Téma: Cirkev – názov a obrazy
Vek: 15 – 17 rokov
Vyučujúci: Mgr. Kvetoslava Rindošová
Výchovný cieľ: Prebudiť osobný vzťah k Cirkvi. Nejde o cudzie spoločenstvo,
ale o spoločenstvo, do ktorého patrím aj ja.
Vzdelávací cieľ: Vysvetliť názov Cirkev a spomenúť obrazy, s ktorými sa pri
opise Cirkvi môžeme stretnúť.
Pomôcky: Sv. Písmo, zošit, KKC.

Priebeh hodiny
Úvod – spoločná modlitba
- zápis do triednej knihy
- individuálne opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny
Motivácia – rozhovor o potrebe spoločenstiev pre život človeka. (žiješ sám
alebo potrebuješ pre svoj život spoločenstvo, do akých spoločenstiev patríš,
napr. športové..., privádza ťa niektoré z nich bližšie k Bohu?)
Cez tento motivačný rozhovor navediem žiakov na to, že spoločenstvo, ktoré
ich privedie k Bohu, je Cirkev.
Expozícia – vstup - Ak chceme podrobne spoznať nejakého človeka, medzi prvé
základné informácie patrí: meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia. Neskôr
spoznáme jeho vlastnosti, vzdelanie, záľuby a iné. Ak chceme poznať poslanie
Cirkvi, odkiaľ a kedy sa tu vzala, musíme vedieť, čo slovo Cirkev znamená
a akými obrazmi sa opisuje, teda základné informácie o nej.
- výklad – a/ Pomenovanie - Slovo Cirkev sa vo Sv. písme označuje
výrazom ekklesia. Tento výraz pochádza z gréckeho slova ek-kalein,
čo znamená zvolať. Z tohto slova je potom odvodený aj latinský výraz
Ecclesia, francúzsky Église a taliansky Chiesa. V tomto duchu teda
slovo Cirkev znamená zvolanie zhromaždenia. Už v čase Starého
zákona sa tento výraz používal na označenie zhromaždenia vyvoleného

ľudu pred Bohom Toto slovo prebralo aj prvé kresťanské
spoločenstvo, teda tí, ktorí verili v Krista, aby i týmto pomenovaním
dali najavo, že sú pred Bohom dedičmi a v istom zmysle
nasledovníkmi vyvoleného zhromaždenia. Z tohto ich presvedčenia
pochádza potom slovo Kyriake, čo značí „tá, ktorá patrí Pánovi“- čiže
spoločenstvo, ktoré patrí Pánovi. A od tohto slova sú potom odvodené
pomenovania Cirkvi napríklad v nemčine Kirche, a angličtine Church
a v slovenčine Cirkev.
V širšom slova zmysle sa v kresťanskej terminológii výrazom Cirkev
označuje

celé

všeobecné

spoločenstvo

veriacich

pokračujúce

v Kristovom diele. V prenesenom zmysle slova sa týmto slovom môže
označovať tiež liturgické zhromaždenie alebo miestne spoločenstvo.
Tieto tri významy slova v skutočnosti nemožno od seba oddeľovať.
Cirkev je ľud, ktorý Boh zhromažďuje po celom svete. Jestvuje
v miestnych spoločenstvách a uskutočňuje sa ako liturgické, najmä
eucharistické zhromaždenie.
b/ Obrazy Cirkvi – Druhý vatikánsky koncil vo svojom
najvýznamnejšom dokumente Lumen gentium – Svetlo národov, aby
priblížil vnútornú povahu Cirkvi používa na základe Svätého písma
viaceré obrazy, ktoré sú prevzaté z biblického, pastierskeho alebo
roľníckeho života, prípadne z výstavby, rodiny alebo svadby.
Práca v dvojiciach so Sv. písmom – žiaci vyhľadávajú
podľa zadaných súradníc obrazy Cirkvi a vypisujú ich. Po vyhľadaní
vedieme rozhovor o jednotlivých obrazoch. Po rozhovore každý žiak si
zvolí jeden obraz Cirkvi, ktorý najviac vystihuje jeho vzťah k nej.
Ovčinec – Jn 10, 1-10 1Pt 5, 4
Božia roľa a vinica – 1Kor 3,9 Mt 21, 33-43
Božia stavba – 1Kor 3,9 Mt 21, 42
Nebeský Jeruzalem - Gal 4, 26

Nepoškvrnená nevesta – Zjv 19,7
Tajomná telo Kristovo – Gal 6, 15 1Kor 12, 27
c/ Zápis poznámok do zošita

Fixácia: Prehĺbenie preberanej témy formou otázok.
Zadanie domácej úlohy – žiaci sa naučia novú látku.
Diagnostická časť – hodnotenie
Zhodnotím prácu žiakov, ich aktivitu a správanie na hodine.
Záverečná modlitba: spontánna modlitba za Cirkev.

