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ZASVÄTENÁ ŽENA - INŠPIRÁTORKA SPOLOČNOSTI 
 Keď do rúk zoberiem túto jednoduchú drevenú hračku, 
môžeme si na nej mnohé veci všimnúť. Jednou z vecí je 
farba, tvar. Keby som tu mala niekoho zo svojich škôlkárov, 
tak by vám povedali, že zelená sú dlane otca, ktoré chránia 
rodinu, žltá je mama, ktorá je stredom srdca rodiny a ktorá 
zároveň chráni svoje dieťa. A tá malá časť je jednoduchá – to 
je dieťa. 
 Toto vysvetlenie stačí škôlkárom. Ale zoberme si túto 
detskú hračku ako spoločnosť. Pevne drží po hromade, len 
keď vytvára srdce – hodnotu, ktorá má byť trvalou hodnotou 
spoločnosti. Tá najpevnejšia časť, ktorá všetko drží po 
hromade – je tá časť ľudstva, ktorá má na starosti ekonomiku, 

problémy ľudstva, atď. Tá žltá časť tejto skladačky je tá časť ľudstva, ktorá sa stará o výchovu 
o hodnoty. Je síce zakrytá a neviditeľná, ale má veľký zmysel pre fungovanie spoločnosti. 
A pozrime sa na to bezvýznamné malé srdiečko. Ak ho vyberieme, nič sa nedeje. Skladačka je aj 
bez neho, stojí a nerozpadáva sa, ale má v sebe dieru. Toto malé srdce je zasvätený život 
v spoločnosti. Zasvätený život je srdcom spoločnosti. 
 A keď sa povie srdce spoločnosti, aj to je veľký rozdiel. Predsa len, žena a muž majú aj 
v zasvätení svoje zvláštne poslanie. Muž je vždy postavený do úlohy kňaza, ale žena je postavená 
do úlohy proroka. A prorok je ten, kto citlivo vníma Božie pôsobenie a je ochotný načúvať znakom 
doby. A tak sa pozrime len na ženu, na jej spôsob zasvätenia. 
 Ak hovoríme o zasvätení ženy, musíme si uvedomiť to najpodstatnejšie v jej živote – a to je 
materstvo. 
 Zrieknutie sa materstva môže od ženy niekedy vyžadovať veľké obety, ale zároveň jej otvára 
cestu k inému druhu materstva, ktoré je duchovné.  toto duchovné materstvo sa môže prejaviť 1

mnohorakým spôsobom. Môže sa prejaviť ako praktická starostlivosť o blížnych, zvlášť tých 
najúbohejších: napríklad o chorých telesne alebo duševne postihnutých, o opustených a siroty, 
o deti a o starcov, o väzňov či o bezdomovcov. Takto žena nachádza svoje poslanie a zároveň 
vyplnenie Ježišových slov: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne 
ste urobili“.  2

 Svätý Peter hovorí: „Podľa toho, kto aký dar dostal, slúžte si navzájom…“  To znamená, že 3

zasvätené panenstvo, nie je vecou súkromnou, osobným rozhodnutím. Je pre spoločný úžitok 
a vzájomnú službu. 
 „Môžeme sa teda pýtať: V čom spočíva podstata duchovného materstva? Samotný fakt, že 
Ježiš Kristus sa narodil zo stvorenej bytosti, naznačuje, že žena má schopnosť priniesť na svet Boha 
v ľuďoch. Typicky ženskou, materinskou charizmou je plodiť Ježiša v ľuďoch.“  4

  por. JÁN PAVOL II., Mulieris dignitatem, 21, apoštolský list O dôstojnosti a povolaní ženy, publikovaný 15. 8. 1988. 1

Ďalej používaná skratka MD. Slovenský text vydal SÚSCM, Rím 1991. 

  Mt 25, 402

  1 Pt 4, 10.3

  ŠPIDLÍK T. a kolektív, Spiritualita, formácia a kultúra,4
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 Duchovné materstvo plodí Krista v každom ľudskom bytí. Toto je náboženský postoj: prijať, 
dať miesto druhému, počítať s druhým. A žena, prijímajúc, vždy rodí osobu. 
 Aj v dnešnom svete je potrebné duchovné materstvo. A to nielen pasívne, ale hlavne aktívne, 
v ktorom je možné vidieť plody života. Duchovné materstvo uvádza ľudí do modlitby. Orientuje ich 
na osobný, nezištný, verný vzťah k Bohu. Treba dať spoznať, že nejde o formalitu či o vonkajší 
úkon, ale že ide o dialóg s Bohom, ktorý je osobný. Ide o vzťah, ktorý sa rodí z vnútra, ktorý hýbe. 
 Ďalšou z úloh duchovného materstva „je pomáhať ľuďom milovať seba samých prijať seba, 
svoje telo, svoju dušu a všetky svoje dimenzie“.  Nejde tu len o psychologické prijatie, ale hlavne 5

o Kristov láskavý pohľad, ktorý jediný umožňuje vidieť, čo treba prijať a čo nechať tak, aby sme 
mohli kráčať dopredu. 
 Jednou z najťažších úloh duchovného materstva je pomáhať milovať druhých a stávať sa 
darom pre druhých. Duchovná matka sama sa musí nechať premieňať Božou láskou, aby sa mohla 
otvoriť a darovať sa druhým a milovať ponad hranice ľudských ohraničení. A toto nie je ľahké. 
 Duchovné materstvo by dnes mohlo poskytnúť životnosť prostrediu, ktoré obývame. Mohlo 
by tak prispieť k uvedomeniu si krásy a potreby krásy. Krása ako premenená skutočnosť. 
Premenená nie násilne, zvonka, ale vzťahom zvnútra, všetko zahrňujúc, aby všetko malo podiel na 
ľudskom živote.  6

 Žena, duchovná matka, má zmysel aj pre utrpenie, ktorým dokáže preniknúť ku zmyslu 
života aj v utrpení, a teda aj schopnosť utešiť trpiaceho, pohladiť svet, mať súcit s trpiacim svetom. 
Rozmeňme si túto teóriu na drobné a vyberme si z dejín niektoré ženy, ktoré prežívali svoje 
duchovné materstvo tak intenzívne, že ovplyvnili svet.  
 V tejto druhej časti mojej expozície predstavím niekoľko žien, ktoré mali veľký vplyv na 
kresťanskú tvár Európy. Niektoré z nich boli šľachtičné, iné boli rehoľnice, ale každá svojim 
podielom prispela k tomu, aby bola Európa kresťanskou. Dalo by sa to prirovnať k rodokmeňu 
Ježiša Krista: prvých 14 mien sú patriarchovia, ktorí len utvárajú kmeň a národ, ďalší sú králi, ktorí 
už len zlepšujú alebo zhoršujú image Izraela a poslední sú neznámi, skrytí, o ktorých vieme len 
máločo, ale sú zapísaní do dejín spásy. V dejinách cirkvi sú tiež osoby, ktoré sa zapísali väčším, 
alebo menším podielom do dejín Kristových nasledovníkov. Niektorí, keď sa Európa utvárala, iní 
keď bola Európa na vrchole a iní keď bola v úpadku. Boh si vždy našiel ženy (aj mužov), ktoré 
menili tvárnosť Európy. A v mnohých aspektoch sú ich životy inšpirujúce aj dnes. Pre krátkosť času 
urobím len krátky exkurzus.  
 V skutkoch apoštolov a v epištolách sú citované mená viacerých žien, ktoré aktívne 
spolupracujú v apoštolských prácach a rímska tradícia zachovala ich mená v rímskom kánone 
Agnesa, Lucia, atď. To sa spomína aj v litániách k Všetkým svätým, čo je pamätník dávnej úcty 
a uchováva mená prvých mučeníkov a panien, ktorých kult bol veľmi rozšírený: Agnesa, Cecilia, 
Anastázia...  
 Svätá Helena, matka Konštantína, zohrala významnú úlohu pri obrátení svojho syna 
a v kristianizácii Rímskeho impéria.  
 Keď sa pozrieme do stredoveku, treba si pripomenúť, že prvotnou príčinou konverzie 
barbarských náčelníkov a kráľov, a následne ich kmeňov na základe kristianizácie nových národov, 
nachádzame stopy ženského vplyvu: sv. Klotilda, ktorá mala vplyv na obrátenie svojho manžela 

  Tamže, str. 186.5

  Tamže, str. 189.6
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a kráľa Chlodovika I. a tiež Francúzov, sv. Oľga Kijevská, ukrajinská princezná a babička sv. 
Vladimíra, ktorý sa pod jej vplyvom obrátil a s ním celé Rusko. V tomto momente mi nedá 
nespomenúť aj sv. Ľudmilu, starú mamu sv. Václava. Aby sme nechodili veľmi ďaleko, prvý 
kresťanský chrám na území Slovenska je tiež postavený na príhovor manželky kniežaťa Pribinu, 
ktorá bola kresťanka.  
 Vo vrcholnom stredoveku nájdeme veľký počet kráľovien a mníšok, ktoré mali veľký vplyv 
na život Cirkvi i Európy: Eleonóra z Akvitánie, Sv. Alžbeta Uhorská, Alžbeta Portugalská, sv. 
Hedviga z Poľska (máme dve Hedvigy, jedna je princenzou, ktorá si vzala za manžela vládcu z rodu 
Jagelovcov, pohana a hlavu pohanskej krajiny, obrátila ho a s ním celú slovanskú krajinu, ktorá 
o niekoľko storočí neskôr dala Cirkvi pápeža).  Svätá Gertrúda Veľká, sv. Matilda, sv. Hildegarda 
z Bingenu (bez diskusie najvzdelanejšia mníška v histórii), sv. Lidvina.  

V stredoveku nájdeme aj jednu ženu s nízkou vzdelanosťou, ale s veľkou láskou ku Kristovi, 
sv. Katarínu Sienskú, ktorá dokázala svojim vplyvom ukončiť Aviňonské vyhnanstvo pápežov. 
Úloha, ktorá sa neskončila úspechom, bola ukončená vďaka umeniu ďalšej stredovekej svätice, sv. 
Brigity Švédskej. Zastavme sa pri týchto dvoch sväticiach. Nakoľko ide aj o patrónky Európy 
a skúsme sa od nich niečo naučiť. 

Katarína Sienská sa narodila ako 19. dieťa z dvadsiatich. Ako 6 ročná už hovorí o svojom 
zasvätení, na ktorom sa všetci usmievajú a nechápu, že dieťa napriek veku má názory dospelej 
a vyzretej ženy. Ako 28 ročnú ju už nachádzame na mape politického života v Pise, kde razantne 
vystúpila proti predstaviteľom mesta Pisa a Lucca a dôrazne ich žiada, aby prestali brojiť proti 
pápežovi. Vyzýva na križiacku výpravu. Žiada pápeža Gregora XI., aby zmiernil interdikt uvalený 
na Florenciu, ohnivo vyžaduje návrat pápeža do Ríma, zakladá ženský kláštor s prísnou 
poslušnosťou. Je pozoruhodné, že táto žena, ktorá málo čítala, možno nečítala vôbec, a písať sa 
naučila necelé tri roky pred smrťou, zhromaždila okolo seba okruh teológov, vzdelancov 
a politikov, s ktorými diskutovala na rôzne témy. V jej listoch, ktoré písala po celej Európe 
(samozrejme, ktoré diktovala) nerobí rozdiely – kardinálom dohovára ako nevydareným mladíkom, 
pápežom pri všetkej úcte k ich úradu nabrýzga ako naivným dievčatkám. Jej listy však napriek 
tomu nie sú písané ako kritiky, ale skôr ako výzvy a povzbudenia. Od Kataríny Sienskej, ktorá je 
učiteľkou Cirkvi, sa môžeme naučiť dôležitú vec: Najväčším nebezpečenstvom je sebeláska, ktorá 
odvádza ľudí od Boha. Odtiaľ vedie cesta k nejednote a k vojnám. A zbraňami sa nedá nič 
dohodnúť. Dohoda môže vzniknúť jedine z uznania Pravdy, ktorá je všeobecne platná.  

