Modlitba

Pred ikonou/obrazom bl. Jozafaty, so zapálenou sviečkou sa pomodlite časť akatistu k bl. Jozafate,
alebo stichiry z molebenu.

Zdroje: Vpravy  dľa  katechitično  –  vychovnych  zustričej  z diťmi  ta  moloďu.  Ľviv  2001; Slawuta,  D.:  Modlitba  a služba.
Michalovce 2009; SSNPM: Celým srdcom. Prešov 2002. 
Spracovala: T.Cmoriaková

          Príloha: Životopis bl. Jozafaty Hordaševskej

Narodila sa 20. 11. 1869 vo Ľvove a osem dní na to prijíma vo Ľvovskej
Cerkvi  sv.  apoštolov  Petra  a  Pavla  sviatosť  krstu  a  myropomazania.
Rodinu Hordaševských Darca všetkého dobra obdaroval štyrmi deťmi ešte
pred Michaelou a ďalšími štyrmi po nej. Chudobní kresťanskí rodičia –
pracovitý  stolár  reštaurátor  Jakub  Pukas  a  dobrá,  obetavá  Ksenia
Hordaševská – ich prijímajú v jednoduchej a hlbokej zbožnosti a dôvere v
Božiu starostlivosť a prozreteľnosť.

Michaela  je  pekným  dieťaťom.  Ako  šesťročnú  ju  zapisujú  do  Školy
svätého Antonija. Už v tomto veku prejavuje výrazné znaky zbožnosti a
čností. So svojou sestrou Annou sa často hrávajú na pustovníčky a jedia

korienky. 
Po ukončení základnej školy – hoci s vyznamenaním – musí nastúpiť do práce vo fabrike na výrobu
skla, aby pomohla rodine. Aj v tomto prostredí sa osvedčuje ako svedomitá v práci a horlivá v
náboženskom živote. Rada a spontánne – ak je to potrebné – učí katechizmus, a veľmi často sa
zúčastňuje cirkevných bohoslužieb.

Michaela má devätnásť rokov, keď otcovia Baziliáni dávajú pre ľvovskú mládež duchovné cvičenia.



Mladučká  a  horlivá  dievčina  spoznáva  o.  Jeremiáša  Lomnického,  OSBM,  ktorý  sa  stáva  jej
duchovným vodcom.  S  jeho  dovolením 24.  júna  1889  v  Cerkvi  sv.  Onufria  vo  Ľvove  skladá
súkromný sľub čistoty na jeden rok a neskôr ho obnovuje na tri roky. 

Otec Lomnický vidí v Michaele neobyčajnú dušu a vedie ju k hlbokému spojeniu s Kristom. Je
svedkom toho,  ako  v  mladej  dievčine  rastie  príťažlivosť  k  rehoľnému  životu  a  ako  sa  vážne
zamýšľa nad povolaním k úplnému zasväteniu sa Bohu. Istý čas sa zaoberá myšlienkou vstúpiť k
sestrám Baziliánkam. 

Tvorca ľudských dejín má s ňou však iné plány. V Božej múdrosti  sa totiž napĺňa čas na zrod
Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a Michaela má v tomto pláne pripravenú
úlohu. Cez o. Jeremiáša dostáva ponuku stať sa spoluzakladateľkou a prvou Sestrou služobnicou.
Ako o tom neskôr sama píše, spočiatku sa tejto myšlienky zľakla. Keď ale uvážila, aké veľké sú
potreby  jej  duchovne  opusteného  národa,  rozhodla  sa  a  ochotne  sa  oddala  na  službu  Bohu  v
začínajúcej Kongregácii. 

Bola to prvá kongregácia s aktívnym spôsobom života v našom obrade. Aby Michaela mohla skúsiť
a zároveň sa trochu zaučiť takémuto spôsobu rehoľného života, odchádza na nejaký čas k poľským
sestrám Feliciánkam do Žovkvi.

Po tejto skúsenosti si s pomocou svojej sestry Anny navrhuje a šije rehoľné rúcho a 24. augusta
1892 ho v Cerkvi  sv.  Onufria  vo Ľvove ho slávnostne prijíma.  Zároveň dostáva  nové meno –
Jozafata.
Po  obliečke  odchádza  do  domu,  ktorý  v  Žuželi  pripravil  o.  Selecký  –  jeden  zo  zakladateľov
Kongregácie – pre Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. Tu sa stretáva s kandidátkami -
dievčatami, ktoré už skôr prejavili záujem o takýto spôsob života. Je im predstavenou a učiteľkou.
Dňa 20. novembra 1892 verejne skladá na tri roky svoje prvé rehoľné sľuby čistoty, chudoby a
poslušnosti, pričom jej deväť kandidátok má obliečku.

