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EvanjElizácia prostrEdníctvom ochoty zomriEť za Krista

Pomôcky: kríž s ukrižovaným Kris-
tom, svätoondrejský kríž (na ukážku), 
citát na viditeľnom mieste: „Nik nemá 
väčšiu lásku ako ten, kto položí život za 
svojich priateľov.“ 

Kňaz (mode-
rátor): Milé deti, 
máte kamarátov? 
Podľa čoho si vy-
beráte kamará-
tov? Aké vlast-
nosti by mal mať 
dobrý kamará-
t?(Odpovede detí) 

Mohol by niekto z vás povedať meno 
svojho najlepšieho kamaráta, kamarát-
ky a prečo sa s ním kamarátiš? (Od-
povede detí). Deti, povedali ste meno 
svojho kamaráta, vymenovali ste jeho 
vlastnosti. Aj on by vedel porozprávať 
o vašich pekných vlastnostiach. Mohli 
by sme pokračovať ďalej a rozprávať o 
vašich spoločných koníčkoch a zážit-
koch, ktoré máte. Spoločne strávený 
čas buduje váš vzťah do pekného pria-
teľstva ktoré niekedy pretrvá aj do do-
spelosti.

Iné priateľstvo sa naopak, môže 
rozpadnúť. Stalo sa vám niekedy, že 
ste si s kamarátom neporozumeli a 

pohádali ste sa? Každý z vás má takú-
to skúsenosť. Ako ste sa vtedy cítili? 
(Odpovede detí). Prežívali ste nepokoj, 
smútok. Dá sa ešte takéto narušené 
priateľstvo obnoviť? Niekedy áno a 
niekedy už nie. Od čoho to záleží? (Od-
povede detí). Od toho, či si títo dvaja 
dokážu navzájom odpustiť, priznať si 
chybu, porozprávať sa. 

Skutoční priatelia si dokážu odpus-
tiť, ďalej si vážia jeden druhého, pomá-
hajú si, vedia sa navzájom podržať a 
keď je to potrebné, dokážu sa aj nie-
čoho zrieknuť a obetovať sa jeden pre 
druhého. Už ste sa aj niečoho zriekli 
kvôli svojmu kamarátovi? Viete, čo je 
najväčším prejavom pravého priateľ-
stva? (Odpovede detí). Keď niekto sa 
kvôli druhému zriekne toho najvzác-
nejšieho čo má,  a to najvzácnejšie je 
vlastný život. To je tá najväčšia obeta. 
Určite ste o takomto vernom priateľ-
stve a hrdinstve čítali v knihách, alebo 

videli film.  

Ochota po-
máhať a obeto-
vať sa pre druhé-
ho  jestvuje nielen 
medzi priateľmi, 
ale aj medzi súro-

silné pokušenie vzdorovať a trucovať. 
Odrazu jej prišlo na um jej tajomstvo. 
Zháčila sa a zdalo sa jej, že počuje vo 
svojom vnútri Ježišov hlas: „Katka, máš 
ma rada? Nedokážeš pre mňa priniesť 
ani takú malú obetu?“ Katka sa zahan-
bila. Keď sa mamička vrátila, nenašla 
Katku v kúte zamračenú, ako to bývalo 
predtým. Nie. Prišla mame v ústrety, 
pozdravila ju a pritúlila sa k nej. Anička 
sa stala majsterkou v prinášaní obetí. 
Ale bez bojov to nešlo. Teraz je trpezli-
vá, prívetivá, poslušná. Ľahko premáha 
pokušenia k hriechu, pomáha svojim 
súrodencom, zrieka sa mnohých vecí aj 
sladkostí a pritom si myslí: „Teraz mô-
žem dokázať svoju lásku Ježišovi.“ Cez 
prázdniny bola v jednej rodine v meste. 
Po troch týždňoch prišla k jej mame  
pani u ktorej bývala a povedala: „Aké 
dieťa ste mi to poslali? Moje deti cel-
kom obrátila. Poslúchajú ju lepšie ako 
mňa a modlia sa ako nikdy predtým. To 
odpozorovali od vašej Katky.“ Je to div-
né, ale Katke sa nedávno podarilo ob-
rátiť aj svoje spolužiačky, ktoré neboli 
veľmi dobré a páchali hriechy. Teraz sa 
usilujú byť dobré z lásky k Pánu Ježi-
šovi, chodia do kostola a modlievajú sa 
ráno a večer. Pána Ježiša milujú. Hľa, čo 
dokáže malé tajomstvo.

Kamarátov a 
priateľov si vy-
beráme podľa ich 
charakterových 
vlastností. Ježiš 
si nás vybral za 
svojich priateľov 
takých akí sme a 
veľmi si želá, aby 

to bolo priateľstvo nielen na celý život, 
ale aj na celú večnosť. Pre toto naše 
priateľstvo neváhal obetovať svoj ži-
vot. Odo mňa nežiada takúto obetu, 
ale chce, aby som sa menilo moje srd-
ce a môj vzťah k nemu a k ľuďom okolo 
mňa. Ak mi úprimne záleží na priateľ-
stve s Pánom Ježišom, budem vyhľa-
dať každý deň príležitosť priniesť malú 
obetu z lásky k nemu, aby som raz bol 
ochotný darovať mu aj svoj život. 

