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PODNETY PRE REALIZÁCIU PROJEKTU
Noc čítania Biblie 2016
v mimoriadnom Roku milosrdenstva

„Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec,
a bolo mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa
mu okolo krku a vybozkával ho.“
(Lk 15, 20)

www.kpkc.sk/noc-citania-biblie
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PREČO
•

Čítanie s porozumením pre hlbšie pochopenie Božieho
slova v mimoriadnom Roku milosrdenstva;

•

zamýšľanie sa nad dôležitosťou odpustenia
a milosrdenstva;

•

na základe biblického príbehu o márnotratnom synovi –
prijať každého človeka, ktorý zišiel z cesty;

•

zažiť spoločenstvo pri stole Božieho slova.
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•

KDE
•

V kostole, vo farskom centre, alebo farskej knižnici...;

•

v škole, v triedach, klubovni, v školskej knižnici...;

•

chate, kde si okrem karimatky a spacieho vaku žiaci prinesú
na celú noc aj Bibliu...

AKO
•

Pripraviť si časový harmonogram čítania Evanjelia podľa
Lukáša, ktoré je nazývané aj Evanjeliom milosrdenstva.
(V prílohe ponúkame harmonogram čítania jednotlivých
kapitol a orientačné časy čítania kapitol pre jednoduchší
časový harmonogram plánovania celého biblického
projektu).

•

Vytvoriť skupiny rodín, žiakov, spoločenstiev...

•

Pozvať biblistu, alebo kňaza, ktorý vysvetlí Božie slovo.

•

Ako ďalšia forma katechézy môže poslúžiť publikácia
biblistu Františka Trstenského: Ježišove podobenstvá.
V nich autor ponúka jednotlivé katechézy o podobenstvách
s tematikou milosrdenstva: (Podobenstvo o márnotratnom
synovi, O milosrdnom Samaritánovi, O stratenej ovci,
O stratenej drachme, O nemilosrdnom sluhovi...)

•

•

V Roku milosrdenstva naši biskupi určili, v ktorých kostoloch
(viď príloha č.2), bude možné získať odpustky prechodom
cez Bránu milosrdenstva. Preto odporúčame zapojiť do tejto
aktivity čo najviac žiakov, mládež a ostatných farníkov.
Analýza biblického textu: školy, ktoré nebudú mať
hosťujúceho biblistu, si budú môcť vypočuť – analýzu
biblického textu prostredníctvom videonahrávky,
ktorá bude voľne dostupná na stránke Katolíckeho
pedagogického a katechetického centra
(http://www.kpkc.sk/noc-citania-biblie). Témou katechézy
bude Podobenstvo o márnotratnom synovi (Lk 15, 11 - 32).

Školy, ktoré sa zapojili do projektu, môžu jednotlivé
výstupy prezentovať vo forme fotogalérie, prezentácie
z realizácie projektu, dobového oblečenia, bibliodrámy,
sledovania biblického filmu, ukážky biblickej katechézy;
spoločne pracujú s posolstvom biblického textu t. j.
využívajú akúkoľvek kreatívnu metódu ako napr. kreslenie,
koláže, scénku, prácu s biblickým obrázkom, tútorstvo –
cestu odovzdávania Božieho slova staršími mladším,
využitie medzipredmetových vzťahov – náboženská
výchova, výtvarná výchova, literatúra, informatika, dejepis,
občianska výchova, biológia, etická výchova a pod. v týchto
kategóriách:
1.
2.
3.
4.

kategória: 1. až 4. ročník ZŠ;
kategória: 5. až 9. ročník ZŠ;
kategória: 1. až 4. ročník SŠ;
kategória: tútorstvo (tútoring) starších žiakov
mladším žiakom.

Výstupy z biblického projektu zasielajte na CD nosiči na adresu:
KPKC, n.o. Bottova 15, 054 01 LEVOČA

Kritériá hodnotenia biblického projektu:
•

•

•

Hodnotené budú práce spracované na jednu tému
v príslušnej kategórii (maximálne tri najlepšie práce
v každej kategórii) doručené najneskôr do 31. mája 2016.
V každej prezentácii je dôležité uviesť mená autorov
a účastníkov projektu, adresu školy, koordinátora projektu
v škole (zodpovedný učiteľ) a telefónny kontakt. Každá
prezentácia musí obsahovať - zdroj informácií.
Môže byť použitý akýkoľvek druh vizuálneho vyjadrenia,
napr. fotografie, maľby, kresby, audio nahrávka, PowerPoint
(PPT) a MP3. Príspevky nesmú byť väčšie ako 20 MB.

