Škola: Základná škola

Predmet: Náboženská výchova
Vyučujúci: sr. Damiána Amália Kuzmová, OSBM
Ročník: 4. ročník
Názov učiva: Ježiš a Peter
Ciele:
Kognitívny:
Oboznámiť deti so zakladateľom a neviditeľnou hlavou Cirkvi Pánom Ježišom. Následne na
to predstaviť deťom Ježišom ustanoveného zástupcu a viditeľnú hlavu Cirkvi na zemi, ktorým je
Peter a jeho nástupcovia - pápeži. Napokon oboznámiť deti s postavou súčasného pápeža.
Afektívny:
Vytvárať pozitívny vzťah ku svätému Otcovi, modliť sa za neho a na jeho úmysly.
Psychomotorický:
Na základe vytvoreného kvízu pomôcť žiakom orientovať sa v základných témach týkajúcich
sa pápeža a jeho primátu.
Metódy:
Opis. Projekcia. Diskusia.
Formy:
Rozhovor, prezentácia.
Pomôcky: notebook, dataprojektor, Sväté písmo, zošit
Časový rozsah: 45 minút
Úvod (10 minút)
Úvodná modlitba - úryvok z Božieho slova (Mt 16, 18 - 20).
Zapísanie do triednej knihy a skontrolovanie účasti na hodine.
Individuálne opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny.

Text modlitby:
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi,
a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." Potom prikázal učeníkom, aby nikomu
nehovorili, že on je Mesiáš.
Predstavenie učiva (6 minút)
Ježiš spomedzi všetkých apoštolov ustanovil jedného za svojho nástupcu. Čo si myslíte,
ktorý to bol z apoštolov?
Výklad (17 minút)
Cirkev založil Ježiš Kristus. Tým, že povolal do služieb ľudí z rôznych spoločenských
postavení vytvoril okolo seba spoločenstvo. Tam to všetko začalo. Po svojom odchode do neba
zanechal osamotených apoštolov, ktorých vyzbrojil mocou Svätého Ducha. Za svojho nástupcu
tu na zemi ustanovil apoštola Petra ako hlavu Cirkvi. Všetci apoštoli dostali moc rozväzovať z
pút hriechu - to znamená vysluhovať sviatosti a ohlasovať Božie kráľovstvo. Ale iba Petrovi
okrem toho povedal, že len jemu dáva kľúče od nebeského kráľovstva a ani brány pekelné ju
nepremôžu. To znamená, že pravdu, ktorú Peter (pápež) ohlasuje, nemôže narušiť žiadne
klamstvo, žiaden blud. Takú moc dal Petrovi Kristus.
Tým, že Peter odišiel na sklonku svojho života do Ríma a ostal tam žiť, odvtedy tam žijú
všetci pápeži, ktorí boli po ňom.
Kto by mi vedel povedať, ako sa volá štát alebo časť Ríma, kde žije pápež? (Vatikán)
*

Terajší pápež je v poradí už 264 nástupcom sv. Petra.

Viete mi povedať meno terajšieho pápeža? (Benedikt XVI. - Joseph Ratzinger) Odkedy je
pápežom? (19. apríl 2005) Aký pápež bol pred ním? (Ján Pavol II. - Karol Wojtyla)
Povieme si niečo o súčasnom svätom Otcovi Benediktovi XVI.
Narodil sa 16. apríla 1927 v Marktl am Inn v Bavorsku, Nemecko. Po 428 rokoch je prvým
nemeckým pápežom. V poradí je už ôsmym nemeckým pápežom. Predtým pôsobil ako blízky

spolupracovník v blahej pamäti pápeža Jána Pavla II. ako prefekt Kongregácie pre náuku viery.
Pápežom sa stal 19. apríla 2005. Bol zvolený vo veku 78 rokov.
Predstavenie erbu:
Štít je štiepený v tvare krokvy (červené pozadie erbu) prehnutej nadol. V prvom poli je na
zlatom pozadí hlava Maura (národ) s červenou korunou a golierom a so zlatou náušnicou. Je to
erb starobylej nemeckej diecézy Freising (vznik sa datuje okolo 8. storočia), ktorá sa v roku 1818
zlúčila s arcidiecézou Mníchov. Je to zároveň symbol všeobecnosti Cirkvi a rasovej i triednej
znášanlivosti. V druhom poli je na zlatom pozadí kolmo nahor kráčajúci medveď svätého
Korbiniána, patróna Bavorska (pochádzal z Francúzska a v 8. storočí ohlasoval evanjelium v
Bavorsku. Podľa legendy, keď svätec putoval cez Alpy, medveď mu zožral koňa, a nato svätec
prinútil medveďa, aby mu niesol batožinu až do Ríma a naspäť). Medveď má na chrbte červenú
batožinu previazanú čiernou stuhou, ktorá symbolizuje bremeno pápežského úradu. V treťom,
červenom poli je mušľa, ktorá j e starobylým symbolom pútnika. V pápežskom erbe symbolicky
znázorňuje Boží putujúci ľud. Štít je korunovaný mitrou s tromi zlatými brvnami - symbolizujú
trojitú pápežskú moc: posväcovať, vyučovať a viesť ľudí k spáse. Brvná sú prepojené zlatým
kolom, čo znamená, že tieto moci sa spájajú v osobe pápeža. Za štítom sú dva skrížené kľúče
Svätého Petra. Symbolizujú duchovnú moc nástupcu apoštola Petra, ktorému Kristus dal moc
(Mt 16, 19). Niže štítu je biele pápežské pálium (biely vlnený pruh s votkanými piatimi krížikmi,
ktoré znamenajú utrpenie Krista) s červenými krížikmi. Je to znak hodnosti.
Zopakovanie a diskusia (8 minút)
Pomocou pripraveného kvízu zopakovať učebnú látku dnešnej hodiny s možnou diskusiou.
Záver: (4 minúty)
Zadanie domácej úlohy - podľa predlohy vymaľovať erb Benedikta XVI.
Spoločná modlitba na úmysel svätého Otca (Otče náš; Raduj sa, Bohorodička; Sláva Otcu...).

Kvíz

1/ Kto založil Cirkev? /Ježiš Kristus/
2/ Kto bol hlavou Cirkvi po Ježišovom odchode? /Peter/
3/ Kde žil Peter na sklonku života? /v Ríme/
4/ Petrovi nástupcovia sú? /Pápeži/
5/ Kde žije terajší pápež? /v Ríme/
6/ Ako sa volá terajší pápež? / Benedikt 16, vlastným menom Jozef Ratzinger/
7/ Odkiaľ pochádza ? / z Nemecka./
8/ Predchádzajúci pápež bol? /Ján Pavol 11/
9/ Popíš erb Benedikta 16.
10/ / Akú moc dal Petrovi - 1. pápežovi Kristus?
/Pravdu, ktorú pápež ohlasuje, nemôže narušiť žiadne klamstvo./

