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Kognitívny cieľ: Poznať hodnotu konania samaritána 
Afektívny cieľ: Stotožniť sa s milosrdným samaritánom a jeho konaním 
Psychomotorický cieľ: Skutkom sa pripodobňovať samaritánovi 
Metódy: práca v dvojiciach, Lectio Divina, diskusia, výklad 
Formy: motivčný príbeh, rozhovor, práca s biblickým textom 
Pomôcky: Sväté Písmo – Nový zákon do každej lavice, prípadne papier s textom Evanjelia 
Stratégia vyučovacej hodiny: problémová 
Úvod – modlitba, zápis – 5 minút 
Motivačný príbeh a rozhovor – 5 minút 

Učiteľ prerozpráva príbeh. 
V anglickom filme zo školského prostredia vystupoval starý profesor. Žil celou svojou dušou školou. 
Všetko ostatné bolo pre neho vedľajšou záležitosťou. Najlepšie sa to ukázalo pri scéne z rodinného 
života. Umierala mu žena. Stál nerozhodne pri jej posteli. Zrazu sa prudko otočil a zúfalo utekal preč. 
Povinnosť ho volá do  školy. Ohlásil na dnes opakovanie učiva a niečo také predsa nemôže zanedbať 
pre svoj súkromný život. Toto je veľa už aj pre riaditeľa školy. Dohovára mu, aby šiel domov, ale on 
vyhlásil: „Vždy som miloval svoje povinnosti! Iba to dáva zmysel môjmu životu!“ 
Žiaci odpovedajú na otázky a spoločne s vyučujúcim analyzujú príbeh. Účelom je pozitívne 
namotivovať žiaka na správne vnímanie lásky, dobra, milosrdenstva... 
Koho (čo) zanedbal profesor z príbehu? 
Aký je vzťah medzi povinnosťou a láskou? 
Keď sa nachádzame v situácii, kde je potrebné prejaviť druhému človeku pomoc, je to povinnosť 
alebo láska? 
Je správne plniť povinnosti, keď pri tom človek nemá lásku? 
Je možné milovať niečo, čo je mojou povinnosťou? 
Čo je to povinnosť? Povinnosť je niečo, čo sa musí. 
Čo je to láska? Láska je niečo, čo sa koná slobodne, dobrovoľne, lebo sa chce. 
Povinnosť by sa mala rodiť z lásky. Povinnosť robí z človeka nevľúdneho a mrzutého otroka. 
 
Hlavná časť – 20 minút 
Práca s biblickým textom: Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 29-37) 
Vyučujúci rozdá žiakom Sväté Písmo – Nový zákon, prípadne vytlačený text evanjelia. Pripomenie 
žiakom, že je dôležité každodenné čítanie Svätého Písma, lebo nás vedie k poznaniu Boha a 
zjednoteniu s ním. Zdôrazní, že človek, ktorý chce skrze čítanie Božieho slova počuť Boží hlas sa 
potrebuje stíšiť, odpustiť zo srdca každému, kto mi ublížil a prosiť o odpustenie. Preto sa všetci na 
chvíľu stíšia a vyučujúci prednesie krátku modlitbu:  
V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Nebeský Otče, v mene Ježiša Krista ťa prosím o Svätého 
Ducha pre nás, pre tento čas, aby naše túžby a vôľa, náš rozum a pamäť boli zamerané na Teba, na 
tvoju chválu. Amen. 
Načúvanie nežnému slovu Krista (Lectio) 

1. Jeden človek číta nahlas pomaly (dvakrát) úryvok z Biblie, kým ostatní pozorne počúvajú, 
ktorý úsek ma zmysel práve pre nich. 

2. Ticho 2-3 minúty. Každý počúva a potichu si opakuje slovo alebo vetu, ktorá ho oslovila. 
3. Zdieľanie sa nahlas: Slovo, alebo veta, ktorá nás oslovila, ktorá oslovila každého. 



4. Jednoduchý záver zhrňujúci posolstvo pár slovami, napríklad: „on sa chcel ospravedlniť“ – 
zákon neospravedlňuje, ale obviňuje človeka zo spáchaného hriechu, preto ak chceme 
ospravedlnenie, potrebujeme byť ospravedlnený Bohom, pretože často sme napoly mŕtvy. A 
my potrebujeme ospravedlnenie, lebo sme hriešnym a neveriacim pokolením. 

Ako Kristus – Slovo hovorí ku mne (Meditatio) 
5. Druhé čítanie niektorej časti iným človekom 
6. Ticho na 2-3 minúty. Úvaha „V čom sa zmysel tohto čítania dnes dotýka môjho života?“ Kde, 

ako sa vidím v tomto čítaní? Samaritán, kňaz, levita, polomŕtvy človek, hostinský, dobytča, 
zákonník? 