ORGANIZÁTOR
•
•
•

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
(www.kpkc.sk);
Katolícke biblické dielo (www.kbd.sk);
diecézne katechetické úrady jednotlivých diecéz.

AUTORI PROJEKTU
•
•

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
Biblista prof. ThDr. František Trstenský, PhD.

•

Noc čítania Biblie môže byť ukončená spoločným slávením
svätej omše.

MEDIÁLNI PARTNERI

•

Audiomost: možnosť audiomostu prostredníctvom
rádia LUMEN v sobotu 9. apríla 2016 (20.15 - 21.45 hod.)
s biblistom prof. Františkom Trstenským.

•
•
•
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Rádio LUMEN
Katolícke noviny
Televízia LUX (www.vyveska.sk)
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Katechéza
k Podobenstvu o márnotratnom synovi
(Lk 15, 11 - 32)
Vypracoval: prof. František Trstenský, biblista
Evanjelista Lukáš s obľubou zachytil príbehy, v ktorých stavia
do protikladu rôzne ľudské postoje. Jeho úmyslom je, aby
jasnejšie vyniklo – zmýšľanie alebo konanie človeka. Tým sa
obracia na čitateľa s výzvou, s ktorou postavou, resp. správaním,
sa stotožní, ktorý postoj si osvojí. Platí to aj pre Podobenstvo
o márnotratnom synovi.
Hlavnou postavou je otec. Od neho vychádza aktivita smerom
k staršiemu aj mladšiemu synovi. Nie je to podobenstvo iba
o strate a znovu nájdení syna, lebo je tam ešte ďalší – starší
syn. Ak by bol v centre pozornosti iba mladší syn, podobenstvo
by skončilo zmienkou o jeho návrate domov a prijatí otcom.
Podobenstvo približuje odlišné typy zmýšľania a konania
a procesy, ktorými prechádzajú:
1. Mladší syn pred odchodom z domu. Jeho požiadavka je
urážkou otca, lebo si nepriamo želá otcovu smrť; chce totiž
rozdelenie dedičstva. Odchodom z domu navyše zanedbal
povinnosť detí postarať sa o svojich rodičov podľa štvrtého
Božieho prikázania.
2. Mladší syn v cudzine. Ísť do ďalekej krajiny zahŕňa nielen
geografické, ale aj psychologické vzdialenie – odcudzenie
sa. Kŕmiť svine bolo ponížením najvyššieho stupňa, keďže
podľa židovských zákonov sú svine nečisté zvieratá. Toto
poníženie je ešte znásobené túžbou kŕmiť sa tým, čo
žerú svine. Išlo o struky rohovníka obyčajného, ľudovo
„svätojánsky chlieb.“ Syn ľutuje, no nie kvôli tomu, že sa
nesprávne zachoval, ale preto, že sa dostal do biedy. Otcovi
sluhovia sa majú lepšie ako on. Jeho ľútosť ešte potrebuje
vyzrieť, i keď v slovách už zaznieva slovo „zhrešil som“.
3. Mladší syn pri návrate domov. Všimnime si, s akými
slovami mladší syn oslovil otca pred odchodom: „Otec,
daj mi...“ a dostal svoj podiel majetku. Teraz sa vracia
s prázdnymi rukami. Prvé slová, ktoré vyriekne: „Otče,
zhrešil som...“ Prešiel procesom zmeny, uznal svoju vinu.
Teraz je pripravený prijať otcovu lásku.
4. Starší brat. Podľa Dt 21, 17 najstaršiemu synovi pripadol
dvojnásobný podiel dedičstva, mladší syn teda dostal 1/3
majetku. Teda staršiemu sa neurobila krivda. Kým mladší
syn prehýril majetok, on pracuje na poli. Starší syn ani raz
neosloví otca „otec“ a mladšieho brata „brat“, ale „tento
tvoj syn“. Prežíva psychologické odcudzenie napriek
geografickej blízkosti. Otec mu pripomína rodinné puto
oslovením „syn môj“ a označením mladšieho „tento tvoj
brat“.
5. Postava otca. Jeho slová a konanie dáva podstatu celému
podobenstvu. Otec ako prvý prekračuje hranicu, lebo
nečaká na syna doma, ale beží mu v ústrety. Ešte skôr, ako
syn niečo povie, vybozkáva ho a vyobjíma – čo sú znaky
odpustenia. Pri návrate mladšieho syna nevyriekne žiadne
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slovo, ale jeho skutky hovoria za neho. Oblečenie šiat je
prinavrátením predchádzajúceho postavenia syna. Otcov
prsteň patril najstaršiemu synovi. Znamená to, že mladší
syn v prvorodenstve nahrádza staršieho brata, i keď tomu
ostáva dedičstvo. Nie je to po prvýkrát. Stačí pripomenúť
starozákonný príbeh Ezaua a Jakuba (Gn 27, 36), alebo
požehnanie Jozefových synov Manassesa. Obutie nielen
vyjadruje biedu syna, že prišiel bosý, ale aj prinavrátenie
postavenia syna, lebo otroci chodili bosí. Hostina završuje
radostnú atmosféru.
Možno u niekoho vznikne pocit, že staršiemu synovi sa urobila
krivda. Pamätajme na to, že podobenstvo nerieši každý aspekt
ľudského správania. Podobenstvo nie je kritikou poctivej práce
staršieho brata. Nehovorí o jeho ďalšej reakcii, preto z neho
nerobme nejakého „zloducha“. Podobenstvo ani neschvaľuje
rozhodnutie mladšieho syna odísť z domu. Treba brať do úvahy
Lk 15, 1 -2, že toto podobenstvo je Ježišovou odpoveďou na
jeho správanie. On je otcom; mýtnici a hriešnici sú mladším
synom, farizeji a zákonníci sú starším synom. Nezabudnime
na záver podobenstva. Ten je veľmi dôležitý. Hovorí o radosti
z návratu k Bohu, z návratu do medziľudských vzťahov.

