
Ako sa katechéza stala príťažlivou

... v čase rodinného tábora



Aj takto alebo podobne možno prežiť týždňový formačno-evanjelizačný pobyt spoločenstva rodín s 
dôrazom na katechézy pre deti aj dospelých a osobným zdieľaním sa v spoločenstve.

Takto ho prežívajú aj rodiny z pezinskej farnosti, ktoré túžia hľadať Božie pravdy a poznávať Boha 
srdcom i rozumom. 

Tábora sa každoročne zúčastňuje okolo 20 rodín, animátori a kňaz – náš pastier :o)  

Väčšinou teda ide o počet približne  47 dospelých (z toho 5 animátorov a kňaz)  a 70 detí. 

Obklopení atmosférou Izraelského kraja -

kde na úpätí Betlehema pasie ovce pokorný Dávid … 

Bohom milovaný, ktorý sa nevyhne a zároveň neodolá pokušeniam … 

a predsa stále zostáva v dôvernej blízkosti s Pánom … 

- sa dobrovoľne stávate súčasťou Izraelského národa a s ľahkosťou, vo vánku Ducha Svätého 

sa necháte vtiahnuť do spoločenstva s Bohom Otcom …. do spoločenstva s Ježišom …



Spoločenstvo učeníkov pri Ježišových nohách

Katechézy:

Tak ako učeníci, aj my túžime byť blízko pri Pánovi,

preto od istého času začali mať naše letné tábory nový

smer – z turistického pobytu sa stal formačno-

evanjelizačný pobyt. Je pre nás požehnaním, keď ako

spoločenstvo môžeme počas týždňa “sedieť pri

Pánových nohách”, učiť sa počúvať Ho a rozprávať sa s

Ním. Toto je hlavný dôvod, pre ktorý je na tábore spolu s

nami i kňaz. Nielenže denne máme svätú omšu, ale tri

dopoludnia sú počas nej i katechézy pre dospelých a

katechézy pre deti podľa veku. Téma katechéz sa “nesie v

duchu” hlavnej témy tábora. Katechézu detí robia rodičia

spolu s animátormi. Po katechéze sa deti vrátia späť a

potom spoločne slávime bohoslužbu obety.

Zdieľania:

Každý dobrovoľne má možnosť ostatným v

spoločenstve povedať, čo ho v rámci katechézy oslovilo,

ako prežil “dotyk Boha”. Zdieľanie je súčasťou

večerného programu pre dospelých. Zdieľacie večery

majú moderátora, ktorý jemne vedie spoločenstvo aby

boli dodržané pravidlá zdieľania, ktoré nájdete napr. aj:

TU

Zdieľania sú 

veľkým darom 

pre všetkých.



“Z táborovej kuchyne”

Príprava: 

Prípravný tím sa skladá z hlavného lídra a ďalších cca 11 členov. Stretáva sa približne 4x po dobu 6 mesiacov pred
táborom. Cieľom stretnutí je vymyslieť tému, vybrať vhodné zariadenie, organizačné zabezpečenie tábora a na stretnutí
sa aj spoločne modlíme za celý priebeh tábora. V rámci prípravných stretnutí sa prerozdelia konkrétne úlohy medzi
jednotlivých členov tímu. Každý si už potom svoju oblasť, za ktorú je zodpovedný manažuje sám. Niekedy si na jej
realizáciu prizve i ďalších ľudí, s ktorými sa stretáva podľa potreby. V hlavnom prípravnom tíme je aj kňaz.

Malý postreh pre veľké dobro: Vnímame ako dôležité z úcty ku každému dobrovoľníkovi dbať na to, aby sa
rešpektovalo prerozdelenie konkrétnych úloh, služieb a kompetencií. Možno sa niekomu zdá, že “ja by som to spravil
lepšie ako on”, ale ak úlohu alebo službu dostal niekto iný a nie ja, tak mu dám všetku moju dôveru a nebudem mu
podsúvať moje návrhy. Z úcty budem rešpektovať jeho nápady vediac, že úlohu, ktorú mu prípravný tím zveril
“preberá” v modlitbe s Pánom a sám jej venuje vela úsilia pri premýšľaní, príprave, či samotnej realizácii.

