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Povolanie k evanjelizácii

Moja túžba byť s Ježišom – Učiteľ, kde bývaš? (Jn 1, 35-40)

Kňaz (mode-
rátor): Milí mla-
dí priatelia, milé 
deti. Vo vašom 
veku máte svo-
jich obľúbených 
spevákov, hercov, 
športovcov, o  

ktorých sa snažíte získať zaujímavé 
informácie, napr. ako žijú, čo ich baví, 
ako sa obliekajú, rozprávate sa o nich 
so svojim kamarátmi, vystrihujete 
ich fotografie z časopisov, jednodu-
cho, chcete sa im podobať. Ani je-
den z fanúšikov by neodmietol mož-
nosť stretnúť sa s takouto populár-
nou osobnosťou a získať od nej as-
poň autogram. Čo všetko by ste pre 
to urobili vy?

Mnohí z vás poznáte televíznu re-
láciu “Modré z neba”. Prostredníctvom 
nej sa ľudia snažia splniť tajnú túž-
bu nejakej blízkej osobe, ktorej chcú 
urobiť veľkú radosť. A tak sa v tejto 
relácii splnil sen nejednému dievčaťu, 
či chlapcovi, keď sa osobne stretol 

so svo-
jím ob-
ľúbeným 
s p e v á -
k o m , 
a l e -
bo spe-
váčkou, 
či inou 
o s o b -
nosťou. 
M ô ž e t e 
povedať, koho vy obdivujete?   

Odpovede detí.
Chceli by ste sa s týmto člove-

kom stretnúť a porozprávať?

Kňaz (moderá-
tor): Mnohí z vás 
ste sa už možno 
dozvedeli, že náš 
arcibiskup, Ber-
nard Bober dňa 
27. októbra 2010  
vyhlásil pre ko-

šickú arcidiecézu celý nasledujúci rok 

ším učeníkom odpovedajú so zveda-
vosťou: „Učiteľ, kde bývaš?“ Trochu 
pozmeňme Ondrejovu otázku, ktorú 
by nám on sám dnes položil: „Viete, 
kde býva Učiteľ – Ježiš? Kde ho mô-
žem stretnúť?

Ako by ste mu odpovedali? 
Odpovede detí. 
V kostole vo svätostánku, vo 

sviatostiach, vo Svätom Písme, pri 
modlitbe, keď sme zídení na svätej 
omši, na hodinách náboženstva, vša-
de tam, kde sa zídu Ježišovi priate-
lia v jeho mene, v každom srdci člo-
veka... Dnes už nemusíme čakať na 
Ježiša ako Ondrej. On je už tu, medzi 
nami. Pred svojim odchodom k ne-
beskému Otcovi povedal: „Ja som s 
vami po všetky dni, až do skončenia 
sveta.“ (Mt 28,20) 

Otázka:  Túžim sa stretávať s Je-
žišom? 

Pán Ježiš pozval obidvoch učení-
kov na návštevu: „Poďte a uvidíte.“ 
Šli teda, videli, kde býva, a zostali v 
ten deň u neho. 

Ján Krstiteľ splnil svoje poslanie 
proroka. Ukázal na Pána Ježiša, Bo-
žieho Baránka.

Niečo podobné sa deje aj v našich 
životoch. Za to, že sme sa už stretli s 
Pánom Ježišom, za to, že v neho ve-
ríme, vďačíme ľuďom, ktorých nám  
poslal Boh do nášho života. Boli to 
naši rodičia, starí rodičia, kňaz, kate-
chéta, spolužiak... 

Rozprávali nám o Ježišovi, svojím 

životom – svojou láskou, odpuste-
ním, pomocou – nám ukázali na Je-
žiša, Božieho Baránka.

Ondrej od toho 
dňa už zostal pri 
Ježišovi, stal sa 
jeho učeníkom. 

Každý pokrs-
tený človek je od 
svojho krstu po-
volaný stať sa Je-

žišovým priateľom a učeníkom. Kaž-
dý z nás je povolaný k tejto veľkej 
úlohe už odteraz. Pouvažuj, v čom 
chceš posilniť svoje priateľstvo s Je-
žišom. Nemôžeš byť niekomu sku-
točným priateľom, ak nevynaložíš 
dostatočné úsilie stretávať sa s ním 
a dobre  ho spoznať. 

Úloha na tento 
mesiac: 

Vďačnosť
1, Poďakuj sa 

osobne, pohľad-
nicou, listom, 
sms-kou ale-
bo mailom tým 

ľuďom, ktorí ti pomohli spoznávať 
Pána Ježiša.  Povedz im,  v čom ti boli 
príkladom a ako ti pomáhajú budovať 
vzťah s Ježišom.

Učeníctvo (svedectvo)
2, Zapíš si vetu, ktorú sa budeš 

snažiť žiť v najbližšom období  a kaž-
dé ráno pros Ježiša, aby ti v tom po-
mohol.
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2011 za Rok svätého Ondreja. Kaž-
dý z nás má svojho krstného patró-
na, svätca, ktorého nám vybrali naši 
rodičia pri krste za ochrancu.  Po-
dobne každá farnosť a každá diecéza 
má svojho hlavného patróna – svät-
ca, ktorému je zasvätená.  Patrónom 
Košickej arcidiecézy je svätý Ondrej. 

Čo to znamená pre nás, veriacich 
Košickej arcidiecézy, že sa vyhlásil 
Rok svätého Ondreja? Mali by sme 
tohto svätca a patróna našej diecé-
zy dobre poznať.

Otázka: Viete, kto je svätý On-
drej? (ukážeme obraz sv. Ondreja, 
resp. plagát)

Odpovede detí doplníme...