Podnety pre zamyslenie
1. Môžeme poukázať na dar odpustenia v rodine, medzi
súrodencami, v škole...; na potrebu radosti, keď sa ten druhý
vráti z nesprávnej cesty.
2. V podobenstve vidíme proces: priznanie si viny, obrátenie
a zmenu správania, prosbu o odpustenie, prijatie odpustenia,
udelenie odpustenia.
3. Určite vyzdvihnime sviatosť zmierenia. Povzbuďme k prijatiu
sv. spovede. V tomto čase to môžeme spojiť so získaním
odpustkov, s prechodom cez Bránu milosrdenstva v určených
kostoloch.
4. Podobenstvo je výzvou napodobňovať Boha v tom, že sa
usilujeme znova obnoviť naštrbené vzťahy s ľuďmi, aj s Ním.
5. Určite sa treba so žiakmi usilovať o konkrétnosť aplikovania
podobenstva do každodenného života. Ak jestvuje hriech,
ktorý zaťažuje ich svedomie voči Bohu alebo blížnemu,
povzbuďme ich, aby neodkladali rozhodnutie. Príkladom je
mladší syn: „Vstanem, pôjdem k otcovi...“ Hovorme s nimi aj
o konaní skutkov telesného a duchovného milosrdenstva.
Skúste si sústredene prečítať toto podobenstvo a dajte si
pravdivo odpoveď na nasledujúcu otázku: „S ktorými reakciami
a postojmi spomedzi tých, čo sa spomínajú v podobenstve, sa
chcem v živote stotožniť?“

