Téma: Rok výročí Prešovskej archieparchie
Vek: 15 – 17 rokov
Vyučujúci: Mgr. Jana Sojková
Výchovný cieľ: Prebudiť úctu k dejinám metropolitnej Cirkvi a zdôrazniť ich významnú
úlohu pre život kresťana.
Vzdelávací cieľ: Oboznámiť študentov s významnými výročiami metropolitnej Cirkvi.
Vysvetliť význam a podstatu slávenia jubileí.
Pomôcky: zošit, plagát – Logo Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018.
Priebeh hodiny
Úvod
• modlitba
• zápis do triednej knihy
• opakovanie učiva z predchádzajúcej hodiny
Motivácia – rozhovor o potrebe poznať dejiny ľudstva, Cirkvi i svoje osobné dejiny.
Každý človek, tak ako aj celé ľudstvo, má svoju históriu. Myslíte si, že je potrebné vracať sa
k minulosti, k spomienkam? Dokonca niektoré historické udalosti oslavovať? Cez motivačný
rozhovor navediem žiakov k uvedomeniu si potreby vracať sa k histórii, vedieť sa z nej
poučiť - vidieť pozitíva i negatíva pre budúci život, uvidieť v nich prítomnosť Boha.
Expozícia – vstup
Drahí žiaci, dejiny našej spásy nám neustále ukazujú na to, že od čias, kedy človek
zhrešil, Boh neprestal pracovať na jeho záchrane. Dôkazom toho, sú mnohé udalosti v histórii
židovského i kresťanského národa, v ktorých môžeme uvidieť prítomnosť nášho dobrého
Boha. Aj dejiny našej metropolitnej Cirkvi sú veľkým svedectvom Božej prítomnosti a jeho
nekonečnej lásky. A hoci sú poznačené nielen časom radosti ale aj obdobím bolesti, skúšok či
neistoty, sú silným dôkazom toho, že náš Boh je dobrý Boh a svoj ľud nikdy neopustil, vždy
s ním kráčal a neustále ho vyvádzal zo smrti do nového života.
Výklad
V tomto roku, naša Prešovská archieparchia ako aj celá Gréckokatolícka metropolitná
cirkev sui iuris na Slovensku slávi viacero výročí, ktoré si na dnešnej hodine predstavíme. Ide
o tieto slávenia:
200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie,
10. výročie zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku,
50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu.
Ďalšími jubileami, nie menej významnými, sú:
1155. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu,
130. výročie narodenia blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča OSBM,
15. výročie blahorečenia hieromučeníka Vasiľa Hopka
30. výročie vyhlásenia baziliky minor v Ľutine,
10. výročie vyhlásenia hory Zvir za mariánske pútnické miesto.

Ako vidíme, ide o viacero slávení, ktoré sú dôležitou súčasťou dejín našej
gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku, preto Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak
SJ vyhlásil Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018, ktorého trvanie bude totožné s
kalendárnym rokom 2018.
Pri tejto príležitosti, nám na požiadanie, Sv. Otec František v Ríme udelil aj odpustky
jubilejného roka pre desať vybraných chrámov Prešovskej archieparchie, v ktorých ich
budeme môcť získavať počas celého roka za splnenia obvyklých podmienok. Okrem
katedrálneho chrámu v Prešove a vikariátneho chrámu v Humennom, baziliky v Ľutine a
chrámu na hore Zvir v Litmanovej budeme môcť získať plnomocné odpustky aj v chrámoch v
Poprade, v Bardejove, vo Svidníku, v Stropkove, v Čemernom a v Snine.
Mottom – leitmotívom Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 sú slová z
Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ktoré kňaz spieva po premenení pozdvihujúc Telo a Krv
Ježiša Krista: „Tvoje z tvojho tebe prinášame...,“ pretože výstižne vyjadrujú, že všetka naša
vďaka patrí Bohu, pretože všetko čo máme a čím sme, je od Neho. Logo, ktoré vidíte na
tomto plagáte, je veľmi hlboké a obsažné, preto si ho predstavíme na nasledujúcej hodine.
Záver
Drahí žiaci, tieto jubilejné slávenia v roku 2018 nás majú priviesť nielen k vďačnosti
za prežitú minulosť ale predovšetkým k prehodnoteniu našej viery. Sme pozvaní nanovo
aktualizovať náš vzťah s Bohom, urobiť reštart v našich životoch a to bez ohľadu na to, ako
dlho sme to už nerobili. Tento reštart je totiž potrebný, aby sme sa nestali iba ľuďmi
prežívajúcimi svoju vieru ako tradíciu, ale ľuďmi, v ktorých žije živý Boh a ktorý sa cez náš
život bude chcieť dotýkať aj životov iných ľudí.
Aktivita
Žiaci napíšu do zošita aspoň jednu udalosť zo svojho života, v ktorej vidia prítomnosť Boha
a podelia sa s ňou.
Fixácia
Prehĺbenie prebranej témy formou otázok. Zadanie domácej úlohy – žiaci sa naučia novú
tému.
Diagnostická časť- hodnotenie
Zhodnotím prácu žiakov na hodine, ich správanie a aktivitu.
Záverečná modlitba

