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Viera, jej odovzdávanie v súćasnom svete, miesta odovzdávania viery, katechéza, ohla�
sovanie Božieho král‘ovstva, ako odovzdávat‘ skúsenosti viery l‘ud‘om na zaćiatku 21. sto�
roćia, sú otázky a témy, ktoré si ćasto kladú tí, ktorí majú zodpovednost‘ za katechézu.
Ako to robit‘? Ak chceme niekomu
niećo odovzdat‘, musíme ho poznat‘.
Pripomína nám to Druhý vatikánsky
koncil: „Aby mohla Cirkev plnit‘ svoje poslanie, jej povinnost‘ou je ustavićne skúmat‘ znamenia ćias a vysvetl‘ovat‘ ich vo
svetle Evanjelia tak, aby vedela odpovedat‘
spôsobom každej generácie primeraným
na većné otázky ćloveka o zmysle terajšieho a budúceho života a o ich vzájomnom
vzt‘ahu. Treba teda poznat‘ a chápat‘ svet,
v ktorom žijeme: jeho oćakávania, snahy
a jeho neraz dramatický ráz.“1.
Mnohí z nás utekajú pred l‘ud‘mi plnými bolesti, pred zlomenými l‘ud‘mi. Skrývame sa vo svete rozptýlenia, potešenia.
Môžeme sa dokonca skryt‘ v rôznych
modlitbových skupinách, v duchovných
cvićeniach a nevidíme pritom, že svetlo
svieti v chudobných, slabých, osamelých,
utláćaných. Áno v diet‘ati, ktoré je narušené navonok nevidíme žiadnu zmenu,
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ani deformáciu, je nám t‘ažké uverit‘, že
toto diet‘a je iné ako sú ostatné a že aj jemu svieti svetlo, ktoré ukazuje na cestu
k skutoćnému št‘astiu, teda k spáse, ktorú nám môže darovat‘ jedine Boh.
Našou katechetickou úlohou a ciel‘om
je priblížit‘ sa k týmto det‘om a spolu
s nimi kráćat‘ ich cestou v prostredí ich
života. Boh nás posiela k takým to det‘om. „Ak nebudete ako deti nevojdete
do nebeského král‘ovstva.“ (Mt 18,3)
V dnešnej uponáhl‘anej dobe je vel‘kým problémom všimnút‘ si a priblížit‘
sa k takýmto det‘om, ktoré na každom
kroku vyrobia nejaký problém, a pomôct‘
im hl‘adat‘ zmysel ich života. Urobit‘ ich
št‘astnými a viest‘ ich k nebu, pretože
tieto osoby sú mimoriadne obl‘úbené
u Boha, hoci ćasto u l‘udí nie.
Ćloveka sa stáva otvoreným pre dar viery,
ktorý dáva jedine Boh. Duchovný rozmer detí
a mládeže s poruchami správania je d‘aleko-

Druhý Vatikánsky Koncil: Gaudium et spes. In: Synopsa, Prešov: Vydavatel‘stvo Michala Vaška,

1998, ćl. 4.
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siahly. Cirkev a ućitelia náboženskej výchovy
im a ich rodinným príslušníkom pomáhajú
žit‘ plnohodnotný život krest‘ana.
Katechéza je tá forma, ktorá privádza
do srdca ćloveka nić menej ako Boha.
Slovo katechéza pochádza z gréckeho
slova katechésis, odvodeného od slova
katecheo, ktoré znamená ozývam sa, vyvolávam ozvenu, rozoznievam, nechávam
zniet‘ hlas zhora. V prenesenom ćo obraznom zmysle sa týmto slovom oznaćuje aj
spôsob vyućovania, pri ktorom ućitel‘ovo
slovo je vlastne odpoved‘ou na otázky,
ktoré zaznievajú žiakovi, prićom tak ide
o akýsi spôsob vzájomnej ozveny. Ako
podotýka sv. Ján Zlatoústy na úvod prvej
katechézy, slovo prihovárajúceho sa totiž
musí vyvolat‘ ozvenu v srdci poslucháća2.
Grécke slovo „katechéin“ pôvodne
znamenalo volanie zhora, dat‘ zazniet‘
slovu, ktoré vyvoláva ozvenu. Toto vysvetlenie je dôležité, lebo poukazuje na
to, že katechéza sa neuskutoćńuje len
jednostranným spôsobom, akým je výklad, ale je tiež urćitou formou otázok
a odpovedí. V biblickej terminológii sa
týmto výrazom oznaćujú isté vieroućné
a morálne poućenia a povzbudenia patriace príprave na krst a mravnej formácii
krest‘anov. V cirkevnom slovníku staroveku znamenalo slovo „katechéza“ ústne
náboženské vyućovanie – poućovanie3.
V Nový zákon a v cirkevné dokumenty nazývajú katechézou aj každú formu
služby Cirkvi, ktorá hlásaním Božieho
Slova privádza k prehibeniu viery v osobách a v spoloćenstvách4.