1.Čítanie  Svä-
tého Písma.

Spolu s rodičmi 
si prečítajte úryv-
ky zo Svätého Pís-
ma: Jn 12,25-26 a 
Mk 8,34-37.

Obidva texty 
porovnajte a zis-

tite, čo majú spoločné. Porozprávajte 
sa, čo od nás žiada Ježiš pod slovami: 
„nenávidieť“ a „strácať“ svoj život na 
tomto svete a akú náhradu ponúka.  

  
2. Môj a „ondrejovský“ kríž
K ochote zomrieť za Ježiša sa učíme 

po celý život. Svoj priateľský vzťah k 
Pánu Ježišovi sa   snaž prejaviť malými 
obetami a sebazaprením. Všetko, čo v 
tomto mesiaci urobíš z lásky k Pánu Je-
žišovi zapíš, alebo symbolicky, nejakou 
značkou vyjadri na kríži v podobe pís-
mena „X“, ktorý si vystrihni z papiera. 
Môže to byť skutok lásky k blížnemu, 
pozornosť na hodinách náboženstva, 
čítanie Svätého Písma, účasť na svätej 
omši, pravidelná modlitba a pod.
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dencami, medzi rodičmi a deťmi, medzi 
spolužiakmi, medzi dospelými. Z času 
na čas počujeme v správach ako nejaký 
človek neváhal skočiť do rieky, aby za-
chránil topiace sa neznáme dieťa, ale-
bo dospelého človeka. V letnom obdo-
bí, keď častejšie dochádza k požiarom, 
hasiči neváhajú vojsť aj do horiaceho 
domu, aby zachránili tých, ktorí tam 
zostali. Takýto obetaví ľudia riskujú pri 
záchrane iných svoje zdravie a niekedy 
aj život. 

Každý človek, ktorý sa obetuje v 
prospech toho druhého je obrazom 
Pána Ježiša, ktorý sa tiež obetoval. 
Viete ako? Zomrel za každého nás na 
kríži. (Ukážeme na kríž) Zaplatil svojím 
životom nebeskému Otcovi za naše 
hriechy namiesto nás. Pri rozlúčke s 
apoštolmi, pri Poslednej večeri povedal 
krásne slová: „Toto je moje prikázanie: 
Aby ste sa milovali navzájom, ako som 
ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lás-
ku ako ten, kto položí život za svojich 
priateľov. Vy ste moji priatelia, ak ro-
bíte, čo vám prikazujem.“ (Jn 15,13-14) 
Kto sú tí Ježišovi priatelia? Sú to nielen 
jeho dvanásti apoštoli,  ale všetci ľudia, 
ktorí žili pred nami, všetci tí, ktorí prí-
du po nás, aj my, ktorí žijeme v tomto 
čase. Keď Ježiš vo veľkých bolestiach 
zomieral na kríži, mal pred očami kaž-
dého človeka, aj mňa, aj teba. S veľkou 
láskou hľadel na nás, ako na svojich 
priateľov. Akí môžeme byť šťastní, 
keď vieme, že máme takého priateľa. 
Koľkí ľudia to dodnes nevedia, lebo o 
Ježišovi nikdy nepočuli, preto ho nepo-
znajú. Pán Ježiš si veľmi želal, aby sa 
každý človek dozvedel, ako nás má rád, 
preto pred svojím odchodom do neba 
dal apoštolom príkaz, aby išli do celého 
sveta a rozprávali túto radostnú správu 
– evanjelium.  Nebolo to ľahké posla-
nie.  Pán Ježiš preto poslal apoštolom 

na pomoc Ducha Svätého, ktorý im dal 
odvahu, aby mohli splniť tento príkaz. 
Apoštoli sa s nadšením rozišli medzi 
okolité národy a v srdciach boli odhod-
laní rozprávať všetkým ľuďom pravdu 
o Pánu Ježišovi. Bolo to náročné, a ne-
bezpečné, pretože v okolitých krajinách 
žili pohania, ktorí vyznávali viacerých 
pohanských bohov. Títo ľudia len ťažko 
rozumeli tomu, čo im apoštoli rozprá-
vali. Spočiatku iba niektorí z nich uve-
rili. Ostatní sa k ním správali nepriateľ-
sky, prenasledovali ich, aby ich mohli 
usmrtiť. Ale apoštoli sa smrti nebáli. 
Viete prečo? Lebo Pána Ježiša milo-
vali viac ako svoj život a boli ochotní 
za neho aj zomrieť, ba modlili sa aj za 
tých, ktorí im robili zle. Všetci apoštoli 
okrem apoštola Jána zomreli mučeníc-
kou smrťou. Obetovali život za svojho 
najlepšieho priateľa Ježiša a teraz sú už 
pri ňom v nebi. Aj apoštol Ondrej odišiel 
hlásať evanjelium do krajín pri Čiernom 

mori. Vybral sa do južného Ruska, pre-
cestoval Malú Áziu, neskôr sa dostal 
do južného Grécka. V hlavnom meste 
Achájska spečatil svoju lásku ku Kris-
tovi mučeníckou smrťou pripútaný na 
kríži v podobe písmena „X“(ukážeme 
deťom). Preto takýto kríž nazývame 
svätoondrejský kríž. Ondrej pripútaný 
na kríži zomieral tri dni a ďakoval Pánu 
Ježišovi, že mohol trpieť a umrieť pre 
neho. Dňa 30. novembra roku 70 sa 
apoštol Ondrej stretol s Pánom Ježi-
šom v nebi. 