Podnety pre realizáciu projektu
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Ako prejsť Svätou bránou
a naučiť sa odpúšťať
Katechéza pápeža Františka
„...bola otvorená Svätá brána v rímskej katedrále, v Bazilike sv. Jána
v Lateráne, a rovnako sa otvorila Brána milosrdenstva v katedrále
každej diecézy vo svete, aj vo svätyniach a kostoloch, ktoré biskupi
na to určili. Jubileum je na celom svete, nielen v Ríme. Prial som
si, aby bol tento znak v podobe Svätej brány osobitne prítomný
v každej miestnej cirkvi, aby tak Jubileum milosrdenstva bolo
niečím, na čom sa bude môcť podieľať každý jeden človek. Týmto
spôsobom sa Svätý rok vydal na svoju cestu v celej Cirkvi a bude
slávený tak v Ríme, ako i v každej jednej diecéze. Taktiež prvá
Svätá brána bola otvorená práve v srdci Afriky. A Rím je viditeľným
znakom univerzálneho spoločenstva. Kiež sa toto cirkevné
spoločenstvo bude môcť stále zintenzívňovať, aby Cirkev bola vo
svete živým znakom Otcovej lásky a jeho milosrdenstva. Čiže, aby
bola Cirkev znakom živej lásky a milosrdenstva.
(...) Toto tajomstvo spoločenstva, ktoré robí Cirkev znakom Otcovej
lásky, rastie a dozrieva v našom srdci vtedy, keď láska, ktorú
rozpoznávame v Kristovom kríži a do ktorej sa ponárame, nám
dáva milovať tak, ako sme i my sami milovaní Kristom. Ide o lásku
bez konca, ktorej tvárou je odpustenie a milosrdenstvo.
Avšak milosrdenstvo a odpustenie nesmú zostať iba peknými
slovami, ale musia sa uskutočňovať v každodennom živote. Milovať
a odpúšťať je konkrétnym a viditeľným znakom toho, že viera
pretvorila naše srdcia a umožňuje nám vyjadriť v nás samých Boží
život. Milovať a odpúšťať, tak ako Boh miluje a odpúšťa. V tom
spočíva životný program, ktorý nepozná prestávky alebo výnimky,
ale pohýna nás ísť stále ďalej bez toho, aby sme sa niekedy unavili,
s istotou, že sme podopieraní otcovskou prítomnosťou Boha.
Tento veľký znak kresťanského života sa tak ďalej premieta do
mnohých iných znakov charakteristických pre jubileum. Mám na mysli
množstvo tých, čo prejdú jednou zo Svätých brán, ktoré sú v tomto
roku pravými Bránami milosrdenstva. Brána poukazuje na samotného
Ježiša, ktorý povedal: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude
spasený: bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn 10, 9).
Prejsť Svätou bránou je znakom našej viery v Pána Ježiša, ktorý
neprišiel súdiť, ale prišiel spasiť (porov. Jn 12, 47). Dávate pozor, že?
Aby tu nebol niekto chytrý a priveľmi prefíkaný, čo vám povie, že
treba zaplatiť: nie! Za spásu sa neplatí. Spása sa nekupuje. Bránou
je Ježiš a Ježiš je grátis! Je Bránou, on sám. Počuli sme, že hovorí
o tých, čo vchádzajú nie tak, ako by mali, a nazýva ich jednoducho
zlodejmi a zbojníkmi. Ešte raz, dávajte pozor: spása je zadarmo.
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Prejdenie Svätou bránou je znamením pravého obrátenia
nášho srdca. Keď budeme prechádzať Svätou bránou, je dobré si
uvedomiť, že máme mať dokorán otvorenú aj bránu nášho srdca.
Stojím pred Svätou bránou a prosím: „Pane, pomôž mi otvoriť
dokorán bránu môjho srdca!“ Svätý rok by sa minul účinku, keby
sme bránou nášho srdca nenechali prejsť Krista, ktorý nás pohýna
smerom k ostatným, aby sme im priniesli jeho samého a jeho lásku.
Preto, tak ako zostáva otvorená Svätá brána, pretože je znakom
nášho prijatia zo strany samého Boha, tak by mala byť stále
otvorená dokorán aj naša brána, brána srdca, aby nikto nezostal
vylúčený. Ani ten alebo tá, čo ma irituje: nikto.
Dôležitým znakom jubilea je aj spoveď. Pristúpenie k sviatosti
zmierenia, ktorou sa stávame uzmierení s Bohom, sa rovná priamej
skúsenosti s jeho milosrdenstvom. Znamená to stretnúť Otca,
ktorý odpúšťa: Boh odpúšťa všetko. Boh nám rozumie, aj s našimi
obmedzeniami, rozumie nám aj pri našej rozporuplnosti. A nielen
to. Svojou láskou nám hovorí, že práve vtedy, keď uznávame naše
hriechy, je nám nablízku ešte viac a povzbudzuje nás hľadieť
smerom vpred. Hovorí ešte viac: keď rozpoznávame naše hriechy
a žiadame o odpustenie, je to sviatok v nebi: Ježiš oslavuje. A toto je
jeho milosrdenstvo: neklesajme na duchu. Vpred, len ďalej vpred!
Veľakrát som zažil, že mi ľudia povedali: „Otče, nedokážem
odpustiť“. Susedovi, kolegovi v práci, susedke, svokre, švagrinej...
Nuž, toto sme všetci počuli. Nedokážem odpustiť. Ako však
môžeme žiadať Boha, aby nám odpustil, ak potom sami nie
sme schopní odpustiť? A odpúšťať je tiež veľká vec. Nie je ľahké
odpúšťať, lebo naše srdce je úbohé a iba svojou silou odpúšťať
nedokáže. Ak sa ale otvoríme na to, aby sme prijali Božie
milosrdenstvo, vzápätí sa sami staneme schopnými odpúšťať.
Taktiež som mnoho ráz počul: „No ale tú osobu som nemohol
vystáť: nenávidel som ju. Ale jedného dňa som sa priblížil k Pánovi
a požiadal som ho o odpustenie mojich hriechov a aj ja som
odpustil tej osobe.“ Tieto veci sú na dennom poriadku. A túto
možnosť máme na dosah.
Takže odvahu! Prežívajme jubileum tým, že začneme týmito
znakmi, ktoré v sebe nesú veľkú silu lásky. Pán nás bude sprevádzať,
aby nám dal zakusovať ďalšie znaky, ktoré sú dôležité pre náš život.
Odvahu a vpred!“
Zdroj: www.tkkbs.sk
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Svätá brána a brána duchovného priateľstva
Katechéza o symbolike Svätej brány v spojitosti s duchovným životom
vypracoval: Peter Dufka SJ
Brána alebo dvere v každodennom živote majú niekoľko praktických funkcií, ktoré všetci dobre poznáme. Oddeľuje vonkajší
priestor od vnútorného. Vnútorný priestor chráni a udržuje jeho
osobitnú atmosféru. Skúsme si tieto aspekty všimnúť trochu
bližšie.