Brigita Švédska – krásna žena, ktorá v živote prežila všetko – bola žena, matka, vdova, 
zasvätená duša. Na švédskom kráľovskom dvore musela robiť riadny vietor, keď už ako mladá 
dvoranka hovorí, že morálny stav dvora oslabuje krajinu aj v politickom a vojenskom zmysle. Po 
porážke krajiny Dánmi sa rozhodne putovať. Najskôr na hrob sv. Olafa, neskôr do Santiaga de 
Compostella. V roku 1350 bol vyhlásený Svätý rok. Brigita prichádza do Ríma a začína sa 
objavovať v politike. Veľmi dôrazne vyzýva pápeža, aby sa zasadil za mier medzi Francúzskom 
a Anglickom, všemožne sa usiluje o mier v Taliansku, tak ako Katarína Sienská, usiluje sa o návrat 
pápeža do Ríma. Jej najväčším diplomatickým úspechom je urovnanie sporu medzi neapolskou 
kráľovnou Janou a pápežským dvorom. Keby sme sa venovali len literárnemu dielu tejto svätice 
potrebovali by sme ďalšiu konferenciu, lebo jej dielo je veľmi obsažné. To čo nás chce naučiť táto 
svätica, je dôležité pre dnešnú dobu. Hovorí o tom, že rodina nie je prežitou inštitúciou, ale 
východiskom, základnou školou a stále platným prvým obrazom správnych medziľudských 
vzťahov. Dôležitým odkazom, ktorý čítame v diele Brigity Švédskej, je túžba po pokoji, ktorá sa 
prejavuje len vtedy, keď jednotlivý ľudia dosiahnu vnútorný pokoj. Brigita bola presvedčená, že 
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najmä nemorálny vládcovia a vodcovia národov nemôžu pokročiť, pretože v sebe nemajú pevnosť, 
ktorá stojí na mravnosti. 

V období stredoveku by sme mohli pokračovať s výpočtom ďalších žien, ale spomeňme už 
len jedno meno, ktoré uzatvára túto časť a to je  neobyčajnou postavou sv. Jany z Arcu, 
osloboditeľky svojho národa proti invázii Angličanov, podobne ako biblická Judita z Betúlie.   
 V modernej dobe je nepochybne významnou postavou Terézia z Avily (sv. Ján od Kríža), 
reformátorka Karmelu, mystička a spisovateľka. Ale pozrime na toto obdobie z pohľadu 
zasvätených dvojíc. Ako by sme mohli spomenúť Teréziu od Ježiša, keby sme nespomenuli sv. Jána 
z Kríža. Ako nespomenúť sv. Janu Františku de Chantal  a nespomenúť Františka Saleského, Ako 
spomenúť sv. Lujzu de  Marillac  a nespomenúť sv. Vincent de Paul, atd. Nie žeby tieto ženy 
potrebovali na realizáciu svojich ideí neodmysliteľne mužský element, alebo muži ženský element, 
ale ony boli inšpirátorkami a niekedy aj zdravými katalizátormi diel (nie spomaľovačmi ale 
urýchľovačmi: /myšlienka na rozvinutie/), ktoré títo muži vykonali. 
 Keď sa prenesieme na prelom 19 a 20 storočia objavíme tu zástupy zasvätených žien.  Stačí 
spomenúť - Sv. Terériu od Dieťaťa Ježiš, ktorej život v kláštore bol zdanlivo nič neznamenajúci, je 
menovaná Piom XI za patrónku misií: tak vysoko si cení jej mocný príhovoru. Iná rehoľnica, sv. 
Faustina Kowalska, a jej odkaz Božieho Milosrdenstva pre svet podporovaný JPII, sa aj vďaka 
nemu bleskovo rozšíril do celého sveta.  
 Spomeňme ešte nejaké svätice - Tereza, blahoslavená matka z Kalkaty, je bezpochyby 
ženská postava najviac skloňovaná ako hrdinka charitatívnej lásky XX storočia, spolu 
s intelektuálkou sv. Teréziou Benediktou Stein, univerzitnou profesorkou, plodnou spisovateľkou 
a neskôr mučeníčkou nacizmu, ktorá je  dnes  spolupatrónkou Európy. Jej odkaz by sme dnes mohli 
preložiť ako empatiu. Ale nie empatiu, ktorá sa učí na rôznych kurzoch, kde sa absolventi na seba 
usmievajú a vysielajú vhodné signály. Ale žitú globalizáciu, ktorá sa môže naplniť iba konkrétnym 
ľudsky žitým obsahom. Byť človekom znamená totiž byť celým a pravdivým človekom. A ten 
v nijakom prípade nie je všemocný.  
 Túto moju prednášku zakončím slovami pápeža Jána Pavla II, ktoré napísal v apoštolskej 
exhortácii Vita consecrata: „Cirkev veľmi ráta so špecifickým vkladom zasvätených žien do rozvoja 
náuky, mravov, rodinného a spoločenského života, najmä v oblastiach úzko spojených s ochranou 
dôstojnosti ženy a s rešpektovaním ľudského života.“  7

  JÁN PAVOL II., Vita consecrata7
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1. POVOLANIE ČLOVEKA – VÝZNAM SĽUBU 
Zápis do zošita 
Telo človeka je viditeľným znakom neviditeľnej duše. 
Prvým povolaním človeka je povolanie k svätosti. Môže ho napĺňať v dvoch základných formách – 
v panenstve alebo manželstve. Rozhodnutie pre manželstvo alebo zasvätenie má byť slobodné. 

Kľúčové pojmy:  povolanie k svätosti, životné poslanie, manželstvo, panenstvo 

Ciele vyučovacej hodiny: 
Kognitívny cieľ: Poznať základné formy osobného povolania k svätosti. 
Afektívny cieľ:  Spoznávať vlastnú vyspelosť a zodpovednosť. 

Psychomotorický cieľ: Modliť sa za svoje životné poslanie. 

Pomôcky: SP, KKC 

Metódy: 
Motivačné: hra 
Expozičné: problémová situácia, dialóg 
Fixačné: porovnávanie 

Model obsahovej línie:  antropologicko-kerygmatický 

Stratégia vyučovacej hodiny: kombinovaná 

PRIEBEH VYUČOVACEJ HODINY 

Motivácia 
 Práca s textom 
Povesť Kriváň 
Anton Marec – Kriváň 
 Vraj Kriváň naozaj bol krásavec, akému sa nenašiel pár, ale vôbec nebol pyšný, ako sa 
o ňom hovorí. Nechcel tatranské krásavice, pretože jeho srdce od začiatku patrilo inej – hanblivej 
a zádumčivej Kráľovej holi, čo žila na druhej strane podtatranskej kotliny. A ustavične sa len nad 
tým trápil, ako prekonať diaľku, ktorá ho oddeľovala od jeho milej a vyznať jej svoju lásku a túžbu. 
 Kráľova hoľa skoro zachytila jeho pohľady a porozumela im. Najprv sa zahanbila, potom 
zachvela strachom, nakoniec aj ona zatúžila stretnúť sa s urasteným junákom. Ale aj ju oddeľovala 
od neho priepasť! 
 A tak sa zaľúbenci dlhé roky dorozumievali iba pohľadmi. Tie však nikdy nevypovedia to, čo 
slová... 
 Jedného dňa sa Kriváň zdôveril so svojím trápením mladému princovi, vládcovi tatranských 
plies, potokov a studničiek. 
 Ten ho pozorne vypočul, porozmýšľal a nakoniec povedal: 

- Pomôžem ti v tvojom trápení, Kriváň! 
- Ako? Vari preklenieš priepasť, ktorá nás oddeľuje, mostom? 
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- Nie! – pokrútil princ hlavou. – To nie je v mojich silách! Ale vyšlem dvoch poslov, ktorí budú 
bez prestania prenášať tvoje odkazy Kráľovej holi a jej odkazy zasa tebe. Už nebudete na 
seba len pozerať, ale si aj slovo vymeníte! 

Kriváň z reči mladého princa príliš nezmúdrel, povedal si však, že počká a uvidí. A dočkal sa 
hneď nasledujúci deň. V jeho boku sa objavil pramienok vody a tá sa pustila cestou-necestou do 
doliny. Vraj tam na ňu čaká posol spod Kráľovej hole! 
- Nemáš pre svoju milú nejaký odkaz? – stihla sa voda ešte opýtať. 
- Nuž, povedz jej... – Kriváň si narýchlo nevedel spomenúť, čo by odkázal. 
- To nič! – zvolala voda spoza zákruty. – Od dnešného dňa tu budem putovať večne. Hocikedy 

budeš môcť po mne poslať svojej milej hocijaký odkaz. 
A biela voda, čo vyrazila spod Kriváňa, svoje slovo naozaj dodržala. Dodnes neúnavne 

putuje s každým odkazom od Kriváňa a vytrvalo čaká na odpoveď, ktorú jej prinesie čierna 
voda od Kráľovej hole. 
 Znova a znova oživuje v dvoch milencoch čistú lásku, z ktorej sa zrodilo ich dieťa Váh. 

Práca s textom: 
Deťom prečítame príbeh, ale zakončíme ho vetou.  

- Už nebudete na seba len pozerať, ale si aj slovo vymeníte! 
Opýtame sa ich, ako asi tento príbeh skončil.  
 Čo spojilo Kriváň a Kráľovu hoľu?  
 Akým spôsobom sa mohli dorozumievať? 
 Prečo im chcel tatranský princ pomôcť? 
Po odpovediach im povesť dočítame. 
 Predpokladali ste, že sa to tak skončí? 
 Čo znamená dieťa čistej lásky?  

Expozícia 
 Práca s prezentáciou: 
Prezentácia „Ešte nie!“ 
Otázky k prezentácii: 
 Ako sa správala šálka? 
 Čím bola na začiatku? 
 Aké je tvoje životné poslanie? 
 Aká je voja životná úloha? 
 Už ťa niečo v živote veľmi bolelo? 
 Už si si niekedy povedal, že toto nevydržíš? 
 Malo niečo, pre teba zlé, dobrý dôsledok? 
Komentár: 
 Ak nie je možné využiť dataprojektor a pustiť prezentáciu, tak je dobré si stiahnuť text 
prezentácie a pred deti postaviť šálku. Úplne ideálne by bolo, keby každé dieťa malo svoju šálku. Po 
prečítaní textu si každé dieťa namaľuje šálku a napíše, v čom sa jej podobá. 
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Fixácia 
Na tabuľu napíšeme slová 

 MAMA OTEC  KŇAZ  REHOĽNÁ SESTRA. 

Žiakov rozdelíme na skupiny. Každá skupina si vyberie jedno slovo. Potom im zadáme úlohy: 

- napíš povinnosti osoby, 
- aké poslanie v spoločnosti má daná osoba, 
- čo môže daná osoba urobiť pre teba, 
- aké vlastnosti by mala mať. 

Spoločne vypracujeme plagát, aby sme si lepšie uvedomili hodnotu jednotlivých poslaní pre 
jednotlivca a pre spoločnosť. 

Zhrnutie učiva 
- Uveď, ktoré sú hlavné povolania človeka. 
- Charakterizuj povolanie k manželstvu. 
- Charakterizuj povolanie k panenstvu. 
- Vymenuj, ktoré sú formy zasväteného života. 
- Charakterizuj povolanie ku kňazstvu. 

Záver 
Domáca úloha: Pomodliť sa 3x Zdravas´, Mária za svoje budúce povolanie. 

2. SĽUBY 

Kľúčové pojmy: chudoba, čistota, poslušnosť 

Ciele vyučovacej hodiny: 
Kognitívny cieľ: Poznať sľuby chudoby, čistoty a poslušnosti. 
Afektívny cieľ:  Spoznávať vlastnú vyspelosť a zodpovednosť. 

Psychomotorický cieľ: Vytvoriť rebríček hodnôt. 

Metódy: 
Motivačné: práca s textom 
Expozičné: kresba, výklad 
Fixačné: rozhovor, vytvorenie tabuľky 

Model obsahovej línie:  kerygmatický 

Stratégia vyučovacej hodiny: vysvetľujúca 

PRIEBEH VYUČOVACEJ HODINY 

Motivácia 
Variant A – práca s textom 

Žiakom rozdáme /alebo prečítame/ básne od Maše Haľamovej: 
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      Večerná pieseň (Smrť tvoju žijem, 1966) 

      Láskaná nehou teplých slov, 
      čo nehy prešli v šepot tlmený, 
      hladkám ti vlasy. 