Pre spríjemnenie celkovej atmosféry a predídenie 

konfliktným situáciám nosíme so sebou “Mojžišove 

tabule” , na ktorých sú spoločenské pravidlá.



I.  Ja som Pán, tvoj Boh, 

budeš ma hľadať v každom

človeku na tomto tábore.

II.  Nenechávaj Boha a

svojich blížnych čakať 

pri spoločnom programe. 

III. Budeš si ctiť spánok  detí, 

aby si oni ctili teba.

IV. Nebudeš sa spoliehať, 

že sa niekto iný postará 

o tvoje deti, ak sa s ním 

vopred nedohodneš.

V. S kľudom si požičaj 

(najprv sa spýtaj) aj to,

čo nie je tvoje, 

obslúž sa, pochutnaj si, 

ale nechaj po sebe poriadok.

VI. Neohovoríš.

VII. Nebudeš klebetiť.

VIII. Nespôsobíš rozdelenie.

IX. Budeš sa starať o to, 

aby žiadna rodina nezostala

vyčlenená zo spoločenstva.

X. K manželke a deťom 

svojho blížneho budeš 

milý a pozorný, 

pokiaľ budú potrebovať 

pomôž, aby tvoje srdce 

zaplesalo v Pánovi.

DESATORO TÁBORA



“Z táborovej kuchyne”

Každoročne si vyberáme tému tábora. Tému vyberá 
„schvaľuje“ náš kňaz podľa toho, akým smerom nás chce 
viesť ako náš pastier. V posledných rokoch témou tábora boli
biblickí starozákonní muži (Mojžiš, Dávid). Témou sa nesie 
celá programová štruktúra, kulisy, výzdoba, prípadne i 
oblečenie sú tiež tématické, pretože zážitkovo dotvárajú 
celkovú atmosféru konkrétnej témy. Biblickú postavu a jej 
príbeh prežijeme počas pobytu z rôznych strán. Nachádzame 
tam svoju podobnosť a poznávame Boha. Jeho veľkosť, 
vernosť, lásku, žiarlivosť, milosrdenstvo ... 

Tábor je primárne určený pre spoločenstvo pezinských rodín 
ale chodia naň aj rôzne iné rodinky z farnosti. Kapacita 
zariadenia sa vždy počtom naplno využije. Svoje prednosti 
má aj tábor, na ktorom je menej rodiniek, napr.15 ale aj tábor, 
kde je 25 rodín.

Prihlasovanie je cez elektronický formulár.

Téma Kto je pozvaný



“Z táborovej kuchyne”

Programová štruktúra:

 Za 12 rokov “táborovania” sa nám podarilo doladiť takú programovú štruktúru, ktorá napĺňa telo i ducha. Je v nej priestor na duchovno, na

zábavu, priestor na spoločné výlety pre viac i menej náročných, priestor na svoju rodinu, na staré i nové priateľstvá, manželský čas, i čas pre

samého seba. Nechýba humor, či príležitosť pre stíšenie sa. Účasť na programe je dobrovoľná, ale zo skúsenosti vieme, že program je tak

príťažlivý, že sa ho zúčastňujú poväčšine všetci :o)

 Je dobré, keď organizačný tím zapojí do tvorby programu čo najviac ľudí. Týmto cítia svoju dôležitosť na spoločnom diele, a preto sa cítia

byť prijatí a vtiahnutí … a chcú byť zúčastnení …

 Diskusný večer “A čo ďalej” – je posledným večerom na tábore. Špecifický je tým, že na ňom spoločenstvu ponúkame možnosti ako sa

formovať počas nasledujúcich mesiacov, rokov. Keďže tábor je aktivitou, ktorá spoločenstvo “naštartuje” pre spoločný najmä duchovný rast,

tiež pre konkrétne nové služby vo farnosti, cítime potrebu permanentnej formácie k duchovnému rastu aj k evanjelizácii aj počas roka. V

tento večer sa teda predkladajú nové “vízie”, nové výzvy, konkrétne návrhy … Takto už vznikli viaceré formačné ale aj evanjelizačné aktivity

(napr. stretká, ktoré sú otvorené všetkým rodinám, sú spojené s modlitbou chvál. Tiež “ovocím” takýchto večerov sú i malé rodinné

spoločenstvá…)

Je dobré do tvorby 

programu zapojiť čo 

najviac ľudí.