Sestra  Jozafata  sa starostlivo venuje formácii  prvých noviciek,  ale  súčasne apoštoluje a horlivo
pomáha svojmu národu. Už v r. 1893 otvára v stodole prvú materskú školu, ktorú vedie jej rodná
sestra  Anna,  rehoľným menom Arzénia.  Všetky sestry spoločne dbajú o duchovné povznesenie
svojho národa – učia deti i ženy, starajú sa o Božie chrámy, o chorých. Oheň, ktorý misiami otcovia
Baziliáni zapaľujú, ony udržujú a žijú s národom. Mladá, ale prezieravá Jozafata vštepuje sestrám
hlbokú lásku k národu, uprostred ktorého majú vykonávať svoju misiu. 

Pod múdrym a neúnavným vedením s. Jozafaty sa Kongregácia, aj napriek veľkým ťažkostiam,
rýchlo rozrastá. Zakladá nové domy a časom posiela sestry aj do iných krajín (Kanada, Chorvátsko,
Brazília…). Všade, kde len môže, pomáha a organizuje sestrám duchovný život a slúži tam, kde je
najväčšia  potreba.  Snaží  sa  dvíhať  národ duchovne,  morálne  a  kultúrne.  Dňa 11.  mája  1909 s.
Jozafata skladá doživotné sľuby.

 
V r. 1914 nastupuje poslednú etapu svojho života – svoju krížovú cestu. Začína sa jej choroba –
tuberkulóza kostí. Po dlhom a ťažkom utrpení na tomto kríži ako 49 ročná, odovzdáva dňa 7. 4.
1919  svoju  svätú  dušu  Pánovi.  Stáva  sa  to,  čo  už  skôr  predpovedala,  že  zomrie  na  sviatok
Blahoviščenija – Zvestovania (podľa juliánskeho kalendára). V čase jej smrti Kongregácia sestier
služobníc už má 400 sestier a 40 domov. 



Aj  na  smrteľnej  posteli  vyjavuje  s.  Jozafata  túžbu  po  tom,  aby  sestry  boli  sväté.  Jej  životná
duchovnosť – veľmi prirodzená a jednoduchá, zameraná na pravdu, čiže na Boha a jeho svätú vôľu
– sa prejavuje aj pri smrti v poslednej modlitbe: Ježiš, Ježiš, chcem len teba! Ježiš, Mária, Jozef,
vám oddávam svoju dušu! (SSNPM: Celým srdcom. www.zoe.sk)

 

Ikona Narodenia Pána

Svätý Maxim Vyznávač píše, že vtelený Kristus je bodom, v ktorom sa zbiehajú všetky priamky
vesmíru. Najstaršie obrazy Narodenia preto umiestňovali do stredu Ježišove jasle. Od VI. storočia
nastávajú zmeny v kompozícii obrazu. Ikona sa stala mariánskou a hlavné miesto má Theotokos. 

V  strede  ikony  Kristus,  ktorý  leží
v obdĺžnikovej  sťaby  truhličke  v čiernej
jaskyni. Radosť  prítomnej  chvíle  je
narušený  smutnými  predtuchami.  Jaskyňa
má tvar hrobky, jasle sú hrobom a plátno, v
ktorom  je  zavinuté  dieťa,  je  plátnom
mŕtvych. Ježiš sa narodil,  aby zomrel, aby
sa za nás obetoval. Tvár Matky, požehnanej
medzi  všetkými  ženami,  je  plná  smútku:
Syn je  zavinutý ako mŕtvy a  položený do
sarkofágu. Význam je nasledovný: tragický
osud Evy bol porodiť pre smrť, vždy vidieť
svoje  deti  zomierať.  Aj  Mária  rodí  syna,
ktorý je určený na smrť. Preto je uložený do
hrobu.  Bohorodička  obetujúc  seba  samú
Kristovi  pre  jeho  vtelenie,  na  porfírovom
lôžku  je  prvou,  ktorá  súhlasí,  že  bude
obeťou spolu  s  ním.  No na  druhej  strane,
smútok v ikonách nesmie nikdy víťaziť. Ak
je tam bolesť,  musíme vidieť a chápať jej
účel  a  výsledok:  celá  kompozícia  ukazuje
vrátený rajský pokoj, ktorý je cieľom vtelenia.