Láska (Dar, 1928)    V striebra kov 

Napísať literami hviezd    Ich svetlo lampy 
Len slovo v oblohy oko!    večer pozmení. 
Napísať mocne, vysoko,    Len svetlo lampy? 
aby ho nikto nemohol zniesť.   I roky menili 

Aby večne bolo čisté,    počernú kader 
nepadlo v priepasti blata –   v ľahký srieň. 
napísať literou zlata    Búrlivé roky. 
v diaľavy, výšky striebristé:   Nad nami, v nás, 

  Milujem!    prelietli ako svetlo a tieň. 

  Mier v nás je vzácny. 
  V srdci i gestách. 

  Sadol nám na pery. 
  Prijímam tvojich rúk 
  s pohárom života 
  i čašu dôvery. 

Žiakom povieme, že v obidvoch básňach ide o manželskú lásku. Pozvime ich k uvažovaniu 
o básňach. 

Variant B - Príbeh 
     Že si chudobný? Nie ten je chudobný, kto má málo peňazí, ale ten, kto má veľa peňazí. Sú ľudia, 
ktorí jedia len z hlinenej nádoby, ale sú pritom takí šťastní, ako keby jedli zo samého striebra. A sú 
iní, ktorým sa jedlo predkladá v samých strieborných nádobách a sú pritom oveľa nešťastnejší ako 
tí, ktorí jedia z hlinených nádob. 
    A určite si už počul, že veľký pozemský blahobyt priniesol i skazu. O mladom Alexandrovi 
Veľkom s pochvalou spomína Quintus Curtius, ako ušľachtilo jednal so zajatou matkou, manželkou 
a dvoma dcérami perzského kráľa. A dejepisec k tomu hneď pripája: "Vtedy bolo jeho srdce 
nakazené šťastím. Nevedel však šťastie dlho znášať a jeho nečistý život, plný ukrutností ho 
priviedol do predčasného hrobu". /De reb. gest Alex. M. III. 12/ 

Expozícia 
Ježiš nám v evanjeliu zanechal tri odporúčania, aby nám bolo dobre na zemi. Voláme ich 
evanjeliové rady. Platia pre zasvätených, ale aj pre laikov.  

Chudoba 
Môžeme o nej hovoriť v štyroch fázach: 

1. negatívna materiálna chudoba, ktorá odľudšťuje, bojuje sa proti nej, je to sociálny jav; 
2. pozitívna materiálna chudoba, ktorá oslobodzuje a pozdvihuje, chudoba ako evanjeliový 

ideál, ktorý treba rozvíjať; 
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3. negatívna duchovná chudoba, keď ľuďom chýbajú duchovné dobrá a skutočné ľudské 
hodnoty; 

4. pozitívna duchovná chudoba, ktorú tvorí pokora a dôvera v Boha. 

Čistota (panenstvo) 
V Cirkvi sú potrební muži i ženy, ktorí by všetok čas a celé svoje srdce venovali príchodu 

Božieho kráľovstva. To sú zasvätené osoby, ktoré sa neženia a nevydávajú. Ale zdržanlivosť 
v sexuálnej oblasti dodržiavajú aj manželia (vernosť partnerovi, zdržanlivosť v čase choroby...). 

Poslušnosť 
Svätý Pavol kladie na prvé miesto zásadu, že ak sa slobodne niekomu podriadiš, potom mu 

musíš slúžiť a poslúchať ho: „Neviete, že komu sa dávate za otrokov a poslúchate ho, ste otrokmi 
toho, koho poslúchate: či hriechu na smrť, alebo poslušnosti pre spravodlivosť?“ (Rim 6,16) 
Poslušnosť môžeme vnímať ako záväzok krstu. Krstom sme sa zaviazali poslúchať Ježiša. 

Fixácia 
Tabuľu rozdelíme na dva stĺpce a pomenujeme ich: manželstvo - zasvätený život. Vľavo 

vytvoríme stĺpec, kde napíšeme: chudoba, čistota, poslušnosť. Úlohou žiakov je nájsť, ako tieto 
odporúčania evanjelia majú dodržiavať uvedené dva stavy. 

Zhrnutie učiva 
- Ktoré sú evanjeliové rady? 
- Charakterizuj chudobu. 
- Charakterizuj čistotu. 
- Charakterizuj poslušnosť. 

Zápis do zošita:  
V evanjeliu nachádzame tri evanjeliové rady: chudoba, čistota, poslušnosť. 

Záver 
Skús zistiť, či z tvojho okolia pochádzajú nejaké zasvätené osoby /ak áno, kde pôsobia/. 
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PRACOVNÉ LISTY 
Úloha 1: 

Správne zoraď: 
rehoľná sestra 

manžel 
kňaz 

programátor 
životné povolanie     lekár               profesia 

učiteľ 
misionár 
rehoľník 

vojak 
roľník 

Úloha 2: 

Podčiarkni, ktoré úkony môže robiť laik: 

sobášiť, čítať evanjelium, niesť obetné dary, krstiť, rozdávať Eucharistiu, prednášať teológiu, byť 
v pastoračnej rade, čítať prosby, vyučovať náboženstvo, birmovať, slúžiť svätú omšu 

Úloha 3: 

Čo majú robiť, aby dosiahli svätosť? 

kňazi:............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

manželia:....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

zasvätení:....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

deti:................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................... 

Úloha 4: 

Evanjelium nám odporúča tri rady – chudobu, čistou a poslušnosť. Ako tieto rady prežívajú: 
Zasvätení         Rodiny 

Chudoba 

Čistota 

Poslušnosť 
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Úloha 5: 

Nájdi štyroch svätcov. Ich mená začínajú F…….., V……, T……, A…..  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NÁPADY PRE VÁS 

1. Beseda 
a) Pozvite si na besedu kňaza alebo rehoľníka (rehoľnú sestru). Opýtajte sa ich, prečo sa 

rozhodli pre zasvätený život. 
b) Pozvite si na besedu nejakých známych manželov. Ako sa našli? Ako prežívajú svoje 

manželstvo? 

2. Koláž 
Vytvor koláž na tému povolania človeka. 

3. Návšteva kňazského seminára alebo rehoľného domu 
Urobiť exkurziu do kňazského seminára alebo do rehoľného domu. Vedeli by ste si 

predstaviť žiť takýmto spôsobom života? Svoje poznatky z exkurzie vyjadrite v písomnej forme 
alebo vo forme výtvarných prác. Urobte si nástenku. 

4. Vytvor mapu 
 Skúste v triede vytvoriť mapu Slovenska, kde zakreslíte, kde všade pôsobia rehoľníci na 
Slovensku. Pomôžu vám aj web stranky: www.kvrp.sk a www.kvpzr.sk  a www.zasvatenyzivot.sk 
Ak sa vám dielo podarí, môžete poslať fotografiu na adresu casopis@kvrp.sk  

5. Dokumentárny film 
 Pozrite si na stránke www.zasvatenyzivot.sk dokument Na 5 minút s nami. Každý jeden 
diel má svoj názov. Je o zasvätenej osobe na Slovensku.  Po pozretí tohto dokumentu napíšte list 
zasvätenej osobe a pošlite ho na adresu KVPŽR, Miletičova 7, Bratislava. List bude doručený 
osobe, ktorej ste ho adresovali. Môže medzi vami vzniknúť pekné priateľstvo. 

6. Kresba 
 Nakresli rehoľníka, ktorého poznáš. 

7. Aplikácia a email s myšlienkou od zasvätených 
 Na Slovensku vznikla nová aplikácia, prináša myšlienky na deň od zasvätených. Určená je 
pre všetkých ľudí dobrej vôle. Novinka vznikla pri príležitosti slávenia Roka zasväteného 
života. Cieľom projektu, ktorého vznik rehoľníci oznámili pri príležitosti dnešného sviatku 
Obetovania Pána, je možnosť získať každý deň do mobilu myšlienku od zasvätených. 
 “Svätý Otec František vyhlásil rok 2015 za Rok zasväteného života. Týmto projektom Vám 
chceme priniesť každý deň myšlienku od zasvätených zo Slovenska, ale aj zahraničia, aby sme sa 
navzájom povzbudzovali a spolu kráčali k Bohu,” hovorí Hermana Matláková, rehoľná sestra z 
Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ktorá vedie tím pre Rok zasväteného 
života na Slovensku. Dodala, že myšlienky zatiaľ tvoria šiesti oslovení zasvätení. 
 Aplikáciu vytvorili Jozef Martiniak, predseda občianskeho združenia Admissam v 
spolupráci s P. Jurajom Pigulom, šéfredaktorom časopisu Zasvätený život. Pre Android môžu 
záujemcovia nájsť novú aplikáciu cez google play (pod názvom – Zasvätený život), pre majiteľov 
zariadení Apple bude k dispozícii už čoskoro. Nainštalovanie aplikácie vyžaduje pripojenie k 
internetu (mobilnému alebo cez wifi), no následne je možné používať aplikáciu offline (bez 
internetového pripojenia). Používanie aplikácie je zadarmo. Na aplikáciu nadväzuje aj rovnomenná 
myslienka.zasvatenyzivot.sk, kde bude možné myšlienky nájsť a zaregistrovať sa na mailing list. 

http://www.kvrp.sk/
http://www.kvpzr.sk/
http://www.zasvatenyzivot.sk/
mailto:casopis@kvrp.sk
http://www.zasvatenyzivot.sk/
http://myslienka.zasvatenyzivot.sk/
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12 ZASTAVENÍ S KOŠICKÝMI MUČENÍKMI 

1. Dóm svätej Alžbety 

 Je najvýznamnejšia pamiatka v Košiciach. Je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.  
Jeho stavba sa začala okolo roku 1380, prebiehala v niekoľkých etapách a nikdy nebola dokončená. 
Dóm odolal požiarom v rokoch 1556 a 1775, zemetraseniu v roku 1834. Sú tu uložené aj relikvie 
sv. Košických mučeníkov. 
 V čase umučenia troch košických mučeníkov patril kalvínom. Celé obdobie predtým o Dóm 
súperili katolíci a protestanti a striedavo sa ho zmocňovali. Katolíkom bol vrátený až v druhej 
polovici 17. st. 

Úloha: Keďže Dóm sv. Alžbety nebol nikdy dokončený, vašou úlohou je dokončiť na Dóme vežu. 
Máte k dispozícii rôzne tehly (krabice). Musíte postaviť čo najvyššiu vežu. Na záver ju zmeriame. 

Pomôcky: rôzne škatule 

2. Miklušova väznica 

 Nachádzame sa vo väznici. Miklušova väznica vznikla spojením dvoch patricijských domov 
so základmi z 13. storočia. Pôvodne v tomto dome bola hrnčiarska dielňa, neskôr väznica, ktorá tu 
bola až do roku 1909. 

Úloha: Keďže aj košickí mučeníci boli najskôr väzňami, ktorých uväznili vojaci Gabriela Betlena, 
vašou úlohou bude oslobodiť sa. Preto si staneme do kruhu, každý zatvorí oči a vystrie ruky 
smerom do stredu. Teraz chytí každý za ruky dvoch iných spoluhráčov. Potom všetci opäť otvoria 
oči. Vznikne jeden velikánsky uzol, ktorý treba bez pustenia rúk rozuzliť, až kým všetci znovu 
nestoja v kruhu. 
(Z väznice môžete odísť až keď dodržíte všetky pravidlá a rozuzlíte sa.) 

3. Levočský dom 

 Nachádzate sa v Levočskom dome. Postavený bol v gotickom slohu v 15. storočí. V roku 
1542 ho palatín Thurzo venoval svojmu rodisku – mestu Levoča. Mesto Košice ho síce odkúpilo, 
ale pôvodný názov sa zachoval dodnes. Zriadil sa v ňom ubytovací hostinec, ku ktorému patril aj 
pivovar. 

Úloha: Pivo je nápoj, ktoré ak chceme, aby bolo dobré, musí sa vyrobiť z najlepších ingrediencií. 
Preto je potrebné roztriediť všetky suroviny. Vašou úlohou bude roztriediť všetko, čo nájdete v tejto 
mise – podľa farieb aj podľa veľkosti. Meria sa čas, za ktorý to roztriedite. 

Pomôcky: sklenená misa s korálikmi. 