Katechéza = vzdelanie vo viere. Bolo by mylné predstavit‘ si pod týmto
pojmom iba výuku náboženstva 5.
Vzt‘ah medzi školským vyućovaním náboženstva a katechézou je vzt‘ahom odlišnosti a dopińania sa: „Je neoddelitel‘né
spojenie a zároveń jasná odlišnost‘ medzi
vyućovaním náboženstva a katechézou.“
Je potrebné, aby školské vyućovanie
náboženstva figurovalo ako školský
predmet s tými istými požiadavkami
systematickosti a prísnosti, ako je to pri
ostatných predmetoch. Má predkladat‘
krest‘anské posolstvo a krest‘anskú udalost‘ s tou istou serióznost‘ou a hibkou,
s akou iné disciplíny predkladajú svoje
poznatky. Ked‘že katechéza je súćast‘ou
vyućovacieho procesu vychádza tiež zo
všeobecnej didaktiky, aby plnohodnotne
plnila svoj ciel‘6.
Z hl‘adiska výsledkov vyućovacieho
procesu sa ukazuje ako vel‘mi dôležité
a správne uplatńovanie motivácie žiakov.
Motivácia ako sústava ćinnosti ućitel‘a,
ktorou vedie žiaka k urćitým postojom,
patrí k najvýznamnejším problémom
súćasnej pedagogiky. Motiváciu možno
uplatńovat‘ prostredníctvom obsahu
ućiva, organizácie vyućovacieho procesu
a prostredníctvom osoby ućitel‘a7.
Žiaci by nemali byt‘ motivovaní strachom z neúspechu, ale túžbou uspiet‘.
Školský systém dokáže znićit‘ myslenie aj
city detí. Ćasto sú žiaci v škole ponižovaní a majú strach, ućitelia im berú sebavedomie a ponižujú ich. Humanistickí psychológovia sú presvedćení, že dôsledkom

2

Porov.: Vasil‘ C.: Katechéza vćera i dnes.In: Logos roć. 2. Prešov: A. M. Logos, 2001, s. 8.

3

Valović E.: Náćrt katechetiky I. Trnava: Dobrá kniha, 1999, s. 65.

4

Porov.: Kutarńa J.: Id‘te a ohlasujte. Bratislava: SKS, 1994, s. 58 – 60.

5

Ján Pavol II.: Catechesi tradendae. Bratislava: SKS, 1993, ćl. 1.

6

Porov.: Kongegácia Pre Klerikov: Všeobecné direktórium pre katechizáciu. Trnava: SSV, 1999, ćl. 73.

7

Porov.: Burian R., Španík M.: Náćrt krest‘anskej pedagogiky. Trenćín: Naša tlać, 1993, s. 20 – 22.
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strachu z neúspechu a odmietnutia je
neprispôsobilost‘. Žiaci sa bud‘ snažia na
seba neupozorńovat‘ a stiahnu sa, v dôsledku sa potom cítia porazení a strácajú
sebadôveru, alebo sa tlaku divoko bránia
aj za cenu narušovania vyućovania 8.
Úloha katolíckeho vychovávatel‘a musí
byt‘ zameraná na všestranné formovanie
ćloveka, aby mu otvárala nádherný horizont odpovedí, ktoré ponúka krest‘anské
Zjavenie s ohl‘adom na samého ćloveka
na l‘udský život, dejiny a svet. Sprostredkovanie viery znamená aj podávanie
množstva hodnôt a protihodnôt, ktorých
posudzovanie ako také závisí od zorného uhla ćloveka na život9.
Ciel‘ katechézy sa realizuje pomocou
rôznych vzájomne sa prelínajúcich sa
úloh. Úlohy katechézy zodpovedajú výchove k rôznym dimenziám viery, lebo
katechéza je úplnou krest‘anskou formáciou „otvorenou všetkým zložkám
krest‘anského života“. Sama vnútorná
dynamika viery vyžaduje vieru poznat‘,
slávit‘, žit‘ a pretlmoćit‘ do modlitby.
Katechéza má pestovat‘ každý z týchto
rozmerov. Katechéza má napomáhat‘ aj
rozmeru, akým je život viery v spoloćenstve a v apoštolskom ohlasovaní10.
Ciel‘om katechézy je uviest‘ katechizovaného do spoloćenstva s Kristom. Katechéza je organizované a systematické podávanie krest‘anského ućenia s ciel‘om
vychovávat‘ veriacich k plnosti krest‘anského života v spoloćenstve, do ktorého
má vovádzat‘ a v ńom sa aj vykonávat‘11.