Ikonopisci na ikonách vzkriesenia, rovnako zobrazujú zvinuté plátno, ale bez Kristovho tela. V tom
spočíva nadčasovosť ikony. Obsah ikony je širší a sú v ňom v krátkosti zhrnuté celé dejiny spásy.
Veď  Adam  a  Kristus  sú  vlastne  súčasníci,  nie  v  historickom  zmysle,  ale  v  zmysle  dvoch
nepretržitých skutočností ľudstva: hriechu a vykúpenia. 

Jaskyňa  narodenia  je  tmavým miestom.  Svetlo,  ktoré  sa  zjavilo  je  potrebné prijať,  no  bude aj
odmietnuté (porov. Jn 1,5).

Jasle pre dobytok nám ukazujú, že Kristus sa ponížil (gr. kenosis, csl. istoščánije), a to až medzi
zvieratá. Človek sa totiž hriechom ponížil na úroveň zvieraťa, preto Kristus sa takto znižuje k nemu
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– je položený medzi zvieratami.  Niektorí tiež hovoria, že rakvička odkazuje na košík, v ktorom sa
Mojžiš zachránil z Nílu. 

Milosť,  hovorí  svätý  Augustín,  sa  nazýva  milosťou  (gratia),  lebo  je  zadarmo (gratis).  Latinskí
cirkevní Otcovia mali vážne dôvody, aby proti pelagiánom podčiarkovali tento aspekt kresťanskej
dogmy. Proti dualistickým tendenciám sa zasa Gréci cítili byť povinnými podčiarkovať iný aspekt
tej  istej viery: spoluprácu všetkých síl stvorenia s milosťou. Kondak byzantskej liturgie na Deň
narodenia Krista podčiarkuje ich postoj. Text nepochybne slúžil ako inšpirácia pre ikonu: „Kriste,
čo ti prinesieme na obetu, že kvôli nám si sa zjavil na zemi ako človek? Veď každé tvoje stvorenie ti
prináša chválu: anjeli spev, nebesia hviezdu, mudrci dary, pastieri údiv, zem jaskyňu a púšť jasle,
my však Matku a Pannu. Predvečný Bože, zmiluj sa nad nami.“

 Máriu,  obetovanú prostredníctvom vtelenia  Bohu,  aby mohol  zostúpiť,  predobrazoval  Jakubov
rebrík (porov. Gn 28), ktorý je protikladom Babylonskej veže (porov. Gn 11) – tragického úsilia
ľudstva, aby vlastnými silami dosiahlo nebo. 

Had v raji ponúkol Eve nepravú možnosť stať sa Bohom (porov. Gn 3,5). Nová Eva sa ponúkla, aby
sa  Boh  mohol  stať  človekom.  Bohorodička  je  často  znázornená  v polosede  alebo  sede,  čo
naznačuje, že rodila bez bolestí, nie je vyčerpaná z pôrodu.

Vôl a osol v jaskyni odkazujú na Izaiášovo proroctvo (Iz 1, 3): „Vôl si pozná gazdu a osol jasle
svojho pána; Izrael nepozná, môj ľud nepochopí.“ 

Mudrci-mágovia sú často na koňoch a na hlavách majú perzské čapičky. Traduje sa, že keď perzské
vojská plienili Svätú zem, vtrhli aj do Chrámu Narodenia v Betleheme a uvideli na ikone týchto
mudrcov s perzskými čiapkami, chrám nechali na pokoji. Títo mudrci-mágovia boli prví pohania,
ktorí uverili v Krista (zatiaľ čo pastieri boli prví Židia, ktorí uverili v Ježiša). Mudrci (môžu sa na
ikone nachádzať vo viacerých scénach – putovanie, klaňanie, odovzdávanie darov) prichádzajúci z