4. Mariánsky stĺp 

 Táto stavba bola postavená až po smrti Košických mučeníkov. Je najkrajšou barokovou 
sochárskou pamiatkou v meste. Postavený bol na mieste bývalého popraviska ako ďakovný stĺp 
Panne Márii za odvrátenie morovej epidémie v rokoch 1709. 

Úloha: Poskladajte mariánsku modlitbu. (prváci skladajú obrázok) 

Pomôcka: Texty modlitieb rozstrihané po slovách. 
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5. Kaplnka sv. Michala 

 Kaplnka sv. Michala je zasvätená sv. archanjelovi Michalovi. Je postavená na mieste 
bývalého mestského cintorína. Postavená bola v 13. storočí. Pôvodne plnila funkciu karneru – 
kostnice. To znamená, že staré kosti z cintorína sa vkladali do tejto budovy. Podobne ako Dóm sv. 
Alžbety trpela trenicami medzi katolíkmi a protestantmi. Istý čas sa o ňu nikto nestaral, potom z nej 
bola dokonca stajňa. Neskôr sa stala menšinovým kostolom katolíkov, ktorých bolo menej ako 
protestantov.  V 17. st. sa v nej konávali bohoslužby jazykovej menšiny Slovákov, preto ju nazývali 
Slovenský kostol. 

Úloha: Keďže sa nachádzame na smutnom mieste ako je cintorín, musíme tu zachovať ticho. Vašou 
úlohou bude udržať ticho čo najskôr. Nesmie byť počuť žiadny zvuk. Máte na to iba jeden pokus. 
Na pokyn „teraz“ stíchnete a bude sa vám merať čas.  

6. Urbanova veža 

 Nachádzate sa v Urbanovej veži. Urbanova veža, volá sa aj Červená, slúžila ako zvonica 
Dómu, bola postavená v 14. storočí. V rokoch 1556, 1775 a 1966 veža vyhorela a viackrát bola 
prestavovaná. Najťažší zvon vo veži sa vola Urban (po ňom nesie názov aj veža) váži 5 ton a bol 
odliaty v roku 1557. 

Úloha: Keďže táto zvonica často podliehala požiarom, musíme si naplniť cisternu vodou, aby bola 
voda k dispozícii. Vašou úlohou je naplniť cisternu vodou. Vedro na konci miestnosti naplniť 
malými umelohmotnými pohárikmi. 

Pomôcka: vedro, umelohmotné poháre 

7. Seminárny kostol 

 Bol postavený okolo roku 1400 rádom františkánov. Bol zasvätený sv. Mikulášovi. Neskôr 
kostol slúžil ako vojenský sklad a kasárne. Od roku 1671 ho opäť prevzali františkáni. V rokoch 
1848-1849 bol používaný ako vojenská nemocnica. Teraz slúži ako seminárny kostol. Pod ním sa 
nachádza najväčšia krypta v Košiciach. 

Úloha: Keďže v seminári sa učia budúci kňazi, je tu priestor aj pre učenie. Na tabuli sú rôzne čísla, 
vašou úlohou je pridať k nim udalosti, ktoré sa stali. Všetky dátumy súvisia s Košickými 
mučeníkmi. 

Pomôcka: 
1619 – Smrť košických mučeníkov 
1620 – Katarína Forgáčová uložila telá košických mučeníkov v Nižnej Šebastovej 
1635 – Prenesenie pozostatkov košických mučeníkov do Trnavy 
1905 – pápež Pius X. blahorečil Košických mučeníkov 
1995 – pápež Ján Pavol II. svätorečil Košických mučeníkov 

8. Kráľovský dom 

 Tu boli umučení traja košickí mučeníci a na jeho mieste bol postavený kostol Najsvätejšej 
Trojice. V tom čase tento dom chátral, ale bola v ňom katolícka kaplnka, preto sa v nej zdržiavali 
katolícki kňazi Križin, Pongrácz, Grodecky 
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Úloha: Okná tejto budovy sú veľmi tmavé. Vašou úlohou bude urobiť krásne farebné vitráže.  

Pomôcka: vykladací materiál. 

9. Dominikánsky kostol 

 V polovici 16. st., keď sa obyvateľstvo Košíc odkláňalo od katolíckej viery a prijímalo 
protestantizmus, košický richtár Ján Lippai s ozbrojencami napadol dominikánsky kláštor. 
Rehoľníkov zbili a vyhnali, zničili kláštorný archív a vydrancovali kostol. O tri roky neskôr 
„neznámi páchatelia“ zapálili kostol a kláštor, takže obidvoje zhorelo.   

Úloha: V cechu murárov sa minul kameň na opravu dominikánskeho kostola. Vašou úlohou je 
podľa zadania vytvoriť živé sochy, chvíľu tak ostať a počkať na fotografa. 

Zadania: 
Vytvorte súsošie zabitie košických mučeníkov. 
Vytvorte súsošie narodenie Ježiša v Betleheme. 

10. Kláštor v Krásnej 

 Nachádzate sa na mieste starého benediktínskeho kláštora. V starých kláštoroch sa nachádza 
aj skriptórium – čiže miesto, kde sa prepisuje Sväté písmo. 

Úloha: Každý z triedy povie jedno písmeno, ktoré sa napíše na tabuľu. Potom sa trieda snaží urobiť 
vetu zloženú zo slov, ktoré sa podľa poradia začínajú na určené písmená. 

11. Zlatníctvo 

 Tento dom v Košiciach nenájdete. Ale vieme, že také remeslo v Košiciach existovalo. Teraz 
sa aj vy stanete košickými zlatníkmi. 

Úloha: Zlatník – Košice si chcú po protihabsburských povstaniach udobriť kráľa. Preto sa snažia 
košickí zlatníci vyrobiť pre kráľa čo najdlhší náhrdelník. Čas je ale neúprosný. Majú na to iba 15 
minút. Získavajú toľko bodov, koľko korálikov je na nitke. 

Pomôcky: špilky, farebné papiere, lepidlo, niť. 

12. Hlavný košický architekt 

 Túto funkciu dostal jeden pán až v 20 storočí, ale … má to jeden háčik. 

Úloha: Architekt – Hlavný architekt mesta Košice zaspal dobu. Prebral sa po niekoľkých rokoch, 
ale už si nepamätal, kde aká budova stojí. Pomôžte architektovi postaviť na mapu starých Košíc 
všetky známe budovy. 
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KRISTUS - NÁDEJ EURÓVPY 
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Text k ikone od autora:       (http://www.ikona.sk/index_eu.htm) 

 Ikona „Kristus Nádej Európy“ predstavuje Krista ako vinič, potvrdzujúc  jeho slová: “Ja 
som vinič, vy ste moje ratolesti.“ (Jn 15, 5). Toto božie slovo, ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč a 
oddeľuje špik od kosti, nás hneď v úvode uvádza ku uvedomeniu si pravdy o tom, kto je Boh a kto 
sme my. On nesie nás, aj keď si niekedy myslíme, že my nesieme Jeho. On je pravý vinič. My sme 
jeho ratolesti, sme “tí, ktorí veria v Jeho meno, ktorí sa nezrodili z krvi, ani zo žiadosti tela, ani zo 
žiadosti muža, ale z Boha.“ (Jn 1, 13). Sme Jeho, patríme mu, tak ako ratolesti patria viniču. Toto 
radostné uvedomenie si vlastnej identity nám otvára oči pre Krista ktorý je cesta, pravda a život. 
Týmito očami viery poznávame pravé hodnoty a nádej, ktorú nám Kristus  ustavične ponúka. 
 Prostredníctvom stigiem na rukách, nohách a boku k nám ako k Emmauzským učeníkom 
pristupuje vzkriesený Pán, aby rozplynul všetky naše pochybnosti a obavy. Podobne ako spomenutí 
učeníci, vraciame sa do mesta, ktoré predstavuje svet okolo nás, nie preto že sa zlepšili či zmenili 
podmienky, ale preto, že sme stretli Vzkrieseného Pána. 
 Po stranách Krista, ako ratolesti viniča, každý národ zastupuje jeden svätý patrón. Svätosť je 
základný predpoklad autentickej evanjelizácie, ktorá sa usiluje dať nádej. „Všetci v Krista veriaci, v 
každom stave alebo hodnosti, sú povolaní k plnosti kresťanského života a k dokonalosti lásky.“ (LG 
40) Je to pozvanie pre každého z nás, aby sme sa stali pokračovateľmi dlhých dejín svätosti, ktorá v 
priebehu týchto dvoch tisícročí prešla rozličnými krajinami Európy. Strop ikony uzatvárajú svätý 
patróni a spolupatróni Európy. Z ľava do prava je to sv. Brigita Švédska, sv. Terézia Benedikta z 
kríža a sv. Katarína Alexandrijská. Z pravej strany vzdávajú chválu Kristovi sv. Cyril, sv. Metód a 
sv. Benedikt z Nursie . 
 Spodná časť ikony predstavuje symbolicky Európu v ktorej ako svetlá žiaria rôzne pútnické 
miesta: Santiago del Compostella, Lurdy, Chrám sv. Pavla, Kolínska katedrála, chrám sv. Petra, 
Mariazell, Šaštín a Sofijská katedrála v Kijeve. Tieto chrámy predstavujú iba zlomok mnohých 
miest celoeurópskej Marianskej úcty, ako aj centrá kultúry a vzdelanosti. 
 Povrch Európy  zelenej farby symbolizuje novú jar, ale aj Ducha Svätého, ktorý je vyliaty 
do našich sŕdc a pripravuje cesty Novej Evanjelizácie. Hlboko zapustené korene viniča  nám  majú 
vždy pripomínať, kresťanské korene nášho svetadiela, Európy, ktorá z kresťanského dedičstva žije 
do dnes. 

Podľa akých kritérií ste vyberal jednotlivých svätých pre ikonu: 
 Pri hlavných patrónov a spolupatrónov Európy vlastne nebolo čo riešiť. Ťažkosti nastali  pri 
výbere jednotlivých patrónov krajín. Priznám sa, že toto bolo pre mňa asi najťažšie. Nastalo moje 
putovanie po Európe prstom na mape. Počet 25 svätých, určovali krajiny stálych a pristupujúcich 
členov. Ikona zachycuje túto konkrétnu udalosť. Neprítomnosť Bulharska, Rumunska alebo 
ostatných krajín neznamená že do Európy nepatria. Dôraz v ikone je kladený nie na 
dokumentovanie štátov Európy, ale na historický okamih zjednocovania, na potrebu hlbšieho  
uvedomenia si svojej identity. V každom svätom si uctievame Krista. Všetci 25-ti svätí túžia naše 
oči upriamiť na Krista. On ako ústredná postava celej kompozície vystupuje ako Ten, ktorý 
zjednocuje, Ten ktorý je prameňom pravej jednoty. 
 Bolo to zaujímavé putovanie v ktorom som spoznával jednotlivé krajiny. Veľmi mi v tom 
pomáhal aj internet. Zvlášť o pobaltských krajinách som toho moc nevedel. Každá krajina má aj 
viacerých patrónov a dokonca niektoré ich majú aj spoločných. Neviem či ovplyvnený 
nekonečnými  diskusiami o kvótach v parlamente, ale dúfam že nie, snažil som sa čiastočne vyvážiť 
v ikone aj zastúpenie svätých žien. Sväté ženy v dejinách Európy majú významný podiel a svojím 

http://www.ikona.sk/index_eu.htm
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príkladom inšpirujú až do dnes. Pokiaľ to bolo možné uprednostňoval som panovníkov, vládcov 
mnohých krajín, ktorý prostredníctvom kresťanstva budovali kultúrnu Európu. 