s nimi. Neprestanú ich sprevádzať svojimi modlitbami a neustále
varovať pred nebezpečenstvami, ktoré intuitívne vycítia. S duchovným otcom alebo matkou je to podobne. Priatelia majú
v ich srdci trvalé miesto, modlia sa za nich a neprestávajú bdieť
nad ich duchovným dobrom.

1. Brána oddeľuje vonkajší priestor od vnútorného. Svätá

3. Brána udržuje v dome osobitnú atmosféru. Nie náhodou má Svätá brána označenie svätá. V Evanjeliu podľa Jána
nájdeme túto vetu: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude
spasený“ (Jn 10, 7 - 9) a v Žalme 118 sa nachádza: „Toto je
brána Pánova; len spravodliví ňou vchádzajú.“ Prejsť cez Svätú

brána takto symbolizuje hranicu medzi profánnym a posvätným
priestorom. Dva svety, ktoré sú vzájomne rozdielne, ale navzájom susedia. Brána umožňuje vstúpiť do posvätného priestoru milosrdenstva, v ktorom akoby stále rezonovali Ježišove
slová: „Milosrdenstvo chcem, a nie obetu. Neprišiel som volať
spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mt 9, 13). Brány, ktoré sa vo Svätom roku otvoria, nám pripomínajú i prekážky, ktoré oddeľujú
človeka od Boha. Odstránenie týchto prekážok, otvorenie brán
je podmienkou vstupu do nového priestoru, v ktorom vládne
Boží duch.
Duchovné priateľstvo je tiež istou bránou k hodnotám ducha. Takýto priateľ ľahšie spozoruje hranice medzi profánnym
a posvätným v priestoroch nášho vnútra. Ľahšie ako my odhalí
prekážky, ktoré nás oddeľujú od Boha a pravdivo pomôže
rozpoznať hnutia našej duše. Na prvom mieste sú to znaky
dobrého ducha, ktorý v nás pôsobí; pomôže rozpoznať znaky
akýchkoľvek iných síl pôsobiacich opačným smerom; duchovné
priateľstvo napomáha správne rozlišovanie, vedie k pravdivému
zachyteniu vlastných pocitov, k správnemu uvažovaniu nad nimi
a nakoniec ku konkrétnemu životnému postoju. Takto sa priateľstvo stáva bránou, ktorá pomáha oddeliť vonkajšie od vnútorného a vnáša svetlo do oblasti duchovného rozlišovania.

2. Brána ochraňuje od vonkajších nebezpečenstiev. Svätá

brána vyzýva k odvahe prekročiť jej prah. Je to rozhodnutie,
ktoré v sebe zahŕňa slobodnú voľbu zanechať starý spôsob
života, zlozvykov a hriechu. Vstup do chrámu cez Svätú bránu je
akoby vstupom do nebeského kráľovstva, o ktorom evanjelista
Matúš píše, že sa „podobá kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly.

Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi
ju“ (Mt 13, 44 - 46). A tak k prechodu Svätou bránou je potrebné

vzdať sa toho, čo v posvätnom priestore chrámu prekáža, čo
bráni v napredovaní v našom duchovnom živote.
Duchovné priateľstvo silne napomáha práve v tejto oblasti.
I keď strážnu službu pri bráne svojho srdca vykonáva každý sám,
duchovné priateľstvo nám pri ochrane pred vonkajšími nebezpečenstvami môže výrazne pomôcť. Veď kto iný, než priateľ,
ktorému záleží na našom duchovnom raste, nám nastaví zrkadlo
a upozorní na chyby a zlé návyky, ktoré sa chcú udomácniť v našom srdci. Duchovné priateľstvo a duchovné otcovstvo takto
úzko so sebou súvisia.
Otec a matka nosia svoje deti stále vo svojom srdci. Nech sú
akokoľvek vzdialené, neprestávajú sa o ne zaujímať a spolucítiť
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bránu znamená posilniť osobný vzťah k osobe Ježiša Krista a žiť
životom, ktorý nám on daroval. Na začiatku Svätého roka ide
presne o to, čo ohlásil svetu krátko po svojom zvolení za pápeža
Ján Pavol II.: „Otvorte brány Kristovi.“ V centre celého Svätého
roka, ako i obradu otvárania Sv. brány, je osoba Ježiša Krista. Na
zdôraznenie tejto skutočnosti v minulosti prvé kroky pápeža po
otvorení Sv. brány smerovali k hlavnému oltáru, kde je umiestnená Eucharistia.
Brána ako zabezpečenie od vonkajších nebezpečenstiev nemá
len obranný charakter. Je to podmienka i toho, aby sa v priestore udržala istá atmosféra. Ešte mám v živej pamäti, ako som
na dverách cvičných priestorov Hudobnej fakulty VŠMU našiel
nápis: Nevyrušovať, cvičím. Keď som i napriek nápisu vstúpil do
miestnosti, prekvapený kolega mi s ľahkým úsmevom vysvetlil,
koľko námahy a času ho stojí vrátiť sa k sústredenému štúdiu
skladby, z ktorého som ho práve vyrušil.
V duchovnej oblasti to platí ešte intenzívnejšie. Tu sa jemné vlákna vzťahu medzi človekom a Bohom ľahšie prerušia
nekontrolovanou myšlienkou, počutým slovom alebo rušivým
vizuálnym vnemom. Duchovný priateľ by mal byť predovšetkým
duchovným človekom. Nie je bránou k sebe, ale k hodnotám
ducha, k Bohu. Duchovní majstri prvých storočí zdôrazňujú,
že nič nie je ľahšie, ako viesť slovami, avšak je potrebné viesť
svojím vlastným príkladom a životným postojom. Duchovnému
priateľovi nikdy nechýba pokora. Na to, aby sa zrodila istá dôvera, ktorá pomáha otvorenosti, by mal mať duchovný priateľ isté
znaky zdravej spirituality, ba dokonca svätosti, k čomu v neposlednom rade patrí vedomie vlastných chýb. Dve skutočnosti
navzájom so sebou úzko súvisia. Blízkosť Boha a toto vedomie.
Čím viac sa človek priblíži k Bohu, tým viac si je vedomý svojich
nedostatkov, ktoré ho vedú k pokore.
Milí priatelia, nech nám vstup do Svätého roku milosrdenstva, prípadne prechod cez Svätú bránu napomôže, nájsť
a upevniť duchovné priateľstvá. Aj ony sú totiž akousi bránou,
ktorá napomôže oddeliť vonkajší priestor od vnútorného –
vedie k duchovnému rozlišovaniu, ochráni nás od nebezpečenstiev a pomôže ustrážiť posvätnú atmosféru nášho vnútra.
Zdroj: http://sk.radiovaticana.va
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Záver
Biblický projekt – Noc čítania Biblie 2016 vyvrcholí tento rok na Tretiu veľkonočnú nedeľu (10. apríla 2016), ktorá sa na Slovensku slávi
ako Biblická nedeľa. Tento biblický projekt napomáha nadobudnúť osobný vzťah so Svätým písmom. Biskupská synoda o Božom
Slove (2008) hovorí o pastoračnej potrebe priblížiť Bibliu, aby sa nestala len peknou ozdobou domácej knižnice, ale prostriedkom
častého spojenia s Bohom a základnou pomôckou pre náboženský a duchovný život.
Možno je na mieste otázka: Kde sa nachádza moja Biblia? Je uložená kdesi v priečinku mojej knižnice, alebo je blízko poruke, aby ma
duchovne sprevádzala?
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Príloha č. 1