Východu,  stúpajú  nahor,  smerom ku  hviezdam.  Sú
symbolom  ľudstva,  ktoré  hľadá  stratený  raj,
symbolom výstupu mysle k Bohu. Stúpajúci mudrci
sú obrazom ľudského úsilia, ktoré sa snaží preniknúť
tajomstvá  Boha.  Boh  je  hore,  lebo  dvaja  anjeli  sa
dívajú nahor. Anjel je svedkom Božej prítomnosti. Je
tam však ďalší anjel, ktorý má svoj zrak obrátený k
pastierom  a  oznamuje  im,  že  sa  zbytočne  usilujú
vystúpiť na horu, veď prišla hodina, kedy sám Boh
zostupuje  z  neba.  Aby  ho  mohli  vidieť,  stačí  byť
čistého srdca (porov. Mt 5,8). Na niektorých ikonách
sú  mudrci  zobrazení  ako  muži  v  troch  obdobiach
života: starec, zrelý muž a mladík, čím sa zdôrazňuje,
že  klaňať  sa  Božiemu  Synovi  nie  sú  pozvané  len
všetky národy, ale aj všetky vekové skupiny.

Niektorí anjeli zvestujú pastierom radostnú zvesť a iní
sa  klaňajú  narodenému  Božiemu  Synovi.  Niekedy
majú anjeli na znak úcty zahalené ruky. 



V pravej časti ikony je pastier, ktorý počúva anjelov oznam. Predstavuje vyvolený ľud, ktorý si
vyhľadal sám Boh, ktorý teraz zostupuje ako Dobrý Pastier, aby zhromaždil svoje stádo, ku ktorému
už oddávna mnoho ráz hovoril  rozličným spôsobom (porov. Hebr 1,1). v strede je betlehemská
jaskyňa, v ktorej sa v plnosti časov zjavila milosť Spasiteľa (porov. Tít 2,11), aby zmieril všetkých,
tak vzdialených ako aj blízkych (porov. Ef 2,17).

Zaujímavým výjavom v ľavom rohu scény je postava Jozefa sediaceho v rohu ikony. Pri ňom je
postava  starca/pastiera,  ktorý  sa  s ním rozpráva.  Podľa  niektorých  sedí  Jozef  v pochybnostiach
a postava pri ňom je pokušiteľ. Pochybnosti predstavujú večné váhanie nás všetkých. Nedokážeme
pochopiť ani Božiu moc, ani veľkosť človeka. Pravdu o Ježišovi Kristovi, pravom Bohu z Boha
pravého,  musel  Jozefovi  zjaviť  anjel.  Na  niektorých  ikonách  je  dokonca  Bohorodička  otočená
k Jozefovi a nie k Ježišovi, čo označuje, že Mária je vždy tam, kde sú problémy či pochybnosti vo
viere,  ona  stále  stojí  pri  nás. Väčšina  teológov  je  však  proti  výkladu,  že  muž  zhovárajúci  sa
s Jozefom, je pokušiteľ.  Skôr ide o proroka Izaiáša,  ktorý prichádza k Jozefovi,  ktorý ešte  stále
nerozumie tajomstvu. Izaiáš mu vysvetľuje, že teraz sa naplnilo jeho proroctvo o Panne, ktorá rodí
syna Emanuela, čo znamená „S nami Boh“. (Iz 7,14n.) 

Naopak,  dve  múdre  ženy,  ktoré  na  ikone  umývajú  novorodeniatko,  sú  podľa  apokryfných
rozprávaní  pripravené vydať  svedectvo panenskému narodeniu Krista,  ktorý prišiel  na svet  ako
človek. Okrem toho umývaním dieťaťa – každého práve narodeného človeka treba umyť- svedčia,
že Ježiš je pravý človek.

Koreň stromu Jesseho v dolnej časti ikony symbolizuje naplnenie prísľubov, ktoré dostal Abram a
jeho potomstvo.

Hviezda,  ktorá  ukazuje  zhora  na  novonarodeného Božieho Syna má často  tri  lúče  ako symbol
presvätej  Trojice.  V súvislosti  s hviezdou, poučila mágov o narodení  Ježiša Krista,  je zaujímavé
poukázať  aj  na  fakt,  že  v staroveku  si  mnohí  mysleli,  že  osud  každého  človeka  je  určený
konšteláciou hviezd,  pri ktorej  sa narodí.  Ale keď sa narodil  Kristus,  tak aj  hviezdy sa pohli  a
museli  sa  prispôsobiť  –  jedna  „zišla“  do  Betlehema. Otcovia  museli  odpovedať  na  mnohé
deterministické predstavy staroveku a o tomto probléme písali veľké traktáty. Vysvetľovali, že ako
sa každý človek narodí pod nejakou hviezdou, pod jednou z toľkých, ktoré tvoria nebeskú klenbu
stálych hviezd, tak sa dejiny a život človeka hýbu pod vplyvom súhvezdí. Keď sa Kristus narodil,
hviezda sa musela pohnúť,  lebo on určil  smer jej  pohybu. Tak sa podľa Ignáca Antiochijského
zničila každá astrológia, čiže neúprosná vláda osudu, keď v Boho-človeku uznala pána kozmických
síl.