Svätci na ikone: 
1.         sv. Klotilda – kráľovná frankov  (Francúzsko) 
2.         sv. Eduard  –  kráľ anglicka  (Anglicko) 
3.         sv.  Severín  – laik   (Rakúsko) 
4.         sv.  František Asisský – rehoľník  (Taliansko) 
5.         sv.  Katarína   Švédska  –mníška  ( Švédsko) 
6.         sv.  Henrich  z Uppsali  – biskup, mučeník (Fínsko) 
7.         sv.   Andrej  –apoštol  –(Grécko) 
8.         sv.  Ľudmila  - kráľovná , mučeníčka  ( Česká republika) 
9.         sv.  Barnabáš  – apoštol   ( Cyprus ) 
10.       sv.  Kanut –kráľ, mučeník (Dánsko) 
11.       sv.  Terézia Avilská – rehoľníčka ( Španielsko) 
12.       sv.  Gorazd  – biskup (Slovensko) 
13.       sv.  Valburga –mníška (Belgicko) 
14.       sv.  Štefan – prvomučeník  (Slovinsko) 
15.       sv.  Štefan Uhorský – kráľ  (Maďarsko) 
16.       sv.  Alžbeta Portugalská – kráľovna  (Portugalsko) 
17.       sv.  Ján Kronštadský –kňaz  (Estonsko) 
18.       sv.  Bonifác  – biskup  (Nemecko) 
19.       sv.  Kunigunda – kráľovna ( Poľsko) 
20.       sv.  Ita  – mníška  ( Írsko) 
21.       sv.  Pavol  – apoštol ( Malta) 
22.       sv.  Willibord z Echtenachu – apoštol  Luxemburgu 
23.       sv.  Lidvína –  laická mystička ( Hollandsko) 
24.       sv.  Meinard – biskup ( Lotyšsko) 
25.       sv.  Kazimír  – kráľ  ( Litva) 
A -  sv. Brigita Švédska 
B -  sv. Terézia Benedikta z kríža 
C -  sv. Katarína Alexandrijská 
D -  sv. Benedikt z Nursie 
E -   sv. Metod 
F -   sv.Cyril 

Katechéza – práca s ikonou: 

Pre mladšie deti: 
 Pripevnite ikonu na viditeľné miesto. Na lístky si napíšte mená všetkých svätcov, ktorí sú 
zobrazení na ikone. Poprosíme deti, aby postupne priraďovali mená k jednotlivým svätcom.  
 Vyberieme si jedného svätca, o ktorom si porozprávame a necháme deti vypracovať komiks 
k postave svätca. Prípadne príbeh rozdelíme na osnovu a deti v skupinkách budú vytvárať kreslený 
obraz o svätcovi. 
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Pre staršie deti: 
 Na mapu Európy priraďujte lístky s menami svätcov jednotlivých krajín. Skúste nájsť na 
internete meno svätca, ktorí vás najviac zaujal. 
 Roztrieďte na ikone mená panovníkov, rehoľníkov a laikov. Ku každej skupine priraďte 
mená. 

Pre dospelých: 
 Prečítajte si text zo Svätého písma Jn 15,1-11. Na základe textu skúste rozprávať o ikone.  
Pomocné otázky: 
 - Čo znázorňuje vinič na obrázku? 
 - Prečo je Kristus v strede obrazu? 
 - Ktorý vyobrazený svätec je ti najbližší a prečo? 
 - Akú spoločnú vlastnosť máš s vybraným svätcom? 
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SVÄTÝ JÁN Z KRÍŽA 
 Ján z Kríža sa narodil vo Fontiveros v Španielsku okolo roku 1542. Pri krste dostal meno 
Matej. Mal asi tri roky, keďmu zomrel otec. Matka to s troma deťmi nemala ľahké. Ján bol v škole 
veľmi dobrým žiakom. V roku 1563 sa rozhodol vstúpiť do karmelitánskeho kláštora v Medine a v 
roku 1567 bol vysvätený za kňaza. Na podnet sv. Terézie z Avily v roku 1568 sa ako prvý z bratov 
podujal rehoľu rehormovať, čo ho stálo veľa námahy, práce, ael aj utrpenia. Sv. Ján z Kríža je 
považovaný za najhlbšieho španielskeho mystického básnika. Zomrel v roku 1591 v Ubede v chýre 
svätosti a múdrosti, o čom svedčia duchovné diela, ktoré napísal – (Tajnička). Svätorečil ho pápež 
Benedikt XIII.v roku 1726 a pápež Pius XI.ho v roku 1926 vyhlásil za učiteľa Cirkvi. 

Názvy diel sv. Jána z Kríža sa dozvieš, ak vylúštiš tajničku. 
Tajnička je bez diakritiky. Každá číslica znamená jedno písmeno. Pomôcka č. 5 je písmeno A (Á) 

 1 2 3 4 5     4 6 7  - ............................................. 

8 9 10 1 11 12     4 5    13 6 14 11      15 5 14 3 2 16 - .......................................................... 

17 11 18 6 8 4 9     10 12 2 8  -  ........................................................... 

18 19 8 9     12 16 5 3 2 4     16 5 10 15 9 - ..........................................................................   
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SVÄTÁ TERÉZIA Z LISIEUX A RUŽE  8

1. október 

 Terézia alebo Tereza je meno gréckeho pôvodu a nejasného významu. Najčastejšie sa jeho 
význam prekladá ako „pochádzajúca z ostrova Thery alebo Therasie“. Základ slova môže byť 
odvodený aj z gréckeho „téresis“ a interpretuje sa ako „záštita“, „ochrana“. Obľubu tohto mena 
výrazne ovplyvnila osobnosť španielskej karmelitánky sv. Terézie z Avily. V tomto zmysle je Terézia 
z Lisieux jej najpopulárnejšou nasledovníčkou, podobne ako neskôr napr. Terézia Benedikta od 
Kríža alebo Matka Tereza.  
 Terézia z Lisieux, vlastným menom Terézia Martinová a reholným menom Terézia od 
Dieťaťa Ježiš, sa narodila ako posledné z piatich detí manželov Martinovcov v Alencone. Už od 
detstva sa túžila stať rehoľnou sestrou tak ako jej staršie sestry. Podarilo sa jej to výnimočne už 
v 15 rokoch. Karmelitánky v Lisieux, kam sa rodina presťahovala, ju mali za pyšnú a domýšľavú, 
asi preto, že jej dostatočne nerozumeli. Terézia, ktorá navonok pôsobila veľmi vyrovnane, trpela 
celý život stavmi úzkosti. Často ju mučila myšlienka, že ju Boh opustil a že bude zatratená. 
Teréziino krehké zdravie život v kláštore nevydržalo. V roku 1896 začala vykašliavať krv a o rok 
neskôr zomrela na tuberkulózu. 
 Terézia má sviatok 1. októbra a je patrónkou misií, karmelitánok, chorých na AIDS, chorých 
na tuberkulózu, kvetinárov, pestovateľov ruží a všetkých, ktorí stratili rodičov. Jej život 
charakterizujú slová: „Mojím povolaním je láska!“ Pred svojou smrťou vyhlásila: „Vždy som 
plnila Božiu vôľu. Dúfam preto, že po mojej smrti bude tiež Boh plniť moje priania. Chcem svoje 
nebo prežívať tak, že budem na zemi neustále pomáhať iným. Po svojej smrti zošlem na zem dážď 
ruží“. Aj keď od detstva žila s vážnou chorobou a vedela, že veľa nezvládne, neprestávala túžiť po 
veľkých veciach a hľadala spôsoby ako ich dosiahnuť. Modlitba a vzťah k Bohu jej pomohli túto 
prosbu naplniť. Vo vlastnom životopise popisuje toto hľadanie a nakoniec konštatuje k akému 
riešeniu dospela: „V srdci Cirkvi budem láskou a tak budem všetkým.“ 

 Stretnutie je pre myšlienku veľkých ideálov a hľadania cesty ako ich uskutočniť aktuálna 
hlavne pre skupinu mládeže, príp. birmovancov.  

Cieľová skupina: nižšie sekundárne vzdelanie deti vo veku 10-15 
   vyššie sekundárne vzdelanie mládež 

Pomôcky: hnedá okrúhla šatka, modrá okrúhla šatka,  šatka v tvare srdca alebo dve červené 
  šatky, dlhšie zelená šnúrky, jemné šatky, ruža vo váze, triangel, dekoračný materiál 

PRIEBEH STRETNUTIA 

 Stretávame sa 

Pri tejto činnosti sa deti rozdelia do dvoch skupín a sústredia sa na skupinovú prácu. 
 Vedúci stretnutia vezme zloženú modrú kruhovú šatku a podá ju jednému chlapcovi. Potichu 
mu zadá úlohu, aby postupne obišiel všetkých chlapcov a spoločne s nimi šatku rozložil tak, aby sa 
všetci držali obidvoma rukami okrajov šatky. Vedúci sa môže zapojiť tiež. 

 Stretnutie pripravil Tomáš C. Havel, je prevzaté z príručky Odkud mám jméno. © Společnost pre celistvou na smysl 8

zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o.s. Ostrava. Katechéza je preložená do slovenčiny s písomným dovolením 
autorov.
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 Vedúci potom zoberie hnedú kruhovú šatku a podobným spôsobom ju odovzdá a dá úlohu 
jednému dievčaťu. 

 Stretnutie so skutočnosťou – príprava rozprávania  

 Deti sa môžu ku svojím šatkám posadiť. Vedúci položí otázku. 

Čo sa stalo? Všimli ste si niečo? 

 Deti pomenujú všetko, čo vnímali a tiež to, že modrý kruh teraz majú chlapci a hnedý 
dievčatá. Deti môžu ďalej hľadať, čo „ich“ skupina má a „tá druhá“ nemá. Napr. najdlhšie vlasy. 
Niekoho, kto je najvyšší. 

Hľadanie rozdielov možno bude viesť ku vzájomnému „vyťahovaniu sa“. Táto činnosť je motiváciou 
k ďalšiemu premýšľaniu o tom, že nemôžeme dosiahnuť všetko a mať všetko. 

 Vedúci navrhne inú činnosť. Každá skupina dostane úlohu potichu vymyslieť ľubovoľnú 
aktivitu, ktorá by patrila k farbe ich šatky, prípadne ktorá by vyjadrovala, čo môže ich šatka 
znamenať. Jedna skupina predvedie pantomímou svoj nápad druhej skupine, ktorá háda, čo to je. 
Deti môžu svoju šatku pri tom používať. Napr. chlapci môžu naznačiť plávanie, potápanie. Dievčatá 
jedenie čokolády, miešanie kakaa a pod. 

 Vedúci uvedie ďalšiu činnosť. 

Možno by chcel niekto byť v tej druhej skupine, pretože je mu tá druhá farba i to všetko, na 
čo sme prišli, bližšie.  

 Môžeme diskutovať o tom, kto by sa vymenil a prečo. Alebo čo by sme stratili, keby sme sa 
v skupine vymenili. V náväznosti na diskusiu položí vedúci otázku: 

Dalo by sa zariadiť, aby mali všetci všetko? Aby boli všetci zároveň aj chlapec aj dievča? Aby 
mali všetci v skupine toho s najdlhšími vlasmi alebo toho najvyššieho? 

 Predpokladáme, že sa skupiny zhodnú na tom, že by sa museli spojiť. 

Aj keď sa spojíme, stane sa, že všetci budú rovnaký? 
Aj keď to nejde, vieme sa nejako priblížiť jeden druhému a všetkým ostatným? Dá sa to 
nejako znázorniť? 

 Spoločne premýšľame a hladáme riešenie. Vedúci vyberie jednu z možností, ktorá sa stane 
základom pre obraz. Vyzve obidve skupiny, aby preložili šatky na polovičku a priložili je k sebe tak, 
aby vznikol kruh. 

 Návrh činnosti, ako sa priblížiť jeden k druhému: 
 Postavíme sa vedľa seba do kurhu, a to tak, že chlapci okolo modrého okraja a dievčatá 
okolo henedého okraja. Deti sa môžu postupne pohľadom dohodnúť s dieťaťom oproti, že si 
vymenia miesto. Tak môže byť chvíľku dievča medzi chlapcami na modrej polovičke a naopak. 

 Návrh činnosti, ako sa priblížiť všetci všetkým: 
 Možno skupina príde na to, že by mohli ísť čo najviac do stredu, prípadne sa dotknúť 
rukami, nohami. 

 Vedúci rozdá zelené šnúrky a každý môže spojiť miesto, kde práve stojí, s miestom 
uprostred. Posadíme sa. 
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 Stretnutie so skutočnosťou – rozprávanie 

Pokiaľ je to vhodné, môžeme na začiatku rozprávania zaradiť ešte jednu činnosť o hľadaní miesta: 
 Na cinknutie môže jeden po druhom vstať a nájsť si v miestnosti miesto, ktoré mu vyhovuje 
a kde sa cíti najlepšie. Pozrieme sa, kde kto stojí. Potom sa na cinknutie opäť vrátime na svoje 
miesto v kruhu a pokúsime sa zvládnuť to isté v opačnom poradí. 