Ondrej bol jeden z Ježišových dva-
nástich apoštolov medzi, ktorých 
patril aj jeho brat Peter. Po Ježišo-
vom nanebovystúpení a zoslaní Du-
cha Svätého sa apoštoli rozišli do 
okolitých i vzdialených krajín, aby 
splnili to, o čo ich Pán Ježiš žiadal - 
šíriť Ježišove slová a skutky Božej lá-
sky všetkým ľuďom. Apoštol On-
drej odišiel s týmto poslaním me-
dzi pohanské národy žijúce pri Čier-
nom mori a neskôr v južnom Gréc-
ku. Za Pána Ježiša a jeho učenie po-
ložil svoj život. Zomrel ukrižovaním 
(kríž v podobe „X“) v meste Patras. 
Na našich stretnutiach  sa počas ce-
lého roka budeme snažiť bližšie spo-
znávať apoštola Ondreja, jeho vlast-
nosti, postoje, jeho vzťah k Pánu Je-
žišovi i k ostatným ľuďom, jeho po-
slanie. No bolo by to málo, ak by sme 
ho celý rok len poznávali. Budeme sa 
snažiť urobiť podstatne viac – na-

podobňovať ho. 
Aký teda bol svätý Ondrej počas 

Ježišovho života, a aký bol po Ježišo-
vej smrti a zmŕtvychvstaní?

Poďme teda od samého začiatku. 

Ondrej pochádzal z osady Betsai-
da, ktorá ležala na brehu Geneza-
retského jazera. Povolaním bol ry-
bár. Bol jedným z učeníkov Jána Krs-
titeľa. Ten im na brehu rieky Jordán  
rozprával o blízkom príchode Mesiá-
ša - Spasiteľa, ktorý prinesie ľuďom 
vykúpenie. Celý Izraelský národ ho 

už túžobne očakával. 
Ján Krstiteľ však z 
knihy proroka Izaiáša 
vedel, že očakávaný 
Mesiáš nepríde oslo-
bodiť ľudí od nad-
vlády Rimanov, ale 
od hriechov. Bude to 
„Muž bolesti“, ktorý 
sníme z ľudí ich hrie-
chy a vezme ich na 
seba. Ondrej dychti-
vo počúval tieto Já-

nove slová a v jeho srdci rástla túž-
ba vidieť Mesiáša, ktorého  očakával 
celý Izrael. Ján Krstiteľ všetkých uis-
ťoval, že Mesiáš je blízko.

V úvode sme sa rozprávali, ako 
radi by ste sa osobne stretli so za-
ujímavým človekom. Určite ste zve-
daví, ako sa Ondrej prvýkrát stretol s 
Pánom Ježišom a čo nasledovalo po-
tom. Táto udalosť je veľmi podrobne 
opísaná v Evanjeliu podľa Jána. Uda-
losť si počas čítania z Jánovho evan-
jelia znázorníme pantomímou. 

(Poznámka: V pantomíme herci 

nerozprávajú, ale po-
hybom tela, gestami 
a mimikou tváre vy-
jadrujú správanie po-
stavy, ktorú predsta-
vujú. Hrajú bez rekvi-
zít a kostýmov). Roz-
právač pomaly číta 
evanjelium a herci 
(vybrané deti), ktorí 
už vopred majú  roz-
delené a nacvičené 
úlohy, súčasne zná-

zorňujú biblickú udalosť pantomímou. 
Pantomíma: (Jn 1,35-40)
Osoby: rozprávač - kňaz, animátor 

(Pozn.: ak je to katechézka v rámci sv. 
omše za účasti detí, evanjelium číta 
kňaz od ambóny, pantomímu hrajú 
deti pred oltárom),  Ján Krstiteľ, dva-
ja učeníci, Ježiš

Prečíta sa text evanjelia.

Kňaz, moderátor: 
Na Jánove slová „Hľa Boží Bará-

nok“ sa Ondrej s ďalším učeníkom 
hneď vybrali za Ježišom. Aj my na 
svätej omši hovoríme slová „Baránok 
Boží“. Kto je Baránok Boží? Je to Pán 
Ježiš. Zomrel za nás ako veľkonočný 
baránok. Sám Pán Ježiš je Boží Syn, 
preto ho oslovujeme „Baránok Boží“. 
Kedy sa pri svätej omši hovorí „Hľa, 
Baránok Boží...?“ Pred svätým prijí-
maním. Kňaz nám ukazuje na Ježiša 
vo sviatosti Tela a Krvi, ktorý berie i 
naše hriechy. Stáva sa premeneným 
chlebom, aby nás zachránil.

To je chvíľa, kedy by sme si všetci 
spolu mali uvedomovať Božiu lásku 
k nám. 

Pán Ježiš vidí, ako obidvaja učení-
ci idú za ním. On, pretože je Boh, vidí 
v ich srdci úprimnú túžbu byť s ním 
a preto sa k nim obracia s otázkou:  
„Čo hľadáte?“ 

Túto otázku však dáva Pán Ježiš i 
každému z nás vtedy, keď pozdvih-
neme k nemu naše srdce, keď sa 
rozhodneme prísť k nemu. Je to čas, 
keď sa modlím, keď som na svätej 
omši, keď prijímam sviatosti, keď sa 
číta, alebo keď si čítam Sväté Písmo. 

Na Ježišovu otázku Ondrej s ďal-

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď 
videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci 
počuli, čo hovorí, a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú 
za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo 
v preklade znamená: Učiteľ -, kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a 
uvidíte!“ Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli 
asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána 

a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra.
(Jn 1, 35-40)
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