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VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018 

 

Biblický projekt vychádza z inšpirácie Svätého Otca, ktorý spomína v apoštolskom 

liste Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda), že je vhodné, aby každé 

spoločenstvo venovalo určitý čas poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu Svätého písma.  

 

Biblický projekt VÍKEND S BOŽÍM SLOVOM 2018 sa začína  NOCOU ČÍTANIA BIBLIE  

v piatok 13. apríla 2018. Tento projekt pokračuje v sobotu filmovým predstavením, 

bibliodrámou, pozvaním si niektorého biblistu ako hosťa a  pod. Jeho zavŕšením je 

POPOLUDNIE S EVANJELISTOM MARKOM počas Tretej veľkonočnej nedele 15. apríla 

2018. Motto projektu je:  „Keď Ježiš videl ich vieru, ...“ (Mk 2, 5).  

 

Cieľom tohto projektu bude BOŽIE SLOVO postaviť do stredu rodiny, školského 

a farského spoločenstva.  

 

Miesto realizácie môže byť:  

• v kostole, vo farskom centre alebo farskej knižnici;  

• v škole – v triedach, v klubovni, v školskej knižnici;  

• v knižniciach 

 

Ciele projektu: 

 

• Čítanie s porozumením pre hlbšie pochopenie Božieho slova;  

• zamýšľanie sa nad dôležitosťou sviatosti zmierenia v našom živote;  

• zažiť spoločenstvo pri stole Božieho slova.  

 

Autori projektu  

• Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.  

• Biblista prof. ThDr. František Trstenský, PhD.  

• Biblista ThBibLic. Róbert Jáger, PhD. 

 

 



Mediálni partneri  

• Rádio LUMEN  

• Katolícke noviny  

• Televízia LUX  (vyveska.sk) 

 

Prihlásenie cez online formulár  

Prostredníctvom ONLINE formulára na stránke www.kpkc.sk sa môžu školy a iní 

účastníci zaregistrovať do tohto projektu. Získajú možnosť spojiť sa prostredníctvom 

audiomostu s Rádiom Lumen počas živého vysielania v piatok 13. apríla 2018 od 

21.00 do 22.00 hod. Hosťom relácie bude biblista prof. František Trstenský.  

 

Obsahová náplň projektu  

• Východiskom môže byť prečítanie celého Evanjelia podľa Marka v tento deň.  

• Pripraviť si časový harmonogram čítania Evanjelia podľa Marka. (V prílohe 

ponúkame harmonogram čítania jednotlivých kapitol a orientačné časy čítania 

kapitol pre jednoduchší časový harmonogram plánovania celého biblického 

projektu.)  

• Zamýšľanie sa nad sviatosťou zmierenia v našom živote. 

 

Podnety pre prácu so Svätým písmom  

1. Priblížme najskôr Evanjelium podľa Marka. Povedzme niečo o jeho autorovi, o 

štruktúre evanjelia, o duchovnom posolstve. Využime tú skutočnosť, 

že Evanjelium podľa Marka sa číta v cezročné nedele tohto liturgického roka.  

2. Konkrétnym biblickým úryvkom bude uzdravenie  ochrnutého v dome 

Kafarnaume, ako o tom píše evanjelista Marek 2, 1 - 12. Zvlášť na tento text je 

možné si pripraviť bibliodrámu a spoločne sa zamýšľať o posolstve textu.  

3. Zameranie sa na sviatosť zmierenia. 

4. Vysvetlíme si symboly jednotlivých Evanjelistov. 

5. Rekonštrukcia domu za Ježišových čias. 

6. Scénky, bibliodráma a pod. 

 

 



Prezentácia výstupov projektu  

 

Školy, ktoré sa zapoja do projektu a využijú online registráciu, môžu jednotlivé 

výstupy prezentovať:  

• vo forme fotogalérií,  

• prezentácie z realizácie projektu (formát PowerPoint),  

• videozáznamu z aktivít.  

 

Výstupy budú zverejnené na webových stránkach organizátora projektu (KPKC).  

Príklady aktivít v projekte:  

• bibliodráma s využitím dobového oblečenia,  

• sledovanie biblického filmu,  

• ukážky biblickej katechézy,  

• spoločná práca s posolstvom biblického textu.  

 

Účastníci projektu využívajú akúkoľvek kreatívnu metódu ako napr. kreslenie, 

koláže, scénku, prácu s biblickým obrázkom, tútorstvo – cestu odovzdávania Božieho 

slova staršími mladším. Odporúča sa využívať medzipredmetové vzťahy v 

predmetoch náboženská výchova, výtvarná výchova, literatúra, informatika, dejepis, 

občianska výchova, biológia, etická výchova a pod. Výstupy je vhodné 

kategorizovať:  

 

• 1. kategória – 1. až 9. ročník ZŠ  

• 2. kategória – 1. až 5. ročník SŠ  

 

Požiadavky na zasielané výstupy: 

 

Práce z biblického projektu doručiť najneskôr do 31. mája 2018.  

 V každej prezentácii je dôležité uviesť:  

✓ adresu školy,  

✓ meno koordinátora projektu v škole (zodpovedného učiteľa) a telefónny 

kontakt,  



✓ mená autorov a účastníkov projektu.  

• Môže byť použitý akýkoľvek druh vizuálneho vyjadrenia (mediálne výstupy): 

fotografie, maľby, kresby, audio nahrávka, prezentácia PowerPoint (.ppt, .pptx), 

videozáznam, audiozáznam (.mp3) a ich kombinácie.  

• Mediálne výstupy doplniť aj stručnou textovou správou o priebehu projektu 

(textový formát /.docx, .rtf/).  

 

Výstupy z biblického projektu zasielajte:  

• na CD nosiči na adresu organizátora Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. 

o., Bottova 15, 054 01 Levoča alebo  

• elektronicky (cez online úschovňu v komprimovanom formáte .zip) na e-mailovú 

adresu metodik@kpkc.sk.  

 

Ocenenie účastníkov a poďakovanie  

Všetky organizácie, ktoré sa zapoja do projektu a využijú online registráciu získajú 

diplom ako potvrdenie účasti v projekte a poďakovanie za aktívnu účasť. Prvých päť 

najlepších prác v oboch kategóriách organizátor vecne odmení. Práce bude hodnotiť 

komisia, ktorú na tento účel vymenuje organizátor.  

Hodnotiacimi kritériami budú:  

1. kreativita v mediálnych výstupoch,  

2. naplnenie cieľov projektu (podľa textovej správy),  

3. spracovanie a forma výstupu.  

 

Prílohy k Podnetom pre realizáciu projektu  

 

1. Katechéza pápeža Františka: Sviatosť zmierenia  

2. Katechéza biblistu prof. ThDr. Františka Trstenského, PhD. 

3. Katechéza biblistu ThBibLic. Róberta Jágra, PhD. 

 

4. Harmonogram čítania Evanjelia podľa Marka  

5. Rekonštrukcia domu za Ježišových čias  



6. Symboly jednotlivých Evanjelistov 

7. Dramatizácia biblického textu 

8. Farizeji v Evanjeliu podľa Marka 

9. Znalci Písma – zákonníci v Evanjeliu podľa Marka 
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