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Metodické odporúčania

V  nasledujúcej časti predstavujeme samotné katechézy, možnosti 
ich využitia, propagácie a uvádzame niekoľko metodologických odpo-
rúčaní pre vedenie stretnutí vo farnosti. 

Témy katechéz

Téma nadchádzajúceho stretnutia rodín i  samotné katechézy nás 
vovádzajú do spojitosti slov svätosť a rodina. Cieľom týchto katechéz je 
ponúknuť materiál existujúcim alebo potencionálnym spoločenstvám 
rodín a pomôcť im spoločne uvažovať nad cestami svätosti v rodine. Tu 
sú jednotlivé témy:

1. Povolanie a rodina

2. Povolaní k svätosti

3. Nazaret: urobiť lásku normálnou

4. Všetci sme deti, všetci sme bratia

5. Otcovia a matky

6. Starí rodičia a seniori

7. „Môžem? Ďakujem! Prepáč!“

Každá z  tém je obohatená o  texty na prehĺbenie, ktoré sú vhodné 
na rozšírenie témy. Na ďalšie prehĺbenie môže byť užitočné siahnuť aj 
po exhortácii pápeža Františka Gaudete et exsultate. 
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Možnosti využitia katechéz

Prípravné katechézy predstavujú nástroj, ktorý je veľmi variabilný:

g použiteľný doma – v teple domova (manželia jednotlivo/v páre)

g použiteľný ako materiál pre existujúce spoločenstvo vo farnosti

g použiteľný pre založenie rodinného spoločenstva vo farnosti

g použiteľný vo forme naživo alebo online (najmä vo väčších 
farnostiach a dekanátoch)

g použiteľný pre:

<right> manželov v prvých rokoch manželstva i starších

<right> bežných manželov, manželov v kríze

<right> náročnejších snúbencov

<right> tých, ktorí rodinám slúžia 

Ako sa stretávať počas pandémie?

V  aktuálnej pandemickej dobe nemusí byť jednoduché fyzické 
stretávanie rodín, preto je možné využiť aj iné kreatívne formy. Ak je 
aktuálna pandemická situácia nepriaznivá, možno povzbudiť rodiny 
k štúdiu katechéz vo vlastnej rodine, rovnako je možné využiť dostup-
né formy online stretnutí prostredníctvom známych aplikácií (Zoom, 
Skype, MS Teams, Google Meet…), prípadne je možná kombiná-
cia týchto dvoch foriem: časť stretnutia prebieha doma a  časť online 
formou. 

Pre miesto fyzických stretnutí je vhodné domáce prostredie, pasto-
račné centrum, kultúrny dom, škola alebo podobný priestor, v teplejších 
mesiacoch i exteriér.
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Ideálne je počítať so súbežným programom pre deti od 3 – 15 rokov 
v spolupráci s mládežníckymi animátormi a katechétmi alebo senior-
mi, ktorí by sa počas stretnutia postarali o deti.

Ako stretnutia propagovať?

Iniciátorom stretnutí môže byť kňaz, aktívny manželský pár alebo 
iná osoba vo farnosti (zasvätený, odborník...). Je dôležité, aby tento 
zámer bol dobre odkomunikovaný s miestnym farárom. Samotné rodi-
ny je možno pozvať do stretnutí rôznymi overenými spôsobmi:

g osobné pozvania v okruhu známych

g pastiersky list biskupa/tematická homília napr. na sviatok Svätej 
rodiny

g homílie k jednotlivým katechézam s možnosťou využitia podkla-
dov pre kňazov 

g 7 videí slovenských kňazov k  jednotlivým katechézam (prip-
ravujeme po Veľkej Noci). Je možné, že budú dostupné aj videá 
Rímskej diecézy

g verejná prezentácia o  svetových stretnutiach rodín o  ich téme, 
symboloch, nástrojoch 

g pozvanie v  rámci farských oznamov s  krátkym predstavením 
stretnutí, ku ktorému môže pozvať aj aktívny manželský pár. 

g propagácia na  web-stránke, výveske, farskom časopise, sociál-
nych sieťach propagačné materiály (plagát, banner, modlitba)
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Vedenie stretnutí 

Stretnutie môže viesť spoločne kňaz a  manželský pár. Spoločenstvo 
môže viesť aj sám kňaz alebo len manželia. Dôležité je pritom pamätať, 
že sviatosť kňazstva a  sviatosť manželstva sú sviatosťami služby spolo-
čenstvu, ktoré spoločne slúžia na  budovanie Božieho ľudu (porov. KKC 
1534). V spoločnom vedení stretnutí je naznačená komplementarita medzi 
oboma sviatosťami. Je preto vhodné, ak na stretnutiach participujú spoloč-
ne. Avšak nemožnosť participácie na stretnutiach (manželov alebo kňaza) 
nemá byť prekážkou pre organizáciu stretnutí. V konečnom dôsledku tieto 
stretnutia môžu viesť aj rehoľníci alebo odborníci v rôznych oblastiach. 

Periodicita stretnutí 

Existuje viacero možností realizácie stretnutí. Napr.:

g od decembra – do júna: 1x za mesiac, vhodným začiatkom môže 
byť Advent alebo sviatok Svätej rodiny

g od februára – do júna: 1x za 3 týždne

g od apríla – do júna: 1x za 2 týždne

Stretnutia je možné ponúknuť v  sobotu alebo v  nedeľu, alebo 
v  pracovný týždeň v  poobedňajších hodinách (17.00 – 19.00), podľa 
konkrétnych možností rodín a  programu farnosti. Vhodné je určiť 
aj pravidelný interval, napr. každú tretiu sobotu v mesiaci od 16.00 – 
18.00. Niekde je to vhodnejšie po svätej omši, napr. po nedeľnej.

Rámcový program stretnutí

Program prípravných katechéz obsahuje sedem katechéz, čo pred-
stavuje sedem stretnutí. Jedno stretnutie má trvať cca 60 – 90 minút, 
v závislosti od jeho konkrétnej formy. 
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Je možné ponúknuť aj nulté (motivačné) stretnutie alebo otvorenú 
prednášku (prezentáciu), ktoré môžu slúžiť na  predstavenie Svetové-
ho dňa rodín, vovedenie do témy, vysvetlenie loga, prezentáciu hymny 
alebo aj na  predstavenie krátkej histórie Svetových stretnutí rodín. 
Tieto prvky môžu byť rovnako rozčlenené aj do jednotlivých stretnutí. 

Ak sa úvodné stretnutie koná v uzavretej a novej skupine, je vhod-
né dať dôraz na vzájomné zoznámenie rôznymi kreatívnymi formami, 
ktoré má pomôcť väčšej otvorenosti a vzájomnej dôvere počas stretnutí.

Na  záver je možné ponúknuť aj „bonusové“ stretnutie s  meditá-
ciou nad obrazom M. I. Rupnika „Toto tajomstvo je veľké“ (str. 113, 
ktoré mystagogickou cestou vťahuje manželov do  tajomstva sviatosti 
spoločenstva. Veľmi vhodné je toto stretnutie umiestniť do atmosféry 
modlitby, prípadne prepojiť s eucharistickou adoráciou. 

Metodológia stretnutí

1. Jednou z možností organizácie stretnutí je vedenie stretnutia mode-
rátormi (kňazom, manželským párom, rehoľníkom, odborníkom…) 
Ideálne je, ak sa stretnutie moderuje vo vzájomnej spolupráci: 
manželia spoločne s kňazom. Moderátori si celú tému vopred naštu-
dujú a predstavia ju na  stretnutí aj s praktickými odporučeniami, 
ktoré môžu doplniť, skonkrétniť svojou skúsenosťou a svedectvom. 
K príprave môžu poslúžiť aj texty na prehĺbenie, ktoré tvoria prího-
vory pápeža k danej téme.

Moderátori predstavia aj námety na  zamyslenie medzi manželmi 
a v spoločenstve; zdôraznia, že toto je najdôležitejšia časť stretnutia 
pre každý konkrétny manželský pár, pre každú rodinu. Prítomní 
manželia si celú tému môžu prejsť ešte raz v domácom prostredí. 

2. Druhou z možností je, že každý účastník si texty naštuduje vopred 
doma. Takto pripravený príde na  stretnutie, ktoré má skôr formu 
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zdieľania. Moderátori v  tomto prípade plnia úlohu sprievodcov, ich 
úlohou je povzbudzovať k zdieľaniu a vyzývať prítomných k zapoje-
niu. Účastníci v tejto forme predstavujú, čo ich osobne z lektúry textov 
zaujalo a oslovilo. Následne tieto témy môžu rozvíjať. Moderátor pri 
tom dbá, aby každý účastník mal dostatočný priestor pre zdieľanie. 

Štruktúra stretnutí

Štruktúra jednotlivých stretnutí môže byť v takejto forme: 

1. Úvodná modlitba (5 min) 
 Na úvod možno použiť modlitba alebo pieseň k Duchu Svätému, 

desiatok ruženca, tradičné modlitby alebo modlitbu vlastnými 
slovami. Rovnako možno obsah úvodnej a  záverečnej modlit-
by zameniť a  modlitbu za  10. svetové stretnutie rodín použiť 
na úvod. 

2. Katechéza (15 – 20 min) 
 V  úvode je možné pustiť krátku video katechézu dostupnú 

na web-stránke. Ďalej pokračuje prezentácia témy moderátorom 
alebo zdieľanie o nej. 

3. Texty na prehĺbenie (15 min) 
 Túto časť je možné presunúť aj do  domáceho prostredia (pred 

alebo po stretnutí).

4. Chvíľa ticha na rozjímanie (5 min) 
 Po  každej katechéze zostavovatelia odporúčajú, aby sa každý 

na chvíľu uzobral, opäť si prečítal katechézu a zameral sa na to, 
čo osobitným spôsobom rezonovalo v jeho srdci.

5. Námet na zamyslenie medzi manželmi/v rodine (15min) 
 V  prípade stretnutia v  spoločenstve sa táto časť môže odohrá-

vať na  mieste stretnutia. Moderátori stretnutia môžu vyhradiť 
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osobitný čas a  priestor na  rozhovor manželov vo dvojici. Pre 
väčšiu diskrétnosť môžu moderátori pustiť jemný hudobný 
podmaz. Je potrebné mať pripravený dostatočný počet vytla-
čených pracovných listov pre každý manželský pár. Ak nie je 
možné urobiť rozhovor manželov na  mieste, môže prebehnúť 
aj doma po  stretnutí. V  prípade online stretnutia, si manželia 
na určený čas môžu vypnúť mikrofóny. 

6. Námet na zamyslenie v rámci spoločenstva (10 – 15 min) 
 Ide o podstatnú časť stretnutia, ktorej  úlohou je aktivizovať rodi-

ny aj v nejakom spoločnom predsavzatí, aktivite. Ak katechézy 
preberajú manželia sami mimo spoločenstva, môžu do dynami-
ky prizvať aj iné im známe rodiny. 

7. Zdieľanie (20 – 30 min) 
 Podstatnou časťou je zdieľanie. Jeho dĺžka závisí od miery otvo-

renosti, zrelosti, vzájomnej dôvery a  hĺbky vzťahov. Zdieľanie 
môže byť voľné alebo moderované. Hĺbka zdieľania sa dá korigo-
vať doplňujúcimi otázkami moderátorov. Tú určuje spravidla aj 
pár, ktorý je vyzvaný k zdieľaniu ako prvý.

8. Modlitba za 10. svetové stretnutie rodín

V  ďalšej časti vám ponúkame tri oficiálne symboly a  pastoračné 
nástroje v príprave na ceste k X. svetovému stretnutiu rodín v Ríme: 
modlitbu, logo a  obraz M. I. Rupnika, ktorý môže byť vhodnou 
pastoračnou pomôckou zvlášť pre kňazov aj na  prípravu na  svia-
tosť manželstva, adoráciu alebo duchovnú obnovu, či mystagogickú 
katechézu vo východnej i západnej cirkvi.
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