 Vedúci rozpráva: 

Rozprávanie je o jednom mladom dievčati, ktorá dnes pozná veľmi veľa ľudí pod menom 
Terézia z Lisieux. Už od detstva mala veľké plány a hľadala, ako by ich uskutočnila. 
Najradšej zo všetkého si priala byť všade a byť všetkým. 

Terézia už niečím bola. Bola kresťankou, ale chcela viac. Vedela, že v Cirkvi je možné mať 
rôzne miesta. Niekto žije v rodine a vychováva deti, iný žije duchovným povolaním ako kňaz 
alebo ako zasvätený. Iní žijú a modlia sa samy. Iným zomreli ich blízki a majú viac času a 
možností venovať sa potrebnému. Terézia sa rozhodla, že jej miesto bude v kláštore a to 
najskôr ako to pôjde. Keď mala 15 rokov, stala sa karmelitánkou. Jej nesplnená túžba byť 
všetkým, ju hnala dopredu. Aj keď neskôr poznala, čo píše sv. Pavol v liste Korinťanom, že 
totiž nemôžu byť všetci zároveň apoštoli, proroci, a učitelia, že v cirkvi, tak ako v tele, má 
každý svoje miesto a že nemôže byť rukou i okom zároveň. Spoznala, že to nie je možné. Ale 
objavila tiež, že apoštol Pavol píše o tom, že všetko je nič, pokiaľ človek nemá lásku. 

Terézia o tom premýšľala a povedala si: „Ako je uprostred tela srdce, vďaka ktorému telo 
žije, tak je uprostred cirkvi miesto, vďaka ktorému žije cirkev. Je to srdce plné lásky. Terézia 
tak dosiahla svoj cieľ skrze lásku. Rozhodla sa byť v srdci cirkvi láskou a tak sa stať pre 
všetkých všetko. 

 Uprostred obrazu učiteľ (vedúci stretka) utvorí primerane veľký obraz srdca 

Láska jej pomáhala byť blízko rodičom, ktorí vychovávali deti. Láska jej pomáhala byť 
blízko kňazom, ktorí prichádzali k ľuďom, ktorí ešte nikdy nepočuli o Ježišovi. Láska jej 
pomáhala byť blízko Bohu, s tými, ktorí sa modlia. Láska jej pomáhala byť blízko tým, ktorí 
sa starajú o chorých. 

 Vedúci vezme ružu. 
 Pokiaľ je to k veku účastníkov vhodné, môže ich vedúci vyzvať, aby zavreli oči. Potom sa 
každého dotkne ružou. Môžeme si porozprávať o tom, čo koho napadlo, keď ucítil dotyk alebo čo 
sa mu vybavilo, keď uvidel ružu. 

Terézia mala 24 rokov, keď umrela. Ľudia hneď poznali, že jej láska ku každému prekročila i 
hranice smrti. Verili, že je u Boha, ktorý je Láska, a tak môže milovať ďalej. Hovorí sa, že 
Terézia sype ruže z neba na zem tak, ako kto potrebuje. Terézia mu pomáha, aby poznal, že 
ho Boh má rád. 

 Vedúci položí ružu do prostriedku obrazu. 

 Spoločne tvoríme 

 Účastníci si môžu na koniec zelenej šnúrky s pomocou dekoračného materiálu zložiť obraz 
ruže. 
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 Premýšľame a modlíme sa 

 Hovoríme o tom, čo koho na živote svätej Terézie z Lisieux zaujalo. Pokiaľ je to vhodné, 
môžeme si ružu podávať, prípadne si niečo navzájom popriať. 

 Stretnutie zakončíme modlitbou: 

Dobrý Bože, 
narodili sme sa na určité miesto, 
do určitej rodiny a máme jedinečné schopnosti, ktoré sú tvojím darom. 
Niekedy sme spokojní, inokedy bývame nespokojní. 
Pomáhaj nám, podobne ako sv. Terézii, hľadať svoje miesto, 
aby sme taký, aký sme, boli pre druhých darom. Amen. 
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OSEMSMEROVKA - SV. TEREZIA Z LISIEUX 

ABBA * AMEN * BRAT * CESTA * ČISTOTA * DOBROSRDEČNOSŤ * DOBROTA 
EXTÁZA * HABIT * HĽA * CHUDOBA * CHVÁLIŤ * JEŽIŠ * KÔŠ * KRÁĽ * KRÁSA * KRISTUS * 

KRÍŽ * LÁSKA * LUPENE * MAMA * MENO * MÉTA * MILOVAŤ * MODLITBA * NÁDEJ * NEBO * 
OBETA * OČI * OLEJ * OSLAVA * OTEC * OXANA * PANENSTVO * PANNA MÁRIA * POMOC * 

POSLUŠNOSŤ * POVOLANIE * RAJ * RANIŤ * REHOĽNICA * RENÉ * RUŽE * SAXOFÓN * 
SESTRIČKA * SILA * SLÁVA * SLNKO * SĽUB * STORAX * SVÄTOSŤ * SVETLO * SYN * 
VERNOSŤ * VIERA * VÔĽA * ZADARMO * ZÁVOJ * ZASVÄTENÝ ŽIVOT * ZJAV * ŽENA 

Ž E N A S E N E P U L K R A M O N E M

V D P A K T I B A H R E U B C S O É S

E O A J R Í O T M I N P Ž T E L T L O

R B N T Á E E R S É V Z E I T A Á O S

N R N O Ľ B I T A E I N A L O V O P V

O O A V O L U V O X A N A D A A Ť Ž E

S S M I Ô S A D O A I Í X T

Ť R Á Ž N Ľ A O M N R T I L

O D R Ý H Y A B A K Á M Č O

V E I N R V S R A Z N D O L

T Č A E E A E O A M S Ť E E

S N Ť T H J S T Í V A A N J

N O I Ä O Z T A Ä V B M Ó E

E S L V Ľ B R A T M J L T O J O E F Ž

N Ť Á S N S I L E A Á O L N B D N O I

A Z V A I L Č I R S S I L E Á U S X Š

P K CH Z C N K S K Ť M A B B A CH Ľ A Š

C E S T A K A A A Č I S T O T A ! S Ô

C O M O P O S L U Š N O S Ť A S Á R K

'
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PROJEKT: KLÁŠTORY – ICH VZNIK A POSLANIE  9

Cieľ programu: Zoznámiť žiakov zážitkovým spôsobom s okolnosťami vzniku kláštorov       
 a s hlavnou náplňou ich činnosti. Viesť ich k zamysleniu nad spôsobom života                                  
 v kláštoroch.                                  

Obsah: Žiaci si vyskúšajú formou hry spoločenskú situáciu v dobe sťahovania národov                     
 a rozpad Rímskej ríše, ktorý je považovaný za začiatok ranného stredoveku.                                  
 V tejto situácii vznikli postupne kláštory a rehoľné komunity.                                  

Pomôcky:  Krieda, mníšsky habit, košíky so špajdlami a špáratkami, plastelína, text                
 „regule“, papieriky s názvami sociálneho postavenia , papier, ceruzky, sviečky,                                  
 zápalky, magnetofón, nahrávka komentárov.                                   

Podmienky:  Väčšia miestnosť, stoličky po obvode, možnosť maľovať na podlahu kruhy            
 kriedou. Predpokladané trvanie 45 minút.                                  

Jednotlivé časti programu: 
 1. Sťahovanie národov 
 2. Dôvod vzniku mníšskeho života a vznik kláštorov. 
 3. Stavba kláštorov – cely, kaplnka, refektár – jedáleň, scriptorium – pisárska dielňa 
 4. Svätý Benedikt 
 5. Vznik kláštorných škôl 
 6. Vznik a poslanie nemocníc, zmena postojov k chorým a slabým ľuďom v porovnaní  
  s antickým prístupom vychádzajúcim z predstáv o ideáloch krásy. 
 7. Prínos kláštorov pre spoločnosť v minulosti a dnes – odovzdávanie svetla. 

1. Sťahovanie národov 

Deti sa posadia na stoličky po obvode miestnosti. Učiteľ ich privíta: 
 Vítam vás v 5. storočí, v dobe, keď sa pomaly začína rozpadávať mocná a veľká Rímska ríša 
a končí sa starovek. Ľudia rôznych kmeňov si zvykli na usadlý spôsob života, obrábajú pôdu, avšak 
ich územie im začína byť malé. A tak hľadajú nové územia, kde by mohli hospodáriť. Rozpadajúca 
sa ríša je plná bohatstva a tak sa stáva lákavým zdrojom bohatej koristi. Z týchto a ešte ďalších 
dôvodov dochádza v Európe k tzv. sťahovaniu národov. Vyskúšame si ako to vyzeralo. 

Žiaci sa rozpočítajú do piatich skupín (národov). Každá skupina si vylosuje meno svojho národa 
(Frankovia, Germáni, Slovania, Kelti, Ostrogóti). Všetci príslušníci národa sa chytia za ruky 
a nesmú sa pustiť. Na zemi v strede priestoru je nakreslených kriedou 5 kruhov alebo oválov 
a každý má inú bodovú hodnotu ( napr. 100, 200, 300, 400, 500). Jednotlivé národy si vylosujú 
bodovú hodnotu a celý národ sa presunie do príslušného územia. Cieľom hry je, aby sa každý národ 
premiestnil do poľa s vyššou bodovou hodnotou v určenom čase 3 minút a podľa potreby vytlačil 
ten národ, ktorý tam už sídli. Je dovolené iba vytláčanie, pričom národ sa nesmie rozdeliť (pustiť). 
Ak sa niekto pustí, musí si sadnúť a už viac nesmie pomáhať svojmu národu. Po skončení časového 
limitu si všetci môžu sadnúť na miesta a každá skupina vyjadrí pocity z tejto hry. 

 Projekt upravený podľa projektu Vojtěch Johna a Márie Zimmermannových, KPC Biskupství Hradec Králové9
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2. Dôvod vzniku mníšskeho života a vznik kláštorov. 

 Už ste zažili aké to bolo ťažké v dobe sťahovania národov udržať sa na jednom mieste a na 
jednom území a prežívať pritom pokoj. V tej dobe odchádzalo stále viac veriacich mužov na 
osamelé miesta, aby sa tu v tichu a pokoji mohli stretávať s Bohom v modlitbe. Hovorilo sa im 
mnísi – to pochádza zo slova „monos“, čo znamená „sám“ alebo „osamelý“. 

Otázka pre žiakov: „Prečo si myslíte, že títo muži opúšťali svoje rodiny, zriekli sa majetku, 
pohodlia a zábavy a odchádzali žiť do samoty jednoduchým a chudobným spôsobom života?“ 

 Historici hovoria o niekoľkých dôvodoch: Najprv to mohla byť snaha o pravdivý kresťanský 
život podľa vzoru Ježiša Krista, ale tiež mohol to byť aj vstup do spoločenstva, ktorý bol pre 
jednotlivca výhodný. Hlavným dôvodom bol však príklad Ježiša Krista. On sám odišiel na púšť, 
aby sa pripravil na svoje pôsobenie medzi ľuďmi. Hlavnou inšpiráciou pre mníšsky život bola 
Ježišova rada, ktorú dal bohatému mládencovi. 

Otázka pre žiakov: „Poznáte ten príbeh? Čo Ježiš mládencovi povedal?(Mt 19, 21) 

 Aby zachovávali prikázania a miloval druhých ľudí tak ako sám seba. To ale mládencovi 
nestačilo a tak mu Ježiš poradil, aby predal všetko, čo má, rozdal to chudobným a tak získal poklad 
v nebi. Práve touto radou sa mnísi riadili. Ich cieľom bolo stretnúť sa s bohom, poznávať ho, stále 
viac ho milovať a zverovať mu svoj život. Zakrátko sa ukázalo, že je dobre, aby sa jednotlivý mnísi 
spojili do spoločenstva, ktorému sa hovorí komunita. Postavili si kláštory, kde sa spoločne modlili, 
čítali Písmo, opisovali ho, vyučovali druhých ľudí hospodáriť a tiež sa starali o pútnikov a chorých. 
Vyskúšame si to. 