Katechéza vo svojej podstate je následným momentom prvého ohlásenia alebo
prvej evanjelizácie. Katechéza predpokladá toto prvé kerygmatické ohlásenie,
ktoré je orientované na zaćiatok obrátenia. To znamená, že katechéza nemá vo
svojej náplni úlohu privádzat‘ k obráteniu alebo vyzývat‘ k obráteniu.
Aby ich katechéza uskutoćnila, inšpiruje sa Božím slovom o rozlićných rozmeroch Božieho král‘ovstva.
Ciel‘ a úlohy tvoria základnú súćast‘
každého výchovno – vzdelávacieho procesu. Ciel‘ je skúmaný zo strany katechizovaného, úlohy záležia od katechizujúceho. Ciele ekvivalentné s úlohami,
súvisiace s výberom obsahu a spolu
s didaktickými prostriedkami rozhodujú o výbere metód, foriem vyućovania
a ućenia. Zreformovaná škola dáva prednost‘ tiráde ciel‘ov: znalosti ućeniu, kompetencii postoja a hodnôt.
Ciele a úlohy katechézy vyplývajú z obsahu vedomostí, situácie Cirkvi a svedectva jej ćlenov. Podmienkou úspešnosti
pôsobenia je ich svedectvo a vylepšenie
vzorom charakteru12.
Základné úlohy katechézy:
1. napomáhanie k poznaniu viery,
2. liturgická výchova,
3. morálna formácia,
4. formácia k modlitbe,
5. uvádzanie do krest‘anského života,
6. výchova k životu v spoloćenstve a k poslaniu.

8

Porov.: PETTY G.: Moderní vyućování. Praha: Portál, 1996, s. 16.

9

Porov.: Kongregácia Pre Katolícku Výchovu: Katolícky laik ako svedok viery v škole. Bratislava:

MPC, 2003, s. 14.
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Porov.: Kongegácia Pre Klerikov: Všeobecné direktórium pre katechizáciu. C. d., ćl. 87.
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Porov.: Valović E.: Náćrt katechetiky I. C. d., s. 64 – 65.
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Porov.: Szpet J.: Dydaktika katechetiky. Poznań: Teologická vydavatel‘ská redakcia, 2000,

s. 11- 19.
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Všeobecná charakteristika ciel‘ov:
Ciele patria k základným súćastiam
každého výchovno – vzdelávacieho procesu. Sú úzko spojené s výberom obsahu
programu, rozhodujú o výbere metódy,
stratégie, formy výuky a ućenie sa spolu s didaktickými prostriedkami. Toto
uvedomenie si je základnou podmienkou
každej ćinnosti.
Ciel‘ to je budúci stav predmetu, procesu
osobnosti ćloveka, pre ktorý je charakteristická ćinnost‘. V poćiatoćnom štádiu je
kategória myšlienková, perspektívna. Po
vykonaní ćinnosti vedúcej k ciel‘u stáva sa
skutkom, reálnou skutoćnost‘ou. Ciel‘om
každého formovania je všestranný intelektuálny rozvoj osobnosti, ćasto sprevádzaný rozvojom emocionálnym a slobodným.
Ciel‘ katechézy: apoštolská adhortácia
Catechesi tradendae hovorí o katechéze nasledovné: Katechéza je výchova
vo viere detí, mládeže, dospievajúcich,
dospelých. Ciel‘om katechézy nie je len
priviest‘ niekoho k viere.
Špecifickost‘ katechézy na rozdiel od
poćiatoćného hlásania evanjelia, ktorého výsledkom je obrátenie, smeruje k
dvojakému ciel‘u: napomôct‘ dozrievanie
poćiatoćnej viery a vychovávat‘ skutoćného Kristovho ućeníka prostredníctvom
hlbšieho a systematického poznania osoby a posolstva Pána Ježiša Krista13. No
v katechetickej praxi si treba všímat‘
fakt, že prvá evanjelizácia ćasto chýbala. Istý poćet detí, pokrstených v útlom
veku, prichádza na farskú katechézu bez
akejkol‘vek iniciácie k viere a bez nejakého výslovného a osobného pril‘nutia
k Ježišovi Kristovi. Majú iba schopnost‘
verit‘, vliatu do ich srdca krstom a prítomnost‘ou Ducha Svätého; predsudky

