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Prezentácia hodiny náboženskej výchovy 

Téma: Pán Ježiš ustanovil Petra za hlavu Cirkvi 

Veková kategória: 7-8 rokov, 2.ročník základnej školy 

Poznávací cieľ: Oboznámiť žiakov s pápežom, ktorý vedie Cirkev. 
Výchovný cieľ: Vytvoriť vzťah poslušnosti Svätému Otcovi. 

Pomôcky: papiere na kreslenie, kartičky so slabikami témy hodiny, Sväté písmo. 

Úvodná modlitba. 

Motivácia: 

Porozprávam ilustráciu: Predstavte si, že sa vyberiete súrodenci s ockom do lesa. Kráčate lesnou 
cestičkou veľmi dlho, až prídete na krásnu lesnú čistinku. Tam si rozložíte svoje veci a strávite pekný 
deň. Keď sa však začne zvečerievať, nadíde čas ísť domov. Zrazu spozorujete, že z čistinky vedú štyri 
rôzne cesty a vy si nepamätáte, ktorú ste prišli. Jednému sa zdá, že pravá cesta je táto, inému zas iná. 
Nesprávnou cestou sa však vybrať nesmiete, lebo by ste v lese zablúdili. Ako spoznáte tú pravú cestu? 
Viedla by som deti k tomu, aby napokon došli k riešeniu, že sa musia spoľahnúť na dospelého ocka, 
ktorý sa určite najlepšie z nich dokáže v lese orientovať. 
Tak ako rodina má svojho ocka, ktorý ju vedie, aj cirkev, ktorá je veľkou rodinou kresťanov, má toho, 
kto ju vedie. 

Aktivita: Rozdám deťom kartičky so slabikami témy hodiny a nechám ich, aby z nich poskladali 
odpoveď na otázku, koho Ježiš ustanovil za hlavu Cirkvi. 

Expozičná časť: 
Prečítam zo Svätého písma stať o tom, ako Ježiš slľubuje, že odovzdá Petrovi kľúče od nebeského 
kráľovstva a na ňom postaví cirkev (Mt 16, 13-19). Potom primerane ich veku vysvetlím, že podobne 
ako deti v lese potrebujú kráčať správnou cestou domov, aj ľudia na tomto svete potrebujú kráčať 
správnou cestou do neba. Túto správnu cestu nám prišiel povedať Ježiš. Učil nás, čomu máme veriť, a 
čo máme konať, aby sme prišli do neba. Toto učenie odovzdal apoštolovi Petrovi, aby ho chránil pred 
omylom a prekrútením, a aby ho odovzdal ostatným ľuďom. No dnes už apoštol Peter nežije. Nechám 
žiakov rozmýšľať, kto uchováva bez omylu Ježišovo učenie dnes a kto dnes vedie cirkev pravou cestou 
do neba. Napokon uzavrieme túto tému poznaním, že hlavou Cirkvi je Svätý Otec - rímsky biskup - 
pápež. Povieme si, ako sa volá súčasný Svätý Otec. Zdôrazním, že Svätý Otec má moc od Pána Ježiša 
viesť nás kresťanov správnou cestou do neba, a preto je dôležité poslúchať ho. Inak by sme na ceste do 
neba zablúdili podobne ako deti, ktoré by v lese nechceli poslúchnuť otca. 

Upevnenie: 
Nechám deti nakresliť na papier rodinu, a jej otca, ktorý je jej hlavou. Vedľa toho pre názornosť a 
súvislosť nech si znázornia cirkev, a pápeža, ktorý je jej otcom a hlavou. 

Záverečná modlitba: Hodinu zakončím tým, že sa spolu s deťmi pomodlím na úmysel Svätého Otca. 