3. Stavba kláštorov – cely, kaplnka, refektár – jedáleň, scriptorium – pisárska dielňa 

 Do každého kruhu dá učiteľ košík so špajdlami a plastelínou. Z národov sa stanú mníšske 
komunity a ich úlohou je postaviť z prineseného materiálu kláštor. Každý mních si postaví svoju 
jednoduchú chatku „celu“. Potom sa budú spoločne snažiť o postavenia spoločných priestorov – 
kaplnky, scriptória, refektára. Po vypršaní časového limitu (7 minút) sa všetci posadia a zopakujú si 
pojmy – ako sa ktorá miestnosť volá a k čomu slúži. 

4. Svätý Benedikt 

 Život v kláštore má svoje pravidlá. Pravidlám sa hovorí „rehoľa“ z latinského regule, preto 
sa tiež mníchom hovorí rehoľníci. Prvé pravidlá napísal sv. Benedikt v 6. storočí v Taliansku. Teraz 
dostanete text, ktorý je výňatkom z Benediktovej rehole. Niektoré písmená však v priebehu storočí 
vybledli a nie sú moc čitateľné. Vašou úlohou je pravidlá doplniť to, aby boli zrozumiteľné. 

 Žiaci sa snažia počas doplniť vynechané písmená. Zástupca každej skupiny potom prečíta 
jedno pravidlo nahlas. Opravené pravidlá si zoberú do svojho kláštora. 
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Akonáhle sa teda ohlási hosť, predstavený alebo niekto z bratov mu 
vyjde v ústrety s plnou úslužnosťou lásky; najprv nech sa spolu 
pomodlia a potom zvítajú v pokoji. Tento bozk pokoja sa nedáva 
skôr ako po modlitbe, aby sa predišlo diablovým nástrahám. Pri 
samotnom pozdrave nech sa preukáže hlboká pokora voči všetkým 
prichádzajúcim, ako aj odchádzajúcim hosťom; so sklonenou hlavou, 
alebo ležiac celým telom na zemi uctieva sa v nich Kristus, ktorého 
aj prijímame. 
Takto prijatí hostia sú privedení na modlitbu, potom si s nimi sadne 
predstavený alebo ten, koho on poverí. Prečíta sa hosťovi pre jeho 
povzbudenie Boží zákon. A potom nech mu je preukázaná 
všestranná pohostinnosť. Kvôli hosťovi môže predstavený zrušiť pôst, 
len ak nie je deň prísneho pôstu, ktorý sa zrušiť nedá. Bratia nech 
však zachovávajú zvyčajné pôsty. 
 Najväčšia pozornosť nech sa venuje prijatiu chudobných 
a pútnikov, pretože v nich najviac prijímame Krista. Lebo moc 
bohatých si už sama osebe vyžaduje úctu." 
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5. Vznik kláštorných škôl 

 Kláštory sa v dobe sťahovania národov stávali miestom postupného rozvoja kultúry. Mali 
nenahraditeľné význam pre vzdelanie. Priamo v kláštoroch existovali školy, kde boli do 12. storočia 
vyučované deti. 
 Kláštorná škola mala zvláštne poslanie, ktoré bolo odlišné od ostatných škôl. Slovo „schole“ 
znamená voľno a prázdno. Cieľom kláštorného vzdelania bolo prehĺbiť život človeka s Bohom. 
K tomu sa človek potreboval oslobodiť od práce, mať od nej „voľno“, zastaviť sa a premýšľať. 
Škola totiž pripravoval na večný život s Bohom. 

Otázka pre deti: V čom je poslanie dnešnej školy iné? K čomu vás pripravujú učitelia v škole dnes? 
Je vaše vzdelanie dôležité? 

 Každá skupina dostane úlohu vymyslieť aspoň dva dôvody, prečo by sa mal človek 
vzdelávať. Zástupca skupiny to povie ostatným. Pod vedením učiteľa môžu ostatní hlasovať, ktoré 
z dôvodov považujú za najdôležitejšie. 

6. Vznik a poslanie nemocníc, zmena postojov k chorým a slabým ľuďom v porovnaní 
s antickým prístupom vychádzajúcim z predstáv o ideáloch krásy. 

 K životu stredovekého človeka patrili aj púte. Prečo ľudia chodili na púte, na cesty? Dôvody 
boli rôzne, aby niekomu vyprosili Božiu pomoc, aby odčinili svoje hriechy, aby si vyprosili pre 
seba niečo dôležité – napr. aby sa vedeli správne rozhodnúť v ťažkej životnej situácii. 
 Púte bývali veľmi dlhé. Putovalo sa napríklad do Ríma, do svätého mesta Jeruzalem alebo aj 
do Compostelly v Španielsku. Mnohí pútnici cestu nevydržali, ochoreli, utrpeli úraz alebo zomreli. 
Mnísi preto budovali vo svojich kláštoroch útulky, ktoré sa neskôr nazývali špitále. Postupom času 
pribrali mnísi ku svojej činnosti aj starostlivosť o chorých ľudí z okolia. Pomáhať chorým ľuďom 
nebolo samozrejmosťou. V staroveku, v tzv. antickom období, sa ľudia chovali ku chorým inak. 
Ideálom človeka bola tzv. kalokagathia, tj. dokonalá telesná a duševná harmónia. Kto tomuto ideálu 
nevyhovoval, bol pre spoločnosť nežiaduci. My si vyskúšame, čo to znamenalo. 
 Asistenti rozdajú žiakom kartičky s názvami rôznym spoločenským postavením: MESŤAN, 
BOJOVNÍK, VLÁDCA, ŽOBRÁK, MRZÁK. 
 Pozrite sa na svoju kartičku. Z nej sa dozviete, v akom postavení ste sa narodili. Teraz 
poprosím mešťanov, bojovníkov a vládcov, aby šli do stredu a zacvičili si. Každý ako chce a ako 
vie. Vaším cieľom je mať krásne, svalnaté telo. 
 Učiteľ nechá žiakov cvičiť, potom ich poprosí, aby sa posadili. 
 Teraz pôjdu do stredu žobráci a mrzáci. Vaše telo je choré, pokrútené, zničené. Viete, ako sa 
staroveká spoločnosť oslobodzovala od týchto ľudí, ktorí kazili ideál krásy? Žobrákov vyhnali, aby 
neobťažovali ostatných a mrzákov odstránili. Napríklad tak, že ich zhodili zo skaly. 
Otázka pre deti: Prečo sa kresťania starali o chorých? Čo myslíte? Kto ich k tomu inšpiroval? 
(stredoveký veriaci videl v chorom človeku obraz trpiaceho Krista; prikázanie lásky k blížnemu je 
hlavným pravidlom života skutočného kresťana.) 

7. Prínos kláštorov pre spoločnosť v minulosti a dnes – odovzdávanie svetla. 

 Na záver nášho stretnutia o stredovekých kláštoroch si ukážeme, v čom je bohatstvo týchto 
kláštorov a rehoľného povolania. 
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 Lektor rozdelí deti do troch skupín, ktoré vytvoria tri rady po celej dĺžke miestnosti. Každé 
dieťa dostane do ruky nezapálenú sviečku. Učiteľ dá deťom úlohu, aby sa teraz nehýbali. 
V miestnosti sa zhasne (Ak sa dá - vytvoriť úplná tma) Učiteľ pustí hudbu s nahovoreným 
komentárom. Potom sa on a jeho asistenti postavia so zápalkami a sviečkou – každý k inej 
skupinke. 

Nahratý komentár: 
 O stredoveku ľudia hovoria, že je to doba temna. Že viera zaslepila oči ľuďom a oni robili 
iba podľa príkazov. Iní zase priznávajú, že v cirkvi vzniklo pre ľudstvo bohatstvo, ktoré je 
nenahraditeľné a má nesmiernu cenu pre ďalší život ľudí. Toto bohatstvo vzniklo tým, že sa mnohí 
kresťania snažili byť skutočné dobrým obrazom Ježiša Krista. K takýmto kresťanom patrili aj 
mnísi. Združovali sa do rehoľných komunít a venovali sa rôznemu poslaniu. 

 Prvý rad detí bude pripomínať premonštrátov. Ich rád bol založený vo Francúzsku a jeho 
poslaním bolo hlásanie evanjelia. Svetlom, ktoré šírili, bolo evanjelium – dobrá správa pre všetkých 
ľudí o tom, že Boh ich má rád. (učiteľ zapáli sviečku prvému) 

 Druhý rad predstavuje johanitov. Tí sa spočiatku venovali chudobným a chorým pútnikom 
v Jeruzaleme. Postupne postavili špitál v talianskych, španielskych a francúzskych pristavoch, 
odkiaľ pútnici putovali ďalej na lodiach. Svetlom, ktoré v prvých rokoch svojho pôsobenia 
predávali, bola láska k chorým a chudobným ľuďom, ktorí sa vydávali na púť, aby odčinili svoje 
hriechy. 

 Tretí rad predstavuje dominikánov. Ti patrili k žobravým rádom, ktoré začali vznikať v 13. 
storočí. Bol to žobravý rád. Keďže v tej dobe bolo aj mnoho potulných učiteľov Písma, ktorí ho 
vysvetľovali po svojom, dominikáni šírili svetlo pravej viery. Vzdelávali v učení Ježiša Krista 
ostaných ľudí. 

 Byť svetlom, aj keď nie som rehoľník. 



�

�33 Katechézy
k roku zasväteného života

HRA: JEŽIŠOV ŽIVOT 

�
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Texty ku hre Ježišov život: 
4 – Narodenie Ježiša ( Lk 2, 1-20) 
 Spolu s anjelmi prinášaš dobrú zvesť. Povedz dobrú správu kamarátovi po pravej ruke. 
8 – Poklona troch kráľov 
 Spolu s mudrcmi z východu sa zdržíš. 1x nehádžeš. 
12 – Pokrstenie Ježiša (M 3, 13 -17) 
 S Jánom Krstiteľom ste sa tak potešili, že postupuješ na číslo 25 
16 – Svadba v Káne Galilejskej ( Jn,  
 Ježiš urobil radosť.  
 Aj ty urobíš niekomu radosť, hádžeš ešte raz, ale číslo, ktoré hodíš venuješ kamarátovi. 
20 – Povolanie rybárov ( Lk 5, 1–11) 
 Môžeš postúpiť na políčko 22 ak vymenuješ aspoň 6 apoštolov 
24 – Blahoslavenstvá (M 5, 1-12) 
 Počúvaš Ježišove reči na vrchu. Hádžeš ešte 2x.  
28 – Vyčistenie chrámu (Jn 2, 13-22) 
 V hre môžeš pokračovať, ak poupratuješ 
32 – Ježiš a cudzoložnica (Jn 8, 1-11) 
 Povedz nejakému dievčaťu, že si ju vážiš. 
36 – Uzdravenie stotníkovho sluhu (Lk 7, 1-10) 
 Spolu so stotníkom ďakuješ Ježišovi. Poďakuj sa kamarátovi po tvojej ľavej ruke. 
40 – Vzkriesenie syna naimskej vdovy ( Lk 7, 11-17) 
 Raduješ sa so všetkými prítomnými. 
 Pripomenulo ti to svadbu v Káne Galilejskej. Ideš na políčko č. 16 
44 – Povolanie Matúša (M 9, 9-13) 
 Hádžeš ešte raz 
48 – Vyslanie Dvanástich (M 10, 5-33) 
 Putuješ po krajine, stretávaš veľa ľudí a pomáhaš im. 
 2x hádžeš, svoje hody venuješ dvom ľuďom. 
52 – Desať malomocných (Lk 17, 11-19) 
 Deväť z nich zabudlo poďakovať. Si z toho taký smutný, že 2x nehádžeš. 
56 – Mária a Marta ( Lk 10, 38-42) 
 Usiluješ sa pomáhať ako Marta. Ideš na políčko č. 28 
60 – Vstup do Jeruzalema (Lk 19, 28-42) 
 Ježiša všetci oslavujú. Pomodli sa 1x Sláva Otcu... 
64 – Posledná večera (Lk 22, 14-20) 
 Ježiš sa lúči s apoštolmi. Je ti smutno. 1x nehádžeš. 
68 – Petrova zrada (Lk 22, 54-71) 
 Kohút zakikiríkal a Peter sa rozplakal. Zopakuj si modlitbu ľútosti. 
72 – Ukrižovanie 
 3x nehádžeš 
76 – Vzkriesenie ( Mk 16, 1-8) 
 S radostnou správou bežíš po celej krajine. Vraciaš sa na políčko č. 48 
80 -  Emauzskí učeníci (Lk 24, 13-35)  
 Spoznal si Ježiša pri lámaní chleba. Skús hodiť ešte raz. 
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HRA: CESTA SO ZASVÄTENÝMI SVÄTÝMI 
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Pravidlá hry: 

Štart – Hádžeš 3x po sebe. Súčet troch hodov musí byť väčší ako číslo 12. V momente, keď 
dosiahneš číslo väčšie ako 12, môžeš sa postaviť na štart. 