Jasle  sú  krásnym  obrazom,  ktorý  Lukáš  vo  svojom  evanjeliu  podčiarkuje  trikrát  (porov.  Lk
2,7.12.16). Aký je ich význam? Keď bol človek vypovedaný z raja – hovorí Písmo – bol oblečený
do  kože  zvierat.  Niektorí  Otcovia  vysvetľujú,  že  od  tej  chvíle  človek  vníma  svoju  telesnosť
živočíšnym  spôsobom.  To  znamená,  že  človek  sa  neprestajne  bojí  smrti.  Žije  v  nepretržitom
hľadaní, ako sa môže zachrániť, tak ako aj zviera, musí jesť aby prežilo. Tak nachádza svoje jasle
čiže hriech, aby uspokojil tento inštinkt prežitia. Každý človek má nejaký hriech, ktorý opakovane
pácha, pretože od tohto hriechu žiada trochu odmeny, potvrdenia. Človek hreší, lebo ešte stále verí
hadovi a dúfa, že bude ako Boh. Akoby Eva znova skúšala zobrať ovocie z rajskej záhrady dúfajúc,
že skôr či neskôr vezme to pravé. Preto sa človek často vracia k hriechu. Ak Boh chcel znovu
stretnúť človeka, musel sa postaviť tam, kde človek hreší, kde je niečo na čo človek upriamuje svoj
zrak. To, že Kristus prichádza a je uložený do jasieľ, dostáva veľký význam. Kristus sa ponižuje



tam, kde ho človek môže nájsť, lebo je to miesto kam sa človek určite vráti. Kristus sa vzdáva toho,
že môže byť Bohom slávy, zbavuje sa všetkého, čo je božské a prichádza do jaslí, čiže na miesto,
kde sa človek vždy vracia. No hriech je smrť a preto jasle sú aj sarkofágom. 

Táto ikona je aj ohlásením Eucharistie, čiže Pánovej Paschy. Ako je zničený chlieb, keď ho človek
zje, no umožňuje mu prežitie, tak isto sa nechá zničiť Kristus, lebo až vtedy, keď ho človek zabije,
pochopí, aký je Boh dobrý. Kto pochopí, že Boh je dobrý, vráti sa k nemu a žije, lebo on je život. V
Novom zákone sa žije len vo vzťahu s Kristom, z viery v neho. Kristus sa nechá zničiť, aby sme
mohli žiť chlieb života, lebo kto z neho je, žije naveky (porov. Jn 6, 51).

Zdroj:  Kardinál  T.  Špidlík,  M.  I.  Rupnik:  Viera  vo  svetle  ikon.,  E.  Sendler:  Byzantské  ikony  Božej
Matky.http://grkatba.sk/ikona-narodenia-pana/ (13.9.2016)

Homília Svätého Otca Františka pri príležitosti Jubilea katechétov v Svätom roku
milosrdenstva

