
Ročník: 5. základných škôl 

Názov vyučovacej hodiny  Prežívanie nedele 

Ciele vyučovacej hodiny 

Kognitívny cieľ: Prehĺbiť porozumenie kresťanského slávenia nedele . 

Afektívny cieľ:   Oceniť význam a dôležitosť slávenia nedele. 

Psychomotorický cieľ: Vychovávať k úcte správneho prežívania nedele.  

Pomôcky: Sväte Písmo, prezentácia v programe PowerPoint na CD, KKC a pracovný list. 

Úvod  

1. Opakovanie učiva – liturgický rok, obdobia a významné sviatky. 

2. Na úvod učiteľ rozdá žiakom hárok papiera, aby anonymne  odpovedali na otázky:  

 Čím je pre mňa nedeľa?  

 Zúčastnil som sa v  nedeľu Svätej omše? – Ak nie, napíš prečo. 

3. Získané informácie o prežívaní nedeli využijeme v dnešnej katechéze. 

Podľa zistenej percentuálnej účasti na nedeľnej svätej omši sa vyvíja diskusia o význame slávenia nedeli 

a účasti na nedeľnej svätej omši.  

Hlavná časť  

1. Výsledky diskusie porovnávame s textom:  

Starokresťanská literatúra dosvedčuje, že kresťania sa všade a vždy schádzali k "lámaniu chleba" po 

nedeliach. Na ilustráciu Acta martyrum (Záznamy o mučeníkoch). Cisár Dioklecián vydal roku 303 edikt, ktorým sa 

zakazovali kresťanské bohoslužby. O rok nato, 12. februára 304 v Kartágu postavili pred súd 49 kresťanov. Obžaloba 

znela: V nedeľu sa zhromaždili v dome Octavia Felixa na bohoslužby. Obvinení odpovedali sudcovi: "Kresťan nesmie 

zanedbávať slávenie večere Pána. Bez nej nemôže žiť." Všetkých 49 odsúdili na smrť a popravili. Po deviatich rokoch 

Konštantín Veľký vydal edikt, známy ako Milánsky, ktorým sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom. V roku 321 sa 

ďalším Konštantínovým ediktom prvý deň v týždni stal nepracovným, teda sviatočným dňom. Pracovné voľno a 

prenesenie bohoslužieb z noci alebo vigílie na predpoludnie podmienili vznik kresťanskej nedele. Devätnásť storočí 

bola pre ňu charakteristická táto náplň. (http://www.kultura-fb.sk/new/old/stare/hlinka-19.htm) 

2. Na základe výsledkov diskusie a prečítaného svedectva prvých kresťanov, rozprávame sa so žiakmi na 

tému postojov obidvoch skupín ľudí:  Prvý kresťania a súčasní kresťania. Snažíme sa spoločne zhodnotiť 

postoje týchto skupín. Rozhovor končíme otázkou:  

 Kto má kresťanský pohľad na nedeľu?  

 Kto má pravdu a prečo?  

 Ako by mala vyzerať kresťanská nedeľa a aké miesto má v nej Eucharistia?  

3. Aby sme skutočne vyriešili otázku slávenia nedeľa, pri hľadaní odpovede nám pomáha Sväté písmo a to 

najmä Skutky apoštolov, ktoré poukazujú na život Cirkvi v prvých rokoch po zoslaní Ducha Svätého 

a jednoznačne nám odkrývajú tajomstvo Cirkvi.  



Čítanie  Sk 20 7-8,11:  Keď sme sa v prvý deň týždňa zišli na lámanie chleba, Pavol s nimi hovoril, 

lebo na druhý deň chcel odcestovať, a pretiahol reč až do polnoci.  V hornej sieni, kde sme boli 

zhromaždení, bolo mnoho lámp. Potom sa vrátil hore, lámal chlieb a jedol, dlho, až do svitania, ešte hovoril 

a potom odišiel.  

Po prečítaní textu snažíme sa spoločne nájsť hlavnú myšlienku úryvku z Biblie. Rozoberáme základné pojmy 

Eucharistia a nedeľný odpočinok.  

4. Na základe spoločnej diskusie spoločne zadefinujeme kresťanskú nedeľu. Rozdáme žiakom text KKC 

ktorý sa týka slávenia nedele a spoločne vytvoríme jednoduchý zápis do zošitov. Dôraz kladieme na 

nedeľný odpočinok a Eucharistiu.  

KKC 2177 Nedeľná oslava Pánovho dňa a Eucharistie je stredom života Cirkvi: "Nedeľa, keď sa podľa 

apoštolskej tradície slávi veľkonočné tajomstvo, sa musí zachovávať v celej Cirkvi ako hlavný deň 

prikázaného sviatku". 

KKC 2185 Počas nedieľ a dní ostatných prikázaných sviatkov sa majú veriaci zdržiavať takých prác a 
činností, ktoré by im bránili uctievať Boha, čo je najvlastnejšou náplňou Pánovho dňa, konať skutky 
milosrdenstva a vhodne si uvoľniť telo a ducha. Nevyhnutné domáce práce alebo veľmi užitočná činnosť v 
záujme spoločnosti poskytujú legitímne ospravedlnenie voči predpisu o nedeľnom odpočinku. Veriaci musia 
dbať, aby takéto výnimky neviedli k zvyklostiam, ktoré by boli škodlivé náboženstvu, rodinnému životu a 
zdraviu. 

5. Vrátime sa k problému na ktorým sme uvažovali na začiatku:  

 Prečo dnešní kresťania prežívajú nedeľu zabúdajúc na Krista a Eucharistiu?  Odpovede žiakov 

pomáhajú mi uvedomiť si citlivosť detí na skutočné problémy prostredia z ktorého pochádzajú  

 Ako kresťania opravdivo prežívajú nedeľu?  

 

6. Pesnička: „Toto je deň“ 

7. Prezentácia na CD  - jednotlivé snímky sú zamerané na poukázanie správneho prežívanie kresťanskej 

nedele a obsahujú texty na rozjímavú modlitbu.  

Záver  

Moja zodpovednosť za prežívanie nedele. 

Domáca úloha, pracovný list.  (Oriešky, Mgr. Marie Špačeková, Mgr. Jitka Šebková, RKC Farnosť sv. Alžbety. 

Košice, 2011) 



 