4 – sv. Sabas, opát 
- pustovník, kňaz, opát. Sviatok má 5. decembra. Zakladateľ „lavry“ - spoločenstva mníchov, ktorí 
žili samostatne a cez víkend sa schádzali do komunity. Táto lavra dostala názov Mar Saba. Je to 
najstarší zachovaný kláštor v Izraeli. 
- potešil si sa zo založenia kláštora, hádžeš ešte raz. 

9 – sv. Benedikt z Nursie, opát, spolupatrón Európy 
- sviatok má 11. júla. Je zakladateľom západného mníšstva a hlavný patrón Európy. Zachovala sa 
jeho Regula – základné pravidlá, pre život mníchov v kláštore. Dôležitým pravidlom bolo: Ora et 
Labora! (Modli sa a pracuj!) 
- Benedikt je patrón Európy. Jeho práca a modlitba mu zaberajú veľa času. 2x nehádžeš. 

12 – sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi 
- má sviatok 28. augusta. Patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Vo filozofii ho poznáme pod 
menom  Aurelius Augustus. Napísal veľa významných diel – napr. Vyznania a Boží štát. 
- zahĺbil si sa do štúdia. 1x nehádžeš. 

19 – sv. Bruno, kňaz, mních, zakladateľ rehole kartuziánov 
- má sviatok 6. októbra. Bruno s bratmi žil podľa pravidiel: Ráno a poobede sa schádzali v kaplnke. 
Po modlitbách išli pracovať. Mäso nikdy nejedli. Odev mali drsný a hrubý. Raz do týždňa sa 
nerozprávali vôbec. 
- príklad sv. Bruna ťa tak nadchol, že si sa rozhodol mlčať. Ako dlho vydržíš o toľko políčok sa 
posunieš. (10 sekúnd mlčania je jedno políčko) 

24 – sv. Tomáš Akvinský 
- Sviatok má 28. januára, patrón teológov, študentov a kníhkupcov. Jeden z najväčších učencov a 
mudrcov Cirkvi.Bol taký nadaný, že už ako 10 ročný mohol ísť študovať na vysokú školu. Nikdy 
neprijal žiadne povýšenia, ktoré mu ponúkli jeho predstavení. Patril do rehole dominikánov. 
- so sv. Tomášom si sa tak zahĺbil do štúdia, že 2x nehádžeš. 

28 – sv. Školastika,  
- sviatok má 10. februára. Je to sestra sv. Benedikta. Narodila sa v Umbrii. Spolu so svojím bratom 
sa zasvätila Bohu a šla za ním na Monte Cassino. 
- Sv. Školastika sa od svojho brata neodlúčila ani v živote, ani v smrti. Vraciaš sa na políčko č. 9  

34 – sv. Cyril a sv. Metod 
- Na Slovensku oslavujeme ich sviatok 5.júla.  Pochádzali zo Solúna. Sú spolupatrónmi Európy. 
- Radosť z prijatia kresťanstva je tak veľká, že hádžeš ešte 2x. 

39 – sv. Katarína Labouré, rehoľníčka 
- sviatok má 28.novembra. Pochádza z Francúzska. Vs tpúpila do spoločnosti Dcér kresťanskej 
lásky. 27. novembra 1830 sa jej v kaplnke kláštora zjavila Panna Mária. Katarína bola veľmi 
skromná a jednoduchá. 
- od sv. Kataríny Laboure si sa naučil skromnosti. A preto ostávaš stáť na mieste. (Ani nestojíš, ani 
nepostupuješ. V ďalšom kole sa zapájaš do hry) 
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42 – sv. Faustína Kowalská 
- sviatok má 5 októbra. Je poslom Božieho Milosrdenstva. 
- spolu s Faustínou sa snažíš byť milosrdný. Stojíš na mieste, kým ťa nepredbehne hráč za tebou. 
Ak si posledný, pokračuješ v hre normálny spôsobom. 

47 –  sv. Ignác z Loyoly, kňaz, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 
- sviatok má 31. júla. Narodil sa na zámku v Španielsku. Bol vojak, pri bitke pri Pamplone bol 
zranený. Jeho život sa zmenil. Svoje životné heslo mal: Všetko na väčšiu slávu Božiu. Založil 
Spoločnosť Ježišovu, ľudovo nazývanú jezuiti. 
- Spolu s Ignácom si sa rozhodol študovať. Vraciaš sa na univerzitu k Tomášovi Akvinskému na 
políčko č. 24 

52 – sv. Rita z Cascie 
- sviatok má 22. mája. Narodila sa v Raccaporene v Taliansku. Jej meno je vlastne skrátené z mena 
Margherita. Uctieva sa ako patrónka v beznádejných situáciách. 
- sv. Rita veľa trpela. Postavíš sa za posledného hráča v hre. Ak si posledný, pokračuješ v hre 
normálnym spôsobom. 

56 – sv. Vincent de Paul 
- sviatok má 27. septembra. Bol kňazom. Jeho život bol veľmi pestrý. Založil Misijnú spoločnosť, 
známu ako lazaristi (vincentíni). Spolu s Lujzou de Marilac založil spoločnosť Dcér kresťanskej 
lásky tzv. vincentky. Je patrónom charitatívnych spolkov, detských domovov, nemocníc a väzňov. 
- sv. Vincent bol ustavične v pohybe, preto urobil tak veľa dobra. Hádžeš kockou 2x po sebe, ale to 
koľko hodíš venuješ 2 hráčom, ktorí v hode nasledujú po tebe a pripočíta sa im k tomu to, čo si oni 
sami hodia.  

60 – sv. Alfonz Mária de  Liguori 
- Sviatok má 1. augusta, založil spoločnosť redemptoristov. (Kongregáciu Božského Vykupiteľa), 
veľa povzbudzoval a písal 
- sv. Alfonz veľa písal. Zober si stranu papiera a snaž sa za 30 sekúnd napísať čo najviac slov. 
Koľko slov napíšeš o toľko políčok postupuješ. 

65 – sv. Jana Františka de Chantal 
- sviatok má 12. augusta, bola priateľkou so sv. Františkom Saleským. Založila rehoľnú spoločnosť, 
do ktorej neskôr vstúpila aj sv. Margita Alacoque. 
- priateľstvo medzi svätými nie je nič výnimočné. Hoď kockou a venuj tento hod niektorému 
spoluhráčovi. 

69 – bl Zdenka Schelingová 
- sviatok má 30 júla. Narodila sa v Krivej na Orave, pochádzala z 11 detí. Vstúpila do rehoľnej 
spoločnosti Inštitút milosrdných sestier sv. Kríža. (na Slovensku známe ako Krížové sestry).  Počas 
komunistického režimu bola uväznená a kruto týraná. 
- sestra Zdenka je novodobá svätica našich dejín. Obdiv k tejto svätici ti nedovolí 1x hádzať. 

71 – sv. Terézia z Lisieux  

- Jej sviatok slávime 1. októbra, je patrónkou misií, misionárov a letcov. Ako 15 ročná vstúpila do 
karmelitánskeho kláštora. Mladá, 24 ročná umiera. Zobrazuje sa s krížom a s ružami. 
- sv. Terézia sa ponáhľala do neba. Robila preto všetko. Hádžeš ešte 2x za sebou. 
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78 – sv. Maximilián Kolbe 
- jeho sviatok slávime 14. augusta, bol rehoľník, zomrel počas II.svet. vojny v koncentračnom tábore 
v Osvienčime, kde sa obetoval za iného spoluväzňa. Založil Hnutie Nepoškvrnenej. 
- so sv. Maximiliánom sa obetuješ pre iných. Dovolíš, aby sa tri kolá pri tvojom hode odčítal jeden 
bod. (napr. hodíš 5, ale posunieš sa len o 4 políčka. Ak hodíš 1, neposúvaš sa nikde.) 

82 -  Ktorí svätec/svätica sa ti najviac páčil? 
- Urob úlohu, ktorá je pri jeho mene.  

86- sv. Terézia Benedikta od Kríža (Edita Steinová) 
- jej sviatok slávime 9. augusta, narodila sa v nábožnej židovskej rodine. Veľa študovala. Neskôr 
konvertovala (prijala kresťanstvo) a vstúpila do karmelitánskeho kláštora. Zomrela v 
koncentračnom tábore. 
- sv. Terézia bola vysokoškolská profesorka, veľa vedomostí čerpala aj z diel veľkých filozofov. 
Vráť sa na políčko č.  12 ku sv. Augustínovi. 
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HRA: UHÁDNI, KTO SOM 
K obrázku priraď správny životopis a vymaľuj. 
Na jednu stranu kartičky vytlač obrázok a na druhú životopisné údaje nech deti úhádnu, kto je to.  

Aj keď som sa narodila v 
Európe, veľkú časť som 
prežila v Indii. Pomáhala 
som v meste Kalkata 
chorým a starým ľuďom, o 
ktorých sa nikto nechcel 
postarať. Denne som žila 
zo služby pre posledných 
ľudí spoločnosti. Zomrela 
som roku 1997

Pochádzam z Talianska. 
Od malička som sa chcel 
stať kňazom. Dostal som 
zvláštnu milosť mať na 
sebe znaky Ježišovho 
utrpenia - stigmy. Rád 
som spovedal a dokázal 
som aj ľuďom pripomenúť 
čo ešte treba povedať pre 
úprimnosť svätej spovede.
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Narodila som sa v Assisi v 
čase keď žil František. Bol 
mi príkladom v chudobe. 
Ušla som z domu a objala 
kríž, keď ma rodičia chceli 
odviesť kvôli hanbe 
domov. František ma prijal 
a na znak pokory mi 
ostrihal vlasy a obliekol 
ma do kajúceho rúcha.

Už od malička som chcela 
byť rehoľnou sestrou, no 
rodičia mi to nedovolili. 
Nasilu ma vydali za 
človeka, ktorý bol ku mne 
hrubý. Keď som sa stala 
vdovou po smrti manžela, 
prijali ma do kláštora. Na 
čele som nosila ranu po 
trňovej korune Krista.

Pochádzam z Poľska. 
Som františkán. Po ťažkej 
tuberkulóze mi zostalo 
chatrné zdravie. Keď ma 
odviedli do 
koncentračného tábora, 
ponúkol som svoj život za 
otca rodiny. Po niekoľkých 
dňoch hladovky mi pichli 
smrtiacu injekciu.
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Prosila som pápeža o 
zvláštne dovolenie vstúpiť 
ako veľmi mladá do 
karmelitánskeho kláštora. 
Napísala som vyznanie: 
“Mojím povolaním je 
láska!” Predpovedala 
som, že z neba spustím 
“dážď ruží”. Zomrela som 
mladá ako 24 ročná. 

Ako malý chlapec som 
prišiel o otca. Matka bola 
veľmi starostlivá. Svojimi 
huncútstvami som pobavil 
celú dedinu. Ako starší 
som sa začal venovať 
problémovým chlapcom a 
založil som pre nich aj 
domov. Viedol som ich v 
láske a trpezlivosti.
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MODLITBA ZA ZASVÄTENÉ OSOBY 
  

Láskavý Bože, 
ty si prisľúbil večný život v nebeskom kráľovstve tým, 
ktorí majú srdce čisté a sú chudobní duchom. 
Prosíme ťa za všetkých tých, 
ktorí sa rozhodli zanechať všetko, 
aby ti zasvätili celý svoj život 
prostredníctvom rehoľných sľubov. 
Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, 
čo majú nedostatok a trpia, 
svojou čistotou srdca nech otvárajú zrak všetkým, 
čo túžia hľadieť na Božiu tvár, 
a svojou poslušnosťou 
a verným nasledovaním evanjelia 
nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. 
Skrze Krista, nášho Pána. Amen