Apoštol Pavol v druhom čítaní adresuje Timotejovi, ale aj nám, niektoré odporúčania, ktoré má na
srdci. Medzi týmito žiada «zachovať prikázanie bez poškvrny a bez úhony» (1 Tim 6,14). Hovorí
jednoducho o prikázaní. Zdá sa, že chce, aby sme mali pohľad upretý na to, čo je kľúčové pre vieru.
Svätý Pavol vskutku neodporúča mnohé veci a aspekty, ale zdôrazňuje jadro viery. Týmto stredom,
okolo ktorého sa všetko točí, týmto pulzujúcim srdcom, ktoré dáva život všetkému, je veľkonočná
zvesť, prvotné ohlasovanie: Pán Ježiš vstal z mŕtvych, Pán Ježiš ťa miluje, za teba dal svoj život;
vzkriesený a živý je ti nablízku a každý deň ťa čaká. Na to nesmieme nikdy zabudnúť. V tomto
Jubileu katechétov sa od nás žiada, aby sme neúnavne dávali na prvé miesto ohlasovanie podstaty
viery: Pán vstal  z mŕtvych. Niet takých obsahov, ktoré by boli  dôležitejšie,  nič nie je pevnejšie
a aktuálnejšie.  Každý obsah viery sa  stáva  krásnym,  ak  zostáva  napojený na  tento  stred,  ak  je
preniknutý  veľkonočným ohlasovaním.  Ak  sa  však  izoluje,  stráca  zmysel  a silu.  Sme  neustále
povolaní žiť a ohlasovať novosť Pánovej lásky: „Ježiš ťa naozaj miluje, takého aký si. Vytvor mu
priestor, napriek sklamaniam a ranám života, daj mu možnosť, aby ťa miloval. Nesklame ťa.“     

Prikázanie, o ktorom hovorí sv. Pavol nás vedie aj k uvažovaniu nad Ježišovým novým prikázaním:
«Aby ste  sa  milovali  navzájom, ako som ja  miloval  vás» (Jn 15,12).  Práve  tým, že  milujeme,
ohlasujeme Boha-Lásku. Nie silou presviedčania, nikdy nie natláčaním pravdy, ani nie zatvrdením
sa v bazírovaní na určitej náboženskej alebo morálnej povinnosti. Boha ohlasujeme v stretávaní sa
s ľuďmi,  vnímavosťou na ich životný príbeh a ďalšie napredovanie.  Pretože Pán nie  je nejakou
ideou,  ale  živou  Osobou:  jeho  posolstvo  prechádza  cez  jednoduché  a pravdivé  svedectvo,  cez
načúvanie a pohostinné prijatie, cez radosť, ktorá vyžaruje. Nehovoríme dobre o Ježišovi, keď sme
smutní; ani Božia krása sa nešíri iba peknými kázňami. Boh nádeje sa ohlasuje tým, že v dnešnom
dni  žijeme  evanjelium  dobročinnej  lásky,  bez  strachu  dosvedčovať  ho  aj  novými  formami
ohlasovania.
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Evanjelium tejto nedele nám pomáha pochopiť, čo znamená milovať, aby sme sa predovšetkým
vyhli niektorým rizikám. V podobenstve je bohatý človek, ktorý si nevšíma Lazára, chudobného,
ktorý  sa  zdržiaval «pri  jeho  bráne» (Lk  16,20).  Tento  boháč  v skutočnosti  nikomu  neubližuje,
nehovorí sa, že je zlý. Má však vážnejšiu chorobu ako Lazár, ktorý bol sám «plný vredov» (tamže):
tento boháč trpí veľkou slepotou, lebo nedokáže hľadieť ďalej ako je jeho svet hostín a pekného
šatstva.  Nevidí za bránu svojho domu, kde leží Lazár, lebo ho nezaujíma to, čo sa deje vonku.
Nevidí očami, lebo necíti srdcom. Do jeho srdca vstúpila svetskosť, ktorá znecitlivuje (anestetizuje)
dušu.  Svetskosť  je  ako  ,čierna  diera‘,  ktorá  pohlcuje  dobro,  ktorá  vyhasína  lásku,  lebo  všetko
vstrebáva do vlastného ,ja‘. A tak hľadíme len na zovňajšok a nevšímame si iných, lebo sa stávame
ľahostajnými  voči  všetkému.  Kto trpí  touto  strašnou slepotou,  často nadobúda akoby ,škuľavé‘
správanie: s úctou hľadí na slávne a vysoko postavené osoby obdivované svetom, a odvracia zrak
od mnohých Lazárov dneška, od chudobných a od trpiacich, v ktorých má Pán zaľúbenie.

Ale  Pán  hľadí  na  toho,  koho  svet  prehliada  a vyraďuje.  Lazár  je  jedinou  osobou  vo  všetkých
Ježišových podobenstvách,  u ktorej  sa  uvádza  meno.  Jeho meno znamená:  ,Boh pomáha‘.  Boh
naňho  nezabúda,  prijme  ho  na  hostine  jeho  Kráľovstva  spolu  s Abrahámom,  v  spoločenstve
prekypujúcom vrúcnosťou. Bohatý človek z podobenstva naopak nemá ani meno: jeho život upadá
do zabudnutia, lebo kto žije pre seba, netvorí dejiny. A kresťan musí tvoriť dejiny! Musí vyjsť zo
seba samého, aby tvoril dejiny! Ale kto žije pre seba, netvorí dejiny. Necitlivosť dneška vyhlbuje
nepriechodné  priepasti  navždy.  A my  sme  upadli  v  súčasnosti  do  tejto  choroby  ľahostajnosti,
egoizmu, svetskosti.

