
Téma: Pomazanie chorých 

Vek:  9-10 rokov 

Vyučujúci: Mgr. Katarína Minčičová, sr. Faustína 

Výchovný cieľ: Získať správny vzťah k tejto sviatosti. 

Vzdelávací cieľ: Vysvetliť sviatosť pomazania – pojem, vysluhovateľ, prijímateľ, účinky. 

Pomôcky:  vopred pripravené úryvky zo Sv. Písma, učebnica, zošit, sviečka, ikona, pripravené indície 

Priebeh hodiny 

Úvod -  spoločná modlitba 

- zápis do triednej knihy 

- hromadné opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny 

Motivácia – rozhovor o chorobe  (kedy si bol-a posledný krát chorý-á, ako si sa vtedy cítil-a, koho pomoc si 

potreboval-a?) 

- aktivita – práca v skupinách. Rozdám žiakom úryvky zo Sv. Písma o uzdravení chorých, podľa 

ktorých si pripravia scénku a odprezentujú ju. Úlohou ostatných je uhádnuť o aký Ježišov zázrak 

uzdravenia ide. 

-    Mt 8, 1-4    Mt 8, 5-13    Mt 8, 14-15 

Expozícia – rozhovor o scénkach (prečo Pán Ježiš uzdravoval, aký mal postoj k chorým ľuďom, čo čakal od 

človeka, ktorý mal byť uzdravený?) 

-  výklad – Ježiš aj dnes pomáha chorým ľuďom cez sviatosť pomazania      

                    chorých. 

                 -  Zmienka o tejto sviatosti je v Jak 5,14-16 (žiak prečíta) 

                            -Vysluhovateľ je kňaz. 

- Prijímateľ je ťažko chorý alebo dlhodobo chorý alebo každý  človek, ktorý prekročil 

vek 60 rokov.   

- Spôsob vysluhovania sviatosti: mazanie chorého olejom sprevádzané modlitbou, 

ktorou prosí o uzdravenie duše i tela. 

- Účinky:  dáva:   vieru,   že   Ježiš   Kristus mi   pomôže   aj  v chorobe, 

     nádej, že Ježiš Kristus všetko zahojí, napraví, 

     odpúšťa hriechy, dáva povzbudenie, útechu. 

- zápis poznámok do zošita 

Fixácia: Učivo si zopakujeme cez aktivitu. Žiakom rozdám na papieri napísané indície – účinky zo sviatostí, 

ktoré sme doteraz prebrali. Úlohou žiakov je správne priradiť účinky k jednotlivým sviatostiam. Pracujú vo 

dvojiciach vo forme súťaže. Prvé tri dvojice budú odmenené sv. obrázkom. 

Zadanie domácej úlohy - žiaci sa naučia novú látku, prebraté učivo a do ďalšej hodiny sa budú modliť za 

chorých. 

Diagnostická časť- hodnotenie 

Zhodnotím prácu žiakov, ich aktivitu a správanie na hodine. 

Záverečná modlitba: spontánna modlitba za svojich chorých príbuzných, blízkych a známych. 

 



 

 

 

 