7. Zdieľanie sa nahlas, stručne: Ja vnímam, ja vidím... Napríklad: vnímam seba ako kňaza, ktorý 
kvôli tomu aby nemeškal nepomôže, neprejaví lásku, neporozpráva sa, alebo vidím sa ako 
dobitý cestujúci, v živote sa mi nedarí, ale vidím, že dnes chce byť Ježiš pre mňa mojim 
vlastným samaritánom. 

Čo ma Kristus pozýva urobiť (Aktio) 
8. Tretie čítanie, zas iným človekom 
9. Ticho na 2-3 minúty. Úvaha „Verím, že Boh odo mňa žiada...dnes, tento týždeň...“ 
10. Zdieľanie sa nahlas: trochu podrobnejšie závery úvah každého člena skupiny (žiaci si majú 

všímať hlavne to, čo hovorí človek po ich pravici), napríklad: „Potrebujem meniť svoj život; bol 

som nevšímavý, staral som sa predovšetkým o seba, o svoje potreby a mal by som viac 

pomáhať aspoň vtedy keď to odo mňa žiadajú; alebo dnes viem, že Pán Ježiš je mojim 

záchrancom, dvíha ma zo zeme, zachraňuje ma, lebo ma vykúpil svojou krvou. Potrebujem 

mu uveriť.“ 
Modlime sa za seba 
V predchádzajúcej časti sme počúvali čo hovorí človek po našej pravici, teraz sa za neho 

pomodlíme vlastnými slovami. 
V častiach kedy sa majú žiaci zdieľať, nemusia nevyhnutne rozprávať všetci. Stačí ak sa podelia 

aspoň niektorí. Zdieľanie sa o duchovných zážitkoch musí  byť nevyhnutne slobodné. 
Modlitba sa spolužiaka po pravici môže byť aj tichá. 
Ak je to potrebné, vyučujúci oboznámi žiakov s biblickými a historickými súvislosťami textu. 
Jericho j veľmi staré mesto v jordánskej preliačine. Najnižšie položené mesto na svete. Herodes v 

ňom mal svoju zimnú rezidenciu. Cesta z vysočiny, na ktorej leží Jeruzalem (800 m.n.m), do Jericha 
(asi 400 m pod morskou hladinou) dnes dlhá asi 30 km sa vinie pustou krajinou, skalnatou púšťou, 
ktorá bola nielen za Ježišových čias miestom zbojníckych prepadov. 

Kňaz: Pôvodne mohol vykonávať kňazskú službu každý Izraelita. Kňazský poriadok začína už od 
Árona. Jeho potomkovia z rodu Léviho boli neskôr kňazským pokolením. Práva kňazov sa 
vykryštalizovali pomaly a prinášanie obiet v chráme sa viazalo výslovne len na kňazov. Zničením 
chrámu v roku 70 po Kr. zaniklo aj židovské kňazstvo. 

Levita bol kňazovým pomocníkom pri obetách a iných chrámových povinnostiach. 
Kňazi a leviti sa prísne držali predpisov neprichádzať do styku s krvou alebo s ľuďmi, ktorí boli v 

ich očiach nečistí a hriešni, ako napríklad obyvatelia Samárie.  
 
Upevnenie a formácia – 10 minút 
Výhovorky: Ja nemusím byť 

- Nedostatok lásky je často ľahko možné ospravedlňovať: 
- Aké výhovorky mohli mať kňaz a levita? 
- Aké výhovorky používajú ľudia dnes? 
- Prečo my odmietame byť nápomocní? 

Našim blížnym je ktokoľvek, akejkoľvek rasy, vyznania, spoločenského pôvodu. 
- Je taká skupina ľudí, ktorým by si nepomohol? 
- Všímaš si potreby druhých ľudí? 
- Záleží ti na každom človeku v tvojom okolí, alebo si všímaš iba tých, na ktorých ti záleží? 

Láska, znamená urobiť niečo pre uspokojenie potrieb druhého. 



Ako dnes byť samaritánom? 
Ako konkrétne dnes môžeme pomáhať? 
Koho si máme všímať? 
Ako môžeš byť doma milosrdným samaritánom? 
Kde si ešte vieš predstaviť byť milosrdným samaritánom? 
Je dobré, ak si žiaci stanovia aspoň jeden konkrétny skutok milosrdenstva, ktorý sa budú snažiť 
vykonať. 
Záver – 5 minút 
Modlitba 
Pane, daj, aby sme dokázali byť samaritánmi dnešnej doby. Aby sme len netúžili mať plné vrecká ako 
zbojníci, ale dokázali byť tam, kde nás budú iný potrebovať. 
Predsavzatie, domáca úloha 
Vybrať si jeden konkrétny dobrý skutok a vykonať ho. 
 