Deti, to, že ste aj dnes prišli na 

stretnutie s Pánom Ježišom je dôka-
zom toho, že ste jeho priateľmi. Chce-
te byť aj naďalej Ježišovými priateľmi? 
(Odpovede detí). Ak áno, potom sa po 
celý svoj život budeme snažiť zacho-
vávať jeho slová: „Vy ste moji priatelia, 
ak robíte, čo vám prikazujem.“ Čo nám 
prikazuje Pán Ježiš? Máme sa navzájom 
milovať tak, ako nás miloval on. Nevá-
hal za nás trpieť a zomrieť. Dokázali by 
sme takto milovať Pána Ježiša aj my? 
Dokázali to apoštoli a podľa ich príkla-
du aj mnohí svätí, ktorí sú už v nebi. 
Medzi nimi sú aj chlapci a dievčatá ako 
vy: svätý Tarzícius, svätá Mária Gore-
tti, Svätí Dominik Sávio, Svätá Hya-
cinta, svätý František, ale je ich oveľa 
viac. Hrdinskú lásku a odvahu zomrieť 
za Pána Ježiša nenadobudli naraz, ale 
dennodenne sa v nej cvičili tým, že sa z 
lásky k Pánu Ježišovi  zriekali  a obeto-
vali a tak upevňovali svoje priateľstvo 
s ním. 

Počúvajte, ako sa o to snaží de-
saťročná Katka. Katka sa rozhodla, že 
bude mať svoje malé tajomstvo a tou 
je myšlienka: „Ježišu, ja ťa milujem!“ 
Ako to robí? Rozhodla sa, že s touto 
myšlienkou bude žiť celý deň. Ráno pri 
prebúdzaní je jej prvou myšlienkou: „Je-
žišu, ja ťa milujem!“ Nepohybuje pritom 
perami, ale myslí na to s radosťou vo 
svojom srdci. Opakuje túto myšlienku 
pri obliekaní, pri raňajkách aj cestou 
do školy. V kostole pozdraví svojím ta-
jomstvom Pána Ježiša vo svätostánku. 
V škole je pozorná a predsa často si v 

srdci vzbudzuje svoje malé tajomstvo. 
Aj cez prestávku. Mnohé deti si neradi 
píšu úlohy, sú zamračené a mrzuté, ak 
ich niekto vyruší, alebo od nich niečo 
potrebuje. Katka bola tiež taká, ale od 
chvíle, keď spoznala malé tajomstvo 
a začala sa v ňom cvičiť, celkom sa 
zmenila. Myšlienka na Pána Ježiša jej 
robí radosť a preto aj večer po večer-
nej modlitbe povie ešte niekoľkokrát 
svoje tajomstvo: „Ježišu, ja ťa milu-
jem.“ Odkedy sa usilovne cvičí v malom 
tajomstve, jej duchovný život krásne 
rozkvitol. Prv jej pripadalo ťažké ranné 
vstávanie. Teraz radostne prináša túto 
každodennú obetu, lebo inak by ne-
mohla povedať: “Ježišu, ja ťa milujem!“ 
Ak jej niečo pripadá ťažké, dokáže sa 
hrdinsky premôcť pri myšlienke: „Ak sa 
teraz nepremôžem, nesmiem povedať 
Ježišovi, že ho mám rada.“ Zvlášť jej 
bolo ťažké poslúchať rodičov a učite-
ľov. Teraz sa jej mama čuduje a nevie 
príčinu Katkinej premeny. Ale mama 
o jej tajomstve nevie. Často jej mama 
hovorí s prekvapením: „Katka, ako to, 
že si teraz celkom iná? Katka sa len 
usmeje a myslí si: „Neprezradím svoje 
malé tajomstvo. Patrí mne a Ježišo-
vi.“ Nedávno si mohla pomôcť malým 
klamstvom k nejakej výhode. Mnoho 
iných detí by to urobilo bez dlhého roz-
mýšľania. Katka si však spomenula na 
svoje malé tajomstvo a bola hneď roz-
hodnutá. „Nebudem klamať, lebo ako 
by som mohla potom povedať Ježišovi, 
že ho milujem?“ Raz od nej mama žia-
dala veľkú obetu. Katka mala prázdniny 
a bolo pekné slnečné počasie. Mama sa 
chystala von. Predtým bežne brávala 
Katku so sebou, keď išla z domu. Te-
raz však povedala: „Katka, dnes musíš 
ostať doma!“ A Katka by bola tak rada 
išla. Ale nič nepomohlo, musela po-
slúchnuť. Po maminom odchode mala 

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ 
Jn 15, 13

Katechéza pre deti