V podobenstve je ďalší detail, kontrast. Blahobytný život tohto človeka bez mena sa opisuje ako
okázalý: vo všetkom si nárokuje potreby a práva. Aj ako mŕtvy nástojí na tom, aby mu pomohli
a domáha sa svojich záujmov. Lazárova chudoba sa naopak ukazuje s veľkou dôstojnosťou: z jeho
úst nezaznie sťažnosť, protest či pohŕdavé slová. Je to cenné poučenie: ako služobníci Ježišovho
slova  sme  povolaní  nepýšiť  sa  zovňajškom  a nevyhľadávať  slávu;  nemôžeme  byť  ani  smutní
či sťažovať  sa.  Nie  sme  prorokmi  nešťastia,  ktorí  sa  tešia  z odhaľovania  nebezpečenstiev  či
úchyliek;  nie  sme  ani  ľuďmi,  ktorí  sa  zabarikádujú  vo  svojom teritóriu  vynášajúc  ostré  súdy
nad spoločnosťou,  Cirkvou,  nad všetkým  a nad  všetkými,  a zamorujú  svet  negatívnosťou.

Lamentujúci skepticizmus nesvedčí
tomu,  kto  je  spriaznený  s Božím
slovom.

Kto  ohlasuje  Ježišovu  nádej,  je
nositeľom radosti a vidí do diaľky,
má  (široké)  obzory,  nemá  múr,
ktorý  ho  uzatvára;  vidí  doďaleka,
lebo  vie,  ako  hľadieť  poza  zlo
a problémy.  Zároveň  dobré  vidí
zblízka, lebo je pozorný k blížnemu
a k jeho  potrebám.  Pán  nás  o to
dnes  žiada:  zoči-voči  mnohým

Lazárom, ktorých vidíme, sme povolaní byť znepokojení, hľadať cesty stretnutia a pomoci bez toho,
aby sme neustále prenášali zodpovednosť na iných alebo hovorili: ,Pomôžem ti zajtra, dnes nemám



čas, zajtra ti pomôžem‘. A to je hriech. Čas pomáhať iným je časom darovaným Ježišovi, je láskou,
ktorá ostáva: je naším pokladom v nebi, ktorý si získavame tu na zemi.

Na záver, drahí katechéti a drahí bratia a sestry, nech nám Pán dá milosť každý deň sa obnovovať v
radosti prvotného ohlasovania: Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, Ježiš nás miluje osobne! Nech nám
dá silu žiť a ohlasovať prikázanie lásky, prekonávajúc slepotu zovňajška a svetské smútky. Nech nás
urobí vnímavými voči chudobným, ktorí nie sú dodatkom Evanjelia, ale jeho ústrednou stránkou,
vždy otvorenou voči všetkým. (Preklad: Slovenská redakcia VR)

Program Jubilea katechétov prebiehal vo Večnom meste už od piatka 23. septembra. Katechéti z
talianskych  farností,  ako  aj  reprezentanti  katechétov  z  iných  krajín  sa  vzájomne  delili  so
svedectvami, spoločne slávili sviatosti a putovali k Svätým bránam vo Večnom meste. V Bazilike
sv. Pavla za hradbami sa v sobotu večer zišli na modlitbe vešpier. Počas Jubilea katechétov zdobia
pútnickú  trasu  pozdĺž  triedy  Via  della  Conciliazione  didaktické  panely  približujúce  vybraných
svätcov zo všetkých kontinentov. -jb, bp-

http://sk.radiovaticana.va/news/2016/09/26/katechéti_slávili_jubileum_milosrdenstva_s_pápežom_františko/1260613 (29.9.2016)

Metóda určená na vzbudenie záujmu o tému stretnutia -vyučovacej hodiny

K téme stretnutia je výhodné dostávať sa postupne pomocou rôznych aktivít, ktoré s ňou priamo či
nepriamo súvisia. Preto vám ponúkame túto metódu na oživenie vyučovacej hodiny.