rodinného prostredia, málo krest‘anský
alebo pozitivistický duch výchovy vel‘mi
rýchlo ich pôsobenie maria. A treba k nim
pridat‘ iné deti, nepokrstené, pre ktoré
rodićia len neskoro prijímajú náboženskú výchovu: pre isté technické príćiny
ich katechumenálne obdobie vo väćšine
prípadov ćasto prebieha vo väćšine prípadov poćas obyćajnej katechézy. Okrem
toho mnoho pokrstených detí a dospievajúcich, ktorí prijali systematickú katechézu a sviatosti, ešte dlhý ćas váhajú
zaangažovat‘ svoj život pre Ježiša Krista,
ak sa priamo neusilujú vyhnút‘ sa náboženskej výchove v mene svojej slobody.
Napokon, sami dospelí nie sú odolní proti pochybnostiam a pokušeniam opustit‘
vieru – pod vplyvom neveriaceho okolia.
To znamená, že „katechéza” musí ćasto
nielen živit‘ a zvel‘ad‘ovat‘ vieru, ale ju
aj neustále prebúdzat‘ pomocou milostí,
otvárat‘ srdcia, pracovat‘ na obrátení,
pripravovat‘ úplné pril‘nutie k Ježišovi
Kristovi tých, ktorí sú ešte iba na prahu
viery. Táto starostlivost‘ ćiastoćne udáva
tón, reć a metódu katechézy.
Katechetická obnova má vychádzat‘
z poznania skutoćnej situácie: katechézy,
mentality detí a mládeže i dospelých. Až
na jej základe je možné spoznat‘ a hl‘adat‘ potrebné, primerané katechézy. Po
istom ćase slobody dozrel ćas pre zhodnotenie súćasnej situácie.
Aby sme spoznali kam sme došli, je po�
trebné: zastavit‘ sa a obzriet‘ sa dozadu,
uvidiet‘ cestu, ktorú sme prešli. Je vel‘mi
dôležité vnímat‘, ako nás po tejto ceste viedol Duch Svätý, spoznat‘ miesto, kde sme
teraz, zorientovat‘ sa a vykroćit‘ d‘alej14.
Pri katechetickej práci je vel‘kým problémom vzbudenie záujmu o Božie veci.

13

Ján Pavol II.: Catechesi tradendae. C. d., ćl. 49.

14

Porov.: Zborník z celoslovenského katechetického seminára. Košice 118 – 19.septembra 1998, s. 7.
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Aj mnohí z tých, ktorí sa zúćastńujú katechetickej formácie sú vel‘mi l‘ahostajní. A potom vel‘ké problémy spôsobuje
mnohým katolíkom vydávanie osobného
svedectva o viere ako aj aktívny prístup
k hlásaniu Evanjelia15.
Preto povinnost‘ou Cirkvi je ustavićne
skúmat‘ znamenia doby a vysvetl‘ovat‘ ich
vo svetle Evanjelia tak, aby vedela odpovedat‘, spôsobom každej generácii primeraným, na urćité otázky ćloveka o zmysle
terajšieho a budúceho života a o ich vzájomnom vzt‘ahu. Každému sa ponúka Cirkev ako sprievodkyńa v hl‘adaní skutoćnej
pravdy a teda dobra pre l‘udstvo16.
Cirkev nesmie íst‘ nad rámec, ktorý jej
urćil Ježiš. Tou hranicou je láska. Ćo všetko musia niekedy zniest‘ tí, ku ktorým sa
priblížila Cirkev. Nie zbytoćne sa pápež
Ján Pavol II. v jubilejnom roku ospravedlnil za chyby Cirkvi v minulosti. Je potrebné, aby sme mali otvoreného ducha,
boli pripravení spolupracovat‘, lebo je
to znak katolíckosti. Hl‘adat‘ spoloćné
riešenia pre vzrast Božieho král‘ovstva
a usporiadat‘ si priority17.
Cirkev sa musí nepochybne neustále
duchovne obnovovat‘, ći už pri pohl‘ade
na svoje poslanie a ciel‘, ako i na snahu
vracat‘ sa na svojej ceste ku prameńom
a v nich nachádzat‘ obćerstvenie, silu
a odpovede na výzvy súćasnosti, napr.
ako sa i teologicky priblížit‘ ku postmo15