Harmonogram čítania Evanjelia podľa Lukáša
HARMONOGRAM - NOC ČÍTANIA BIBLIE 2016
Evanjelium podľa Lukáša
Poradie

Časová dĺžka
kapitoly

Časový harmonogram
od

do

Meno

Sumárny čas
čítania kapitoly

Poznámky
*8 min. 30 s.

od

do

1. kap.

0:00

8:30

8:30*

2. kap.

0:00

5:20

5:20

3. kap.

0:00

4:50

4:50

4. kap.

0:00

4:30

4:30

5. kap.

0:00

4:50

4:50

6. kap.

0:00

7:10

7:10

7. kap.

0:00

10:55

10:55

8. kap.

0:00

9:50

9:50

9. kap.

0:00

7:40

7:40

10. kap.

0:00

6:55

6:55

11. kap.

0:00

7:00

7:00

12. kap.

0:00

7:30

7:30

13. kap.

0:00

4:20

4:20

14. kap.

0:00

4:40

4:40

15. kap.

0:00

4:25

4:25

16. kap.

0:00

4:00

4:00

17. kap.

0:00

3:40

3:40

18. kap.

0:00

4:00

4:00

19. kap.

0:00

4:20

4:20

20. kap.

0:00

5:00

5:00

21. kap.

0:00

5:10

5:10

22. kap.

0:00

8:40

8:40

23. kap.

0:00

5:40

5:40

24. kap.

0:00

7:00

7:00
Celkový čas kapitol =

145 min. 55 s.

.

Poznámka: Je vhodné medzi jednotlivými kapitolami dať priestor tichu, piesni alebo scénke, či inej aktivite na hlbšie pochopenie
prečítaného Božieho slova. Noc čítania Biblie môže byť ukončená spoločným slávením svätej omše.
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Príloha č. 2

NITRIANSKA DIECÉZA
• Bazilika svätého Emeráma v Nitre
• Kostol svätého Andreja Svorada v Skalke nad Váhom
• Kostol svätého Benedikta, opáta v Hronskom Beňadiku
BANSKOBYSTRICKÁ DIECÉZA
• Katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici
• Farský kostol Panny Márie Nanebovzatej v Banskej Štiavnici
• Filiálny kostol Panny Márie Fatimskej v Hriňovej – Raticovom
Vrchu
• Prepoštský kostol Panny Márie v Kláštore pod Znievom
• Farský kostol svätého Michala, archanjela v Leviciach
• Farský kostol svätej Margity Antiochijskej v Litave
• Farský kostol mučeníckej smrti svätého Jána Krstiteľa v Nitrianskom Pravne
• Farský kostol narodenia Panny Márie v Novej Bani
• Farský kostol Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom
• Farský kostol svätého Bartolomeja, apoštola v Prievidzi
• Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Slovenskej Ľupči
• Bazilika navštívenia Panny Márie v Starých Horách
• Farský kostol nanebovzatia Panny Márie v Šahách
• Farský kostol Božieho milosrdenstva v Teranoch
• Farský kostol narodenia Panny Márie vo Veľkom Krtíši
• Farský kostol svätej Alžbety vo Zvolene
• Farský kostol povýšenia Svätého kríža v Žiari nad Hronom
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TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZA
• Katedrála svätého Jána Krstiteľa v Trnave
• Farský kostol narodenia Panny Márie v Novom Meste nad
Váhom
• Farský kostol svätého Ondreja, apoštola v Komárne

MI

BRATISLAVSKÁ ARCIDIECÉZA
• Katedrála svätého Martina v Bratislave
• Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
• Bazilika narodenia Panny Márie v Marianke
• Farský kostol svätého Antona Paduánskeho v Báči
• Františkánsky kostol zvestovania Pána v Bratislave

RDN

V duchu vyhlásenia Svätého Otca Františka o slávení Jubilejného roka milosrdenstva ponúkame
zoznam všetkých chrámov, v ktorých bola otvorená Brána milosrdenstva, a kde bude možné získať
úplné odpustky počas celého jubilejného roka za obvyklých podmienok. Zapojme čo najviac detí,
mládeže i ostaných ľudí, aby intenzívnejšie prežívali Božie milosrdenstvo.

