
- sú permanentnou katechetickou formáciou detí najmä predškolského

a mladšieho školského veku
- je kresťanský koncept katechézy detí rozpracovaný pre vek od 3 - 12 rokov.

V súčasnosti sa však pripravujú katechézy aj pre deti mladšie ako 3 roky a tento

program sa v mnohých farnostiach na svete využíva aj pre deti staršie ako 12 rokov,
Napríklad ako súčasť prípravy na sviatosť birmovania alebo ako súčasť
neokatechumenátnej prípravy.

K A T E CH É Z Y D O B RÉ HO  P A ST IE RA ( K DP )

KDP je koncept 

permanentnej farskej alebo školskej katechézy 
od najmenších detí až po kresťanskú dospelosť. 

Pomôž mi, 
ABY SOM MAL VZŤAH 

SO ŽIVÝM BOHOM 
sám.



KDP vychádza z dvoch prameňov: Biblia a liturgia. Od najmladšieho veku sa deti učia

meditovať nad Svätým písmom veku primeraným spôsobom, či už cez prácu s drevenými

figúrkami a domčekmi alebo cez prepisovanie citátov kaligrafickým písmom. Veľa
pozornosti je venovanej liturgii svätej omši. Deti sa zoznamujú so zdrobneninami
liturgických predmetov, s liturgickými farbami, gestami, ktoré robí kňaz i ľudia počas sv.

omše a to všetkom s cieľom aktívnej účasti na liturgii.

KDP vychádza z toho, že dieťa sa už rodí vo vzťahu s Bohom a dospelý mu len dáva

nástroje ako ten vzťah ďalej budovať. Katechéta je sprostredkovateľ vzťahu, “nehodný

služobník”, ktorý v átriu počúva Boží hlas spolu s deťmi, zasieva semienko a necháva ho

rásť.

KATECHÉZY SÚ SILNO KERYGMATICKÉ. Ohlasujú radostnú zvesť
o Božej bezpodmienečnej láske k človeku, o tajomstve Božieho vtelenia a vykúpenia.

Autorky KDP Sofia Cavalletti a Gianna Gobbi zdôrazňovali, že kľúčový vek pre katechézu

je do 6 rokov, kedy si dieťa tvorí základný obraz o Bohu - milujúcom Dobrom pastierovi,

alebo o prísnom sudcovi. Preto je kľúčovou témou podobenstvo o Dobrom pastierovi, cez

ktoré sa deti zakoreňujú v dôverujúcom vzťahu s Ježišom - Dobrým pastierom.

V Ý C HODISKOVÉ P R AMENE

biblia a liturgia



Cieľom KDP je:
- nadviazať osobný vzťah s Ježišom

- podporovať prvú a najdôležitejšiu skúsenosť kresťanskej viery

v živote dieťaťa
- poznať, sláviť, žiť a kontemplovať Kristovo tajomstvo (v súčinnosti s VDK 84)

Katechézy Dobrého pastiera je možné realizovať vo farnostiach,

spoločenstvách, v materských aj základných školách, aj v rodinách.

KATECHÉTI - Katechézy Dobrého pastiera môžu vykonávať laickí

dobrovoľníci, ktorí absolvovali kurz Dobrého pastiera. Kurzy v Bratislavskej

arcidiecéze vedie Mgr. Katarína Kostyálová.

CESTY - v súčasnosti sa na Slovensku vytvárajú podmienky na založenie

Národnej asociácie KDP čím sa otvorí zároveň i proces zaradenia sa do

Medzinárodného consiglia Katechéz Dobrého pastiera.

CIELE,

a cesty  rea l i zác ie  KDP



ÁTRIUM

- PREDSIEŇ DO KOSTOLA

Katechézy prebiehajú v špeciálne pripravenej miestnosti, ktorú nazývame
átrium. Slovo “átrium” znamená predsieň do kostola, miesto, ktoré má

vovádzať do posvätna. Átrium, v ktorom prebiehajú katechézy, je

zariadené tak, aby pozývalo deti k modlitbe. V átriu sa práca detí so

špeciálne pripraveným materiálom spontánne stáva modlitbou. Nájdeme
tam napríklad oltár v detskej veľkosti, zmenšeniny liturgických

predmetov či kňazských ornátov, domčeky a figúrky k biblickým

príbehom, reliéfnu mapu Izraela či malú krstiteľnicu.

ÁTRIUM 

je miesto, 

kde sa činnosť detí premieňa 

na modlitbu.



TROJSTUPŇOVÝ

PROGRAM

Program KDP je rozdelený na 3 stupne a realizuje sa vo vekovo zmiešaných 
skupinách. Podľa jednotlivých stupňov sa mení aj zariadenie a materiály 

používané v átriu. 

1. stupeň - deti vo veku od 3 - 6 rokov
2. stupeň - deti vo veku od 6 - 9 rokov
3. stupeň - deti vo veku od 9 - 12 rokov

Stretnutia majú týždňový interval a dĺžku trvania cca 90 minút. Časť
stretnutia je venovaná katechétovej prezentácii témy stretnutia a väčšina 

času je vyhradená osobnej práci dieťaťa. 

Komunikácia kresťanského posolstva má v átriu slávnostný charakter.

Katechéta nie je učiteľ – pamätá na to, že jediným Učiteľom je sám Kristus.

Katechéta sa vzdáva každej formy kontroly (ako sú kvízy, testy, skúšanie a pod.)
v duchu chudoby pred skúsenosťou, ktorej ovocie nie je jeho vlastné.



PRVÉ ÁTRIUM

v z n i k lo  v  r o ku  1 9 5 4  R í m e

Spôsob, akým sú deti v Božej prítomnosti 

JE JEDINEČNÝ 
pre detský vek 

A JE DAROM 
pre dospelého, 

ktorý sa zastaví na dosť dlho, aby si to všimol.

Odvtedy sa otvárajú átriá po celom svete. Sestry Matky Terezy (misionárky

lásky) si tiež osvojili tento program a otvárajú átriá pre chudobné deti na
celom svete. V súčasnosti je tento program vo viac ako 40 krajinách. K nám sa

dostal pred 4 rokmi a odvtedy sa na Slovensku otvorilo viac ako 30 átrií.

Viac informácií a zoznam átrií podľa diecéz si môžete pozrieť na stránke

www.katechezydp.sk.

Sofia Cavalletti

http://www.katechezydp.sk/