SKLADAČKA (PUZZLE)

Vyberieme dostatočne dlhú vetu harmonizujúcu s témou stretnutia. Môže
to byť aforizmus, príslovie, citát zo Svätého Písma, citát známej osobnosti
a podobne. Jednotlivé slová vety napíšeme na osobitné lístky.

Lístky so slovami sa pomiešajú a po jednom rozdajú účastníkom sediacim
v kruhu alebo v laviciach, zvyšné lístky sa položia doprostred kruhu alebo
pred lavicu. Účastníci  držia chvíľu lístky pred sebou tak, aby ich videli
všetci ostatní a potom sa spoločne snažia zložiť text – najlepšie na zemi. Po zložení vety si všetci
sadnú a hovoria, aké myšlienky im prídu na myseľ pri tejto vete. Vedúci/učiteľ má mať pripravený
komentár k danému textu a doplniť výpovede. Od neho závisí, ako prejde a akou formou sa bude
ďalej diskutovať o téme. Túto metódu možno obohatiť o to, že po zložení skladačky alebo skončení
diskusie si každý účastník vyberie po jednom slove a vysvetlí, prečo si vybral dané slovo.

Zopár príkladov:

K téme láska:

„Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa prejavovať v skutkoch.“ sv. Terezka

„Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako
som  ja  miloval  vás.  Podľa  toho  spoznajú  všetci,  že  ste  moji  učeníci,  ak  sa  budete  navzájom
milovať.“ Jn 13,34-35

http://sk.radiovaticana.va/news/2016/09/26/katech%C3%A9ti_sl%C3%A1vili_jubileum_milosrdenstva_s_p%C3%A1pe%C5%BEom_franti%C5%A1ko/1260613


„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v
Kristovi!“ Ef 4,32

„Múdrosť a vzdelanosť, ako aj znalosť zákona je od Boha. Láska a správna cesta je (rovnako) od
neho.“ Sir 11,15

„Pretože si drahý mojim očiam, vzácny a ja ťa milujem, vydám ľudí namiesto teba a národy za tvoj
život.“ Iz 43,4   

Štedrosť a vďačnosť sa ešte nestretli

(Antické príslovie)

Prednedávnom mi istý malý chlapec dal takúto hádanku: Čierna mačka sedí pred oknomň a 
hľadí do miestnosti. Biela mačka sedí pri tom istom okne a hľadí von. Prečo sa mačky 

navzájom nevidia?

Keďže som netušil, že ide o detský žart, bral som hádanku
vážne a  vymýšľal som rozličné logické odpovede:
Obidve mačky sú slepé. Odpoveď nebola správna. Vonku 
aj v miestnosti je tma. Zasa som neuhádol. Oblok má 
nepriehľadné sklá. Opäť som sa mýlil. Keď som sa po 
chvíli uvažovania vzdal, chlapec sa na mňa usmial a 
prezradil mi správnu odpoveď: Čierna mačka sa tam 
pozerá o ôsmej hodine ráno a biela o tretej hodine 

popoludní. Hoci išlo o detský žart, priviedol ma k zamysleniu, prečo sa tak málokedy stretnú 
štedrosť s vďačnosťou. 

Ony sa totiž nemôžu stretnúť z týchto dôvodov:

Štedrosť sa stále ponáhľa 
a vďačnosť je vždy lenivá.

Štedrosť nestíha 
a vďačnosť má stále dosť času.

Štedrosť má ostrý zrak, 
vďačnosť je takmer slepá. 

Štedrosť je ako biela mačka, ktorá hľadí stále von, aby videla tých druhých, kým naša vďačnosť 
býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.

 K radosti ľudskej duše patria chvíle, keď sa podarí otvoriť to imaginárne okno, a tak sa umožní 
aspoň chvíľkové stretnutie niečej štedrosti s našou vďačnosťou. K tej nás vyzýva už svätý Pavol v 
Liste Kolosanom, v ktorom píše, že nič z toho, čo máme, sme nedostali pre svoje zásluhy, ale z 
Božej štedrosti. 

Zdroj: Max Kašparů – O radostiach ľudskej duše.

*Obrázky a fotografie:zdroj internet. Za obsah časopisu zodpovedá DKÚ Kep. Vydané pre vnútornú potrebu. Neprešlo jazykovou úpravou.


