Príprava na vyučovaciu hodinu
Škola:

ZŠ Soľ, 09301 Vranov nad Topľou

Ročník:

piaty

Predmet:

Náboženská výchova

Téma:

Kňaz – služobník všetkých.

Kognitívny cieľ:

Vymenovať tri stupne kňazstva. Chápať potrebu kňaza ako
služobníka pre spoločenstvo veriacich.

Afektívny cieľ:

Uvedomiť si hodnotu kňazstva. Prejaviť vďačnosť za kňaza, za
jeho službu vo farnosti.

Psychomotorický cieľ:

Napísať list kňazovi. Pomáhať kňazovi v jeho službe (ako
miništrant, pri upratovaní v chráme).

Metódy:

individuálna, zmiešaná, riadený rozhovor

Pomôcky:

Sväté Písmo, pracovný zošit, papiere, obálky

Priebeh a časový rozvrh vyučovacej hodiny:
Úvod(4´):

Modlitba, Zápis do triednej knihy

Opakovanie (10´):
Zopakujeme si akú úlohu má v rodine matka, otec, chlapec, dievča a na akom základe
má stáť rodina (láska, Ježiš). Ako tento týždeň žiaci pomáhali doma?(diskusia)
Vlastné vyučovanie (odovzdávanie obsahu - 15 ´):
Možno ste si všimli, že v Božom chráme, v Cerkvi vás niekedy duchovný otec nazýva
bratmi a sestrami.
Čo si myslíte, prečo je to tak?
Kto je brat a sestra?
Na minulej hodine sme si rozprávali o našich rodinách: otec, matka, brat, sestra...
Podobne je to aj v Božom chráme. Tam je nás možno trochu viacej, ale všetci sme tam
zhromaždení ako jedna veľká rodina – a podľa vzoru našich vlastných rodín, i tu sme bratmi
a sestrami. A ako v každej dobrej rodine potrebujeme dobrého vodcu, otca, niekedy mamku,
ale predsa vodcu.

Kto je vodcom u vás doma? (otec, mamka, dedo,...)
A kto je vodcom v cerkvi (Božom chráme)? Duchovný otec, náš kňaz.
Ako sa volá váš kňaz?
Prečo vlastne máme kňaza?
Lebo ho ustanovil Ježiš pri poslednej večeri, ktorú si pripomíname na veľký štvrtok.
Nájsť si to môžeme vo Svätom písme (Lk 22,14-20).“ Toto robte na moju pamiatku“.
Ježiš Kristus prikazuje apoštolom robiť to isté, čo robil on: premieňať chlieb a víno na
Telo a Krv Ježiša Krista, čo patrí aj k samotnej podstate kňazskej moci. Celú svoju náuku,
ktorú prijal od Otca a časť svojej božskej moci odovzdal Ježiš Kristus svojím apoštolom na
čele s Petrom.
Ako nazývame nástupcov svätého Petra?
Kto je v tomto čase pápežom?
(pápež František – tiež je biskupom, arcibiskup kardinál Jorge Mario Bergoglio
(chorche mario bergulio)) Dal im poverenie hlásať túto náuku a vysluhovať sviatosti až do
konca sveta a po celom svete. Apoštoli to neboli schopní robiť sami a preto ustanovili
biskupov.
Ako sa volá náš arcibiskup? (Ján Babjak)
A aká udalosť sa stala túto sobotu 1.6.2013? Kto bol vysvätený v Ľutine? (pomocný
biskup Milan Lach)
Aby biskupi mohli plniť tieto služby, potrebujú pomocníkov, ktorým v rôznej miere
odovzdávajú účasť na Kristovom i svojom kňazstve a tak ich uspôsobujú na príslušné služby.
Takýmito pomocníkmi biskupov sú kňazi a diakoni.
Vypracujeme si úlohu č.2 z pracovného zošita.
Vysvetlíme si úlohu diakona, kňaza, biskupa.
Diakonát je prvým stupňom z vyšších svätení, kedy sa diakon zúčastňuje na verejnom
a súkromnom bohoslúžení, posluhuje pri sviatostiach, ale ani jednu nevysluhuje.
Kňaz pri vkladaní rúk biskupa získava plnú kňazskú moc a medzi jeho duchovné
povinnosti patrí:
- udeľovať sviatosti veriacim, vysluhuje šesť sviatostí (okrem sviatosti kňazstva)
(manželstva, krst, myropomazanie, Eucharistia, pomazanie chorých, spoveď.)
- hlásať Božie slovo
- je mužom, ktorý sa daruje ostatným a Bohu
- je mužom, ktorý začul Božie volanie
- viesť veriacich k bohumilému životu na zemi a k spáse vo večnosti.
Biskupský stupeň je prvým a najvyšším stupňom cirkevnej hierarchie. Tento stupeň
dáva osobe posvätenej za biskupa plnosť apoštolskej moci. Obsahuje teda nielen kňazskú
moc, ale aj možnosť odovzdať ju inej osobe.

Vypracujeme si úlohu č.3, 4
Formácia a upevnenie (10´)
Spolu s biskupmi, kňazmi tvoríme jednu veľkú rodinu – Cirkev. Vzájomne si slúžime
nielen oni nám ale aj my im.
Ako môžeme slúžiť kňazom? (napr. chlapci ako miništranti, môžeme pomáhať pri
práci okolo chrámu, ale aj modlitbou za nich)
Rozdelím si žiakov do skupiniek, rozdám im papiere a spoločne napíšeme ďakovný
list otcovi našej farnosti.
Zhrnutie učiva a záver (6´)
Poznáme tri stupne kňazstva: diakon, kňaz, biskup. Kňaz je muž dávajúci seba samého
v láske a službe, na ktorú je vysvätený Cirkvou – vkladaním rúk biskupa a modlitbou.
Pomodlíme sa za kňazov: Nebeský otče, ďakujeme ti, že máme medzi sebou biskupov,
kňazov, diakonov, ktorý nám každý deň slúžia. Prosíme Ťa, daj im silu, zdravie a hojnosť
tvojich milostí pre ich zodpovednú službu. Amen