derne v celej jej globalite. Cirkev musí
v tomto duchu moderny existovat‘18.
Sväté písmo a II. vatikánsky koncil predstavujú Cirkev ako vel‘kú a plnú svetla, bohatú na tol‘ké duchovné poklady, ktorú nie
je možné definovat‘ jediným termínom
a preto ju opisujú mnohými obrazmi.:
ovćinec, ktorého dverami je Kristus, nevesta Kristova, mystické telo, Boží l‘ud19.
Poslaním Cirkvi je íst‘ k l‘ud‘om, ućit‘
ich, krstit‘ ich v mene Otca i Sny i Ducha
Svätého a tým privádzat‘ do plného spoloćenstva pre prítomný ćas i pre prisl‘úbenú većnost‘20.
Súćasný svet potrebuje svedectvá ako
nikdy predtým, pretože je natol‘ko zaujatý pozemskými vecami, že zabúda na
veci nebeské21.
Druhý vatikánsky koncil pripomína:
„Ked‘že rodićia dali život svojim det‘om, viaže ich vel‘mi vážna povinnost‘
poskytnút‘ svojmu potomstvu aj výchovu. Preto ich treba mat‘ za prvých a
hlavných vychovávatel‘ov svojich detí.
Táto ich výchovná úloha je taká dôležitá, že ak chýba, len t‘ažko ju možno
nahradit‘. Rodićia majú totiž utvorit‘
rodinné ovzdušie, preniknuté láskou a
úctou k Bohu a l‘ud‘om, ktoré napomáha úplnú osobnú a spoloćenskú výchovu
detí. Rodina je teda prvou školou spoloćenských ćností, ktoré sú potrebné
každému spoloćenstvu.“

Porov.: Kašparú M.: Ciele katechéz. In: Iniciaćná katechéza mládeže. Prešov: Vydavatel‘stvo

M. Vaška, 2000, s. 19.
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Porov.: Fisichella R.: Ked‘ viera myslí. R. Trnava: Dobrá kniha, 1999, s. 191 – 193.
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Porov.: Bugoš P.: Katechéza v kontexte novej evanjelizácie podl‘a VDK. Bratislava: RK CMBF UK,

2001, s. 67.
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Porov.: Ortner K.: Výchova k viere. Trnava: Dobrá kniha, 2001, s. 41.
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Porov.: Kinast R. L.: Refexie víry. Kostelní Vydri: Karmelitanské nakladatelství, 1999, s. 52 – 53.
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Porov.: Jarab J.: Pokus o systematickú analýzu prostredia ohlasovania evanjelia. In: Nová

evanjelizácia, roć. 7, 1997, s. 4.
21

Porov.: Ján Pavol II.: Najdrahšej mládeži. Bratislava: Motýl‘, 1996, s. 41.
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Právo a povinnost‘ rodićov vychovávat‘ sa považuje za základné, pretože súvisí s odovzdávaním l‘udského života; je
prirodzené a prvotné, vzhl‘adom na inú
výchovnú ćinnost‘ je jediné, ćo stojí na
vzt‘ahu lásky medzi rodićmi a det‘mi; je
nenahraditel‘né a neodńatel‘né, a preto
nemožno ním poverit‘ plne iných, ani iní
si nań nemôžu robit‘ nárok.
Popri týchto vlastnostiach nesmie sa
zabúdat‘ ani na najhlavnejšieho ćinitel‘a, ktorý urćuje výchovnú povinnost‘
rodićov, na otcovskú a materskú lásku,
ktorá vo výchovnej ćinnosti nachádza
svoje završenie tým, že robí plnou a
dokonalou službu životu. Láska rodićov
je teda zdrojom, dušou výchovy, a tak
aj normou, ktorá hýbe a riadi celú konkrétnu výchovnú ćinnost‘ a obohacuje o
tie hodnoty nežnosti, stálosti, dobroty,
ochoty slúžit‘, nezištnosti a obetavosti,
ktoré sú najcennejšími plodmi lásky.
Výchovou detí k viere, ich už od útleho
veku majú naućit‘ modlit‘ sa, zapájat‘ ich
do života cirkevného spoloćenstva, pomáhat‘ im odhalit‘ svoje poslanie Božích
detí (KKC 2226).
Rodićia v súlade s