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EvanjElizácia prostrEdníctvom čítania znamEnia čias
Spolu s Ondrejom a ostatnými apoštolmi sa pýtať Pána (Mk 13, 1-4)

Pomôcky:  ľubovoľné väčšie ob-
rázky z prírody (napr. z  nástenné-
ho kalendára), rôzne situačné výjavy 
správania sa ľudí z bežného i nábo-
ženského života. 

Kňaz (mode-
rátor): Milé deti, 
každý deň vyko-
návame rôzne 
činnosti. Dospelí 
prevažne pracu-
jú, vy chodíte do 
školy, učíte sa, 
pomáhate doma 

rodičom a podobne. Povedzte mi však, 
čo robievate najradšej? (Počkáme na 
odpovede detí). Všetky deti od tých 
najmenších sa najradšej hrajú. Kaž-
dá hra má svoje pravidlá a znamenia 
podľa ktorých hra prebieha.  Napríklad 
pri schovávačke si poviete, na ktorom 
priestranstve sa budete hrať. Dohod-
nete si aj riekanku, počas ktorej sa os-
tatní musia schovať. Koniec riekanky 
je znamením, že každý už musí byť 
schovaný a hľadanie sa začína. Nielen 
pri hrách, ale aj v bežnom živote, na 

pracoviskách, v školách, na verejnosti 
si ľudia zvolili znamenia, ktorým ro-
zumejú a v danej chvíli sa vedia podľa 
nich zorientovať. Môžeme povedať, 
že tieto znamenia vieme „čítať“. Na-
príklad v škole, keď sa na chodbe ro-
zozvučí zvonček, alebo zo školského 
rozhlasu zaznie hudobná zvučka, žiaci 
aj učitelia vedia, že buď sa vyučovacia 
hodina začína, alebo sa práve skončila 
a bude prestávka. Zvonenie je na ško-
le znamenie, podľa ktorého sa riadia 
učitelia aj žiaci. Poznáme aj iné zvuko-
vé znamenia. Napríklad, keď v diaľke 
počujeme húkačku, tak podľa zvuku 
vieme uhádnuť, či je to sanitka, ktorá 
sa ponáhľa poskytnúť rýchlu lekár-
sku pomoc alebo je to hasičské auto, 
ktoré nám dáva znamenie, že niekde 
vypukol požiar. Veľa znamení vidíme 
aj v samotnej prírode. Podľa týchto 
znamení sa ľudia riadili už odpradáv-
na a vieme ich aj my ľahko prečítať a 
riadiť sa podľa nich. Napríklad, keď sa 
obloha zatiahne tmavými mrakmi a  v 
diaľke zahrmí, je to znamenie, že sa 
blíži búrka. Vtedy doma pozatvárame 
všetky okná a ak nemusíme, nevychá-

môžeme stretnúť, Ježiš nás povzbu-
dzuje, aby sme mu v každom čase dô-
verovali a zostali jeho vernými pria-
teľmi až do konca. A keď zostaneme 
verní, vezme nás k sebe, keď sa vráti 
na konci sveta. Verme Pánu Ježišovi  
a nezachovajme sa ako tí, ktorí mu 
neverili, hoci videli jeho život a zázra-
ky. Ježiš nerobil zázraky preto, aby ho 
ľudia obdivovali, ale preto, aby ľuďom 
pomáhal a ukázal im svoju lásku. Jeho 
lásku k nám môžeme vyčítať z mno-
hých znamení v našom živote. Aké 
sú prejavy jeho starostlivosti o nás? 
Viete ich vymenovať? Dal nám rodi-
čov, súrodencov, starých rodičov, ka-
marátov, máme domov, môžeme sa 
spokojne hrať, chodiť do školy... Jeho 
veľkým darom je aj to, že sme veria-
ci a môžeme sa s ostatnými kres-
ťanmi stretávať v kostole, prijímať 
sviatosti a stále viac ho spoznávať, 
byť jeho priateľmi. Buďme mu za to 
vďační. Dôverujme mu stále, zvlášť 
vo chvíľach, keď je nám smutno, keď 
prežívame niečo ťažké, alebo keď sa 
niečoho obávame. Sadnime si vtedy k 
Ježišovi a porozprávajme mu o tom, čo 
nás trápi. Nezabúdajme, že on je stále 
s nami. Pýtajme sa ho tak, ako Ondrej 
s ostatnými apoštolmi: Ježiš, ako sa 
mám teraz zachovať? Čo chceš, aby 
som urobil? A Ježiš nám dá znamenie, 
dá nám odpoveď. Možno cez stretnu-
tie s nejakým človekom, cez udalosť... 
Ako Ježišovi priatelia máme prinášať 
jeho lásku ľuďom okolo nás a povzbu-
dzovať aj ich k dôvere k Ježišovi najmä 
vtedy, ak prežívajú ťažkosti. Všímajme 
si tých, ktorých denne stretávame a 
skúsme „čítať“ na ich tvárach a sprá-

vaní či snáď niekto z nich nepotrebuje 
našu pomoc, láskavé slovo. Porozprá-
vajme o tomto človeku a jeho trápení 
Ježišovi. Vtedy uvidíme ďalšie zname-
nia – zázraky,  ktoré bude Ježiš konať 
s našim prispením nielen v našom ži-
vote, ale aj v životoch ľudí okolo nás.  

V dnešnom 
evanjeliu sme 
spoznali Ježiša ako 
jediného Boha a 
Pána, ktorý pozná 
minulosť, prítom-
nosť a budúcnosť 
dejín až do konca 
sveta. Preto sa 

nebudeme strachovať o našu bu-
dúcnosť a zháňať sa za zbytočnými 
informáciami. Ježiš je stále s nami a 
chce, aby sme mu za každých okol-
ností zostali verní.   

1. Čítanie  
Svätého Písma.

Spolu s rodič-
mi si prečítajte 
zo Svätého Písma 
Mk 13,1-36 a po-
rozprávajte sa, čo 
pre nás kresťanov 

znamená Ježišova výzva: „Bdejte!“
2. Posolstvo znamení
Vo svojom každodennom živote si 

budem viac všímať znamenia – uda-
losti a ľudí, ktorých stretnem a bu-
dem sa pýtať Pána Ježiša, čo to pre 
mňa znamená, ako sa mám zachovať. 
Chcem sa naučiť viac dôverovať Ježi-
šovi a zostať jeho verným priateľom.
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dzame von kým búrka neprestane. 
Dám vám hádanku: keď si v tomto 
čase lepšie všimnete stromy zbadá-
te, že na konároch sú už niektoré listy 
žlté a aj na zemi  ich bude stále viac. 
Dokonca  aj rána sú chladnejšie ako 
cez prázdniny. Aké je to pre nás všet-
kých znamenie? Čo môžeme z tohto 
v prírode vyčítať? (Odpovede detí). 
Je to znamenie, že sa leto skončilo a 
prichádza jeseň. Aj správanie člove-
ka alebo aj ľudí medzi sebou  je tiež 
znamením z ktorého vieme vyčítať, či 
sú šťastní a spokojní, alebo im niečo 
chýba, sú nahnevaní. (Pozn. ak máme 
obrázky, použijeme ich pri vyššie uve-
dených príkladoch). Ešte veľa iných 
znamení by sme  vedeli  vymenovať. 
Múdry človek si všíma život okolo 
seba a snaží sa porozumieť zname-
niam, s ktorými sa v živote stretáva. 

Pri čítaní Svä-
tého Písma sa 
dozvedáme, že aj 
Pán Ježiš počas 
svojho života ro-
bil medzi ľuďmi 
veľké znamenia, 
aké nemôže robiť 
obyčajný človek. 

Boli to zázraky. Vedeli by ste povedať, 
ktorý bol jeho prvý zázrak? Odpovede 
detí. Bolo to na svadbe v Káne Ga-
lilejskej. Uprostred hostiny sa minu-
lo všetko víno a Pán Ježiš na prosbu 
svojej matky Panny Márie premenil 
vodu na víno, aby zabránil nepríjemnej 
situácii. To bolo prvé znamenie, prvý 
zázrak, ktorý Ježiš urobil. Potom už 
nasledovali ďalšie. Vedeli by ste po-
vedať ešte niektorý z jeho mnohých 
zázrakov? Ľudia, ktorí videli a počuli 
o týchto zázrakoch si uvedomovali, 

že Ježiš nie je obyčajný človek. Stále 
viac verili, že on je naozaj očakávaný 
Mesiáš a preto Ježiša vyhľadávali, po-
čúvali ho a uverili v neho. Našli sa aj 
takí, ktorí Ježišove znamenia videli na 
vlastné oči, ale boli akoby slepí. Počú-
vali Ježišove slová a boli akoby hluchí. 
Nedokázali z Ježišových znamení vy-
čítať nič mimoriadne. Ježišove skutky 
im nič nehovorili. Jeho zázraky neboli 
pre nich dostatočným znamením, ba 
žiadali od neho ešte väčšie znamenia 
ako dôkaz, že je skutočným Božím 
Synom. Myslíte, že im Ježiš vyhovel? 
Nie, lebo vedel, že ich srdcia sú akoby 
z kameňa a nič ich nepresvedčí. Stali 
sa dokonca jeho nepriateľmi a neu-
verili ani vtedy, keď Pán Ježiš vstal z 

mŕtvych. Zaiste ho to zarmucovalo. 
My sme sa pri krste stali Ježišový-

mi priateľmi a veríme, že je Boží Syn. 
Aj my ho chceme počúvať a žiť tak, 
aby naše priateľstvo s ním sa stále 
upevňovalo. Takto sa podobáme jeho 
apoštolom, ba dokonca sa stávame 
jeho učeníkmi v tejto dobe, v ktorej 
žijeme. Samotní učeníci, keď boli s Je-
žišom osamote, vypytovali sa ho na 
mnohé veci, ktorým nerozumeli a on 
im všetko vysvetľoval. Jedného dňa 
im začal rozprávať aj udalosti, ktoré 
sa stanú po jeho odchode do neba. 

Ježiš nechcel pred apoštolmi nič skrý-
vať, ale chcel ich na tieto udalosti 
pripraviť. Pravá chvíľa na takýto roz-
hovor sa naskytla jedného dňa, keď 
vychádzal spolu s apoštolmi z Jeru-
zalemského chrámu. Sledujme tento 
rozhovor, ako ho zachytil evanjelista 
svätý Marek. (Prečítame text evan-
jelia)

Nielen apoštoli, ale všetci židia boli 
pyšní na svoj chrám v Jeruzaleme. 
Za Ježišových čias to bola nádherná, 
veľkolepá stavba postavená z mo-
hutných kamenných kvádrov. Stavali 
ho 46 rokov a pozostával z viacerých 
budov. Pre židov to bol jediný chrám 
v celej krajine, do ktorého putovali na 
veľké sviatky aj niekoľko dní. Aj Ježiš 

často do tohto chrámu chodieval a 
tu aj učil. Teraz sme však počuli Je-
žišove slová, ktoré apoštolov veľmi 
znepokojili: „Nezostane tu kameň na 
kameni; všetko bude zborené.“ Apoš-
toli si nevedeli predstaviť, že jedného 
dňa  chrám zmizne z povrchu zeme. O 
týchto slovách premýšľali celou ces-
tou, až kým neprišli na Olivovú horu. 
Tu si našli miesto, odkiaľ mali dob-
rý výhľad na jeruzalemský chrám a 
všetci si posadali. Chvíľu zamyslene 
hľadeli na chrám, ale štyrom z nich to 
nedalo a začali sa  Ježiša vypytovať, 

kedy sa to stane a aké bude zname-
nie, keď sa Ježišove slová začnú plniť. 
Jedným z tých štyroch bol aj apoštol 
Ondrej. Ježiš im začal opisovať uda-
losti, ktoré budú predchádzať zničeniu 
Jeruzalemského chrámu, ale zároveň 
rozprával aj o udalostiach, ktoré sa 
budú odohrávať pred koncom sveta. 
A aké to budú udalosti a znamenia? 
Ježiš ich vymenúva: budú vojny, hlad, 
zemetrasenia, vystúpia falošní proro-
ci, ktorí budú robiť zázraky a budú sa 
vydávať za mesiáša, kresťania budú 
prenasledovaní... 

My žijeme v dobe, keď sa tieto 
udalosti naozaj odohrávajú, ale nie je 
to nič nové. Zemetrasenia, hlad, pre-
nasledovanie boli a aj budú, kým bude 
svet existovať. Pán Ježiš vymenúva 
tieto udalosti nie preto, aby apoš-
tolov a nás vyľakal. Ježišovi išlo pre-
dovšetkým o to, aby nás poučil, ako 
sa máme my, kresťania v týchto si-
tuáciách zachovať. Keď počujeme o 
vojnách, a zemetraseniach, nemáme 
sa báť. Ježiš nás povzbudzuje slovami: 
„Neľakajte sa. Ja som s vami.“ 

Deti, stalo vám už, že sa vám nie-
kto posmieval z toho, že chodíte na 
náboženstvo, do kostola, že veríte 
Pánu Ježišovi? (Odpovede detí). Ježiš 
nás povzbudzuje, že v tej chvíli sa ne-
máme hanbiť za to, že sme Ježišovi 
priatelia, ale máme sa k nemu pri-
znať. Pán Ježiš nás povzbudzuje, že  
nám pomôže, dá nám Ducha Sväté-
ho, ktorý nás urobí odvážnymi.

Ďalším znamením bude, že vy-
stúpia falošní proroci, ktorí sa budú 
vydávať za Ježiša, budú robiť aj zá-
zraky a preto im mnohí uveria. Ježiš 
nás upozorňuje, že takýmto nemáme 
veriť, ani ich počúvať. 

Hoci s tým všetkým sa v živote 

Keď vychádzal z chrámu, jeden z jeho učeníkov mu povedal: „Učiteľ, 
pozri, aké kamene a aké stavby!“ Ježiš mu vravel: „Vidíš tieto veľké 
budovy? Nezostane tu kameň na kameni; všetko bude zborené.“ 
Keď potom sedel na Olivovej hore oproti chrámu a boli sami, pýtali 
sa ho Peter, Jakub, Ján a Ondrej: „Povedz nám, kedy to bude a aké 

bude znamenie, keď sa toto všetko začne plniť.“
Mk 13, 1-4

Katechéza pre deti