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV –
Západná provincia

EC

Í AKO

OT

Sväté brány v jednotlivých diecézach Slovenska

ŽILINSKÁ DIECÉZA
• Katedrála Najsvätejšej Trojice v Žiline
• Bazilika narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej
• Farský kostol Božieho milosrdenstva v Žiline-Hájiku
• Farský kostol sv. apoštola Jakuba Staršieho v Dubnici nad
Váhom
• Farský kostol sv. Mikuláša vo Višňovom
• Kostol Panny Márie, Matky Cirkvi na Hore Živčáková v Korňi

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV Východná provincia
KOŠICKÁ ARCIDIECÉZA
• Katedrála sv. Alžbety v Košiciach
• Konkatedrála sv. Mikuláša v Prešove
• Bazilika narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou
• Bazilika sv. Egídia v Bardejove
• Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Sabinove
• Farský kostol sv. Martina v Lipanoch
• Farský kostol Všetkých svätých v Humennom
• Farský kostol narodenia Panny Márie v Michalovciach
• Farský kostol sv. Vavrinca, diakona v Sobranciach
• Farský kostol návštevy Panny Márie v Trebišove
• Farský kostol zoslania Ducha Svätého v Moldave nad Bodvou
• Pútnická kaplnka narodenia Panny Márie vo filiálnej obci
Svätá Mária, v Rade
• Pútnický kostol narodenia Panny Márie v Malej Vieske
• Pútnický kostol Ružencovej Panny Márie v Obišovciach
• Pútnický kostol sv. Vojtecha v Gaboltove
• Pútnický kostol sv. Jakuba vo Veľkom Šariši
• Pútnický kostol Najsvätejšieho Tela Pána v Stropkove
• Farský kostol Božieho milosrdenstva vo Svinnej
• Farský kostol Božieho milosrdenstva v Snine – sídlisku
• Farský kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP
SPIŠSKÁ DIECÉZA
• Katedrála svätého Martina v Spišskej Kapitule
• Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
• Bazilika navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči
• Bazilika sv. Jakuba v Levoči
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Bazilika povýšenia Svätého Kríža v Kežmarku
Diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva v Smižanoch
Kostol sv. Šimona a Júdu v Námestove
Kostol Všetkých svätých v Rabčiciach
Kostol nanebovzatia Panny Márie v Zákamennom
Kostol sv. Martina v Trstenej
Kostol povýšenia Svätého kríža v Dolnom Kubíne
Kostol sv. Ondreja v Ružomberku
Kostol sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši
Kostol nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Starej Vsi
Kostol sv. Mikuláša v Starej Ľubovni
Kostol nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi
Kostol sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch
Kostol sv. Michala v Spišskom Bystrom
Kostol Božieho milosrdenstva v Istebnom

ROŽŇAVSKÁ DIECÉZA
• Katedrála nanebovzatia Panny Márie v Rožňave
• Farský kostol nanebovzatia Panny Márie v Brezne
• Premonštrátsky kostol narodenia sv. Jána Krstiteľa v Jasove
• Farský kostol navštívenia Panny Márie v Lučenci
• Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Ľuboreči (farnosť Stará
Halič)
• Farský kostol mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej
Sobote
• Farský kostol nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove
• Farský kostol nanebovzatia Panny Márie v Gelnici
• Farský kostol sv. Vavrinca v Revúcej
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GRÉCKOKATOLÍCKA CIRKEV
PREŠOVSKÁ ARCHIEPARCHIA
• Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove
• Chrám sv. Petra a Pavla v Poprade
• Bazilika minor zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine
• Chrám nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na
hore Zvir v Litmanovej
• Chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom
• Chrám Božej múdrosti vo Svidníku
• Monastiersky chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča v
Krásnom Brode
KOŠICKÁ EPARCHIA
• Bazilike minor v Michalovciach
• Katedrálny chrám narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach
• Chrám svätého Juraja v Slovinkách
BRATISLAVSKÁ EPARCHIA
• Katedrálny chrám povýšenia Pánovho kríža v Bratislave
Zdroj: www.tkkbs.sk
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