... cítia sa byť prijatí, 

vtiahnutí do spoločného 

diela.



Ak túžiš aj Ty a Tvoja rodina po blízkosti Boha, po spoločenstve
a po rodinnom tábore so svojimi blízkymi, určite neváhaj a daj sa do
realizácie Tvojej túžby. Prizvi si na pomoc ešte ďalšie aspoň dve – tri
rodinky. 

Pýtajte sa Pána a začnite spolu s Ním.... stavajte a realizujte svoje

túžby v spoločenstve a na Božom Slove. Lebo „ono má moc budovať“Sk 20,32

Nenechajte sa znechutiť neúspechmi.

Program si môžete vytvoriť sami alebo môžete využiť aj tento náš. 

Ak by si chcel o ňom vedieť viac, spokojne sa ozvi …

rodiny@pezinskerodiny.sk

mailto:rodiny@pezinskerodiny.sk


čas nedeľa 24.07.2016 pondelok 25.07.2016 utorok 26.07.2016 streda 27.07.2016 štvrtok 28.07.2016 piatok 29.07.2016 sobota  30.07.2016

7:30

smer         DROTÁR        

hlásenie trúb Dávid pri svojom Pánovi
(Svätá omša)

hlásenie trúb Dávid pri svojom Pánovi
(Svätá omša)

hlásenie trúb hlásenie trúb

8:00 maces a jahňa maces a jahňa maces a jahňa maces a jahňa maces a jahňa maces a jahňa

9:00

Dávidov útek pred 
Saulom

celodenný, resp. 
poldenný výlet pre rodiny 

s menšími deťmi 
(obed 12.30)

Dávidova výprava 
celodenný, resp. 

poldenný výlet pre rodiny 
s menšími deťmi

(obed 12.30)

balenie Izraelitov

9:30 Dávid pri svojom 
Pánovi

(Svätá omša 
a katechézy 

pre deti a dospelých)

Dávid pri svojom 
Pánovi

(Svätá omša 
a katechézy 

pre deti a dospelých)

Dávid pri svojom 
Pánovi

(Svätá omša 
a katechézy 

pre deti a dospelých)

10:00 Dávid pri svojom 
Pánovi

(Svätá omša)
11:00

12:00

12:30 chlieb, mäso 
a hroznový koláč

chlieb, mäso 
a hroznový koláč

chlieb, mäso 
a hroznový koláč

chlieb, mäso 
a hroznový koláč

13:00

14:00

Dávidove víťazné výpravy
(tematické workshopy pre 

deti a dospelých)

Dávidova odvaha
(olympiáda)

Dávidove víťazné výpravy
(tematické workshopy
pre deti a dospelých)

odchod Izraelitov
(odchod rodiniek 

domov)

15:00

16:00
utáborenie Izraelitov

(16 - 18 hod)17:00
Dávidova modlitba 

(chvály)
Dávidova modlitba

(chvály)

18:00 návrat z lovu
(večera)

návrat z lovu návrat z lovu
Večera u kráľa 

(opekačka)

návrat z lovu návrat z lovu

19:00
Háda sa celá rodina

(uvítanie)
Kráľ Dávid 

(film)
Dávid a ovečka

(večerníček)
Dávid a ovečka

(večerníček)
Dávid sa raduje
(zábavný večer)

večer
Dávid a Jonatán
(diskusný večer)

Dávid a Jonatán
(diskusný večer)

Dávid a Abigail
(romantický večer)

Uriáš so svojimi vojakmi 
- mužský tábor

Dávidove slabosti -
ženský tábor

Nočná archa
(celonočná adorácia)

a
Dávid a Jonatán

Dávid a proroci
(diskusia "A čo ďalej?")

PROGRAM LETNÉHO TÁBORA RODÍN 2016



informačný bulletin

fotky

iné materiály

Pomôcky


