
Téma: Rodina a jej základné úlohy spoločnosti

Vek: 15 – 17 rokov

Vyučujúci: Mgr. Kvetoslava Rindošová

Výchovný cieľ: Zdôrazniť významnú a zodpovednú úlohu rodiny v spoločnosti 
a v Cirkvi. Prebudiť úctu k úlohe rodičovstva ako daru od Boha.

Vzdelávací cieľ: Vysvetliť význam rodiny ako prvotnej bunky spoločenského života. 
Vyzdvihnúť jej prirodzené spoločenstvo, v ktorom sú muž a žena povolaní 
k darovaniu seba v láske a v darovaní života. Charakterizovať základné úlohy rodiny.

Pomôcky: Sv. Písmo, KKC, Ikona sv. rodiny, zošit.

Priebeh hodiny

Úvod - spoločná modlitba

• zápis do triednej knihy

• individuálne opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny

Motivácia – rozhovor o potrebe zdravej rodiny, v ktorej pramení láska medzi členmi 
rodiny ( túžiš po krásnej rodine, chceš mať zdravé a dobré deti, túžiš po milujúcom 
partnerovi, chceš mať nerozlučné manželstvo?) Cez tento motivačný rozhovor 
navediem žiakov na to, že rodina je najvzácnejšie čo máme a každý sa musí 
v mladosti zodpovedne pripraviť na úlohu rodičovstva.

Expozícia – vstup – Ak chceme žiť v zdravej rodine, musíme poznať jej základné 
úlohy, jej význam, jej poslanie v dejinách našej spásy.

Výklad: Rodina je prvotná bunka spoločenského života, je spoločenstvo, v ktorom si 
už od detstva možno osvojovať morálne hodnoty, začať uctievať Boha a správne 
užívať slobodu. ( KKC, str. 538, čl. 533 ). Familiaris consortio, včlánku 17, hovorí 
o rodine ako o dôvernom spoločenstve života a lásky. V tomto zmysle posledná 
synoda, vyzdvihla štyri základné úlohy rodiny:

• vytváranie osobného spoločenstva
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• služba životu

• účasť na rozvoji spoločnosti

• účasť na živote a poslaní Cirkvi

V prvej časti, o vytváraní osobného spoločenstva sa prízvukuje láska ako základ a sila 
spoločenstva. Láska medzi mužom a ženou v manželstve sa šíri medzi členmi rodiny. 
Robí ju stále pevnejším spoločenstvom. Manželské spoločenstvo sa vyznačuje nielen 
svojou jednotou, ale aj svojou nerozlučiteľnosťou. Spoločenstvo manželov je 
základom, na ktorom sa buduje domáce spoločenstvo rodičia, deti, bratia, sestry, 
príbuzní. Od všetkých sa vyžaduje znášanlivosť, ústupčivosť, ochota odpúšťať, snaha 
dohodnúť sa.

Druhou hlavnou úlohou rodiny je služba životu, ktorá sa uskutočňuje predovšetkým 
odovzdávaním života, na ktorom sa manželia zúčastňujú ako spolupracovníci Boha 
Stvoriteľa. Táto služba sa ďalej realizuje vo výchove ako práve a povinnosti rodičov. 
Na základe výchovnej služby sú rodičia svedectvom svojho vlastného života pre svoje 
deti prvými hlásateľmi evanjelia ( Familiaris Consortio, čl. 39).

Treťou hlavnou úlohou je účasť na rozvoji spoločnosti, kde rodina vystupuje ako prvá 
a živá bunka spoločnosti v právnom i faktickom zmysle. Rodinný život sa stáva a je 
prežívaním spoločenstva a spoluúčasti tak v samotnej rodine ako aj podieľaním sa na 
dobrách, ťažkostiach i trápeniach, ktoré ľudskú spoločnosť postihujú.

Štvrtou hlavnou úlohou rodiny je účasť na živote a poslaní Cirkvi, keď predovšetkým 
rodina tvorí domácu cirkev. Rodina odovzdáva dar viery predovšetkým svojím deťom 
a podieľa sa na hlásaní evanjelia, najmä svojím životným príkladom a postojmi. 
Kresťanská rodina vystupuje ako spoločenstvo v službách človeka, realizujúc vo 
svojom každodennom živote prikázania lásky, ktorými v svojich blížnych objavuje 
Boží obraz.

Súhrne možno povedať, že primárny význam rodiny spočíva v tom, že od 
raného veku vplýva na vývin dieťaťa, citovou väzbou a dlhotrvajúcim spôsobom 
utvára základné modely správania, formuje jeho stupnicu hodnôt a etických noriem. 
Spoločenská funkcia rodiny spočíva v reprodukcii lásky, v prenášaní dôvery v lásku, 
v rozmnožení kladných ľudských vzťahov.

Aktivita: Ikona sv. rodiny, spoznávanie jej symbolov, význam úcty k tejto   ikone 
najmä v dnešnej dobe, ktorá útočí na zdravú kresťanskú rodinu.

2



Fixácia: Prehĺbenie preberanej témy formou otázok. Zadanie domácej úlohy – žiaci sa 
naučia novú tému Rodina a jej základné úlohy v spoločnosti.

Diagnostická časť- hodnotenie: Zhodnotím prácu žiakov, ich aktivitu a správanie na 
hodine.

Záverečná modlitba: spontánna modlitba za vlastnú rodinu.
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