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Podnety pre realizáciu projektu
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„Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od
stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť;
bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý
a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“
(Mt 25, 34 - 36)

www.kpkc.sk/noc-citania-biblie

NOC ČÍTANIA BIBLIE 2017
Biblický projekt Noc čítania Biblie tento rok vychádza z inšpirácie Svätého Otca, ktorý nám v apoštolskom
liste Misericordia et misera adresoval tieto slová: „Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu
nedeľu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma: jedna
nedeľa celá venovaná Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého
dialógu Boha s jeho ľudom.“ Na Slovensku sa 3. veľkonočná nedeľa bude sláviť ako Biblická nedeľa.

Biblický projekt sa začína z piatka 28. apríla 2017 na sobotu. Vyvrcholením projektu na Slovensku bude
3. veľkonočná nedeľa (30. apríla 2017), ktorá sa slávi ako Biblická nedeľa.

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 konania skutkov telesného a duchovného milosrdenstva;
na základe biblického príbehu z Evanjelia podľa Matúša (Mt 25, 31 - 46) navrhnúť konkrétny
spôsob pomoci vo svojom okolí;
zažiť spoločenstvo pri stole Božieho slova.

Autori projektu
•
•

Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.
Biblista prof. ThDr. František Trstenský, 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 28. apríla 2017 od 20.00 do 21.00 hod. Hosťom relácie bude biblista prof. František
Trstenský.

Obsahová náplň projektu
•

Východiskom môže byť prečítanie celého Evanjelia podľa Matúša v tento deň. Pripraviť si časový
harmonogram čítania Evanjelia podľa Matúša. (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...
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•
•

•

•

•

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 Bratislavskej a Spišskej diecéze prebieha Rok svätého Martina. Koná sa v období, keď si
pripomíname 1700 rokov od narodenia tohto známeho svätca. Bližšie informácie týkajúce sa
slávenia v Bratislavskej arcidiecéze nájdete na stránke: http://www.abuba.sk a informácie,
týkajúce sa slávenia v Spišskej diecéze nájdete na stránke http://www.dieceza.kapitula.sk.
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 (www.kpkc.sk). Témou katechézy budú
Skutky telesného a duchovného milosrdenstva (Mt 25, 31 - 46).
Noc čítania Biblie môže byť ukončená spoločným slávením svätej omše.

Podnety pre prácu so Svätým písmom
(Vypracoval prof. František Trstenský, biblista)
1.

2.

3.

4.
5.

Priblížme najskôr Evanjelium podľa Matúša. Povedzme niečo o jeho autorovi, o štruktúre
evanjelia, o odkazoch na Starý zákon, ktorými Matúšovo evanjelium vyniká, o duchovnom
posolstve. Využime tú skutočnosť, že z Matúšovho evanjelia sa číta v cezročné nedele tohto
liturgického roka.
Pán Ježiš hovorí: „Poďte požehnaní môjho Otca...“ Skúsme podnietiť diskusiu, že v dejinách Cirkvi
žili ľudia, ktorí boli skutočne „požehnaní“, lebo vo svojom živote prijali za svoje tieto Ježišove
kritériá; uskutočňovali skutky telesného a duchovného milosrdenstva (sv. František, sv. Matka
Tereza a pod.)
Podnet pre prácu v skupinách: Hľadajme k mnohým miestam z tohto úryvku podobné výroky na
iných miestach Svätého písma. Skúsme vysvetľovať „Písmo Písmom“. Môže to byť už spomenuté
Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi, alebo O neúrodnom figovníku (Lk 13, 6 - 9).
Aj v tomto prípade má svoje miesto dramatizácia biblického úryvku, prípadne aj iného, v ktorom
vynikne pomoc človeku v núdzi.
Čítanie Svätého písma má prechádzať do konkrétnych predsavzatí. V rámci školy, farnosti alebo
spoločenstva je možné zapojiť sa do dobročinných diel, pomoci starším ľuďom vo farnosti, napr.
navštíviť domov dôchodcov, nemocnicu... Nech však nejde o jednorazovú udalosť. Treba sa
usilovať, aby sa z toho stala prax. Terajší pápež František vyzýva k tzv. „piatkom milosrdenstva“,
keď vykonáme dobré skutky práve tým, ktorí sú na okraji spoločnosti.

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 a využitím dobového oblečenia,
sledovanie biblického filmu,
ukážky biblickej katechézy,
spoločná práca s posolstvom biblického textu.
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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 2017.
V každej prezentácii je dôležité uviesť:
o adresu školy,
o meno koordinátora projektu v škole (zodpovedného učiteľa) a telefónny kontakt,
o 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 desať najlepších prác v oboch kategóriách
organizátor vecne odmení. Práce bude hodnotiť komisia, ktorú na tento účel vymenuje organizátor.
Hodnotiacimi kritériami budú:
1.
2.
3.

kreativita v mediálnych výstupoch,
naplnenie cieľov projektu (podľa textovej správy),
spracovanie a forma výstupu.

Prílohy k Podnetom pre realizáciu projektu
Prílohy sú zverejnené na stránkach organizátora projektu v časti Noc čítania Biblie.
1.
2.
3.
4.
5.

Harmonogram čítania Evanjelia podľa Matúša (PDF)
APOŠTOLSKÝ LIST PÁPEŽA FRANTIŠKA „MISERICORDIA ET MISERA“ NA ZÁVER SVÄTÉHO ROKA
MILOSRDENSTVA POZÝVA ĎALEJ POKRAČOVAŤ V MILOSRDENSTVE
KATECHÉZA: SKUTKY TELESNÉHO A DUCHOVNÉHO MILOSRDENSTVA V EVANJELIU PODĽA
MATÚŠA (Mt 25, 31 - 46)
KATECHÉZA PÁPEŽA FRANTIŠKA: TELESNÉ A DUCHOVNÉ SKUTKY MILOSRDENSTVA
KATECHÉZA PÁPEŽA FRANTIŠKA: TRPEZLIVOSŤ S NEPRÍJEMNÝMI ĽUĎMI JE SKUTOK
MILOSRDENSTVA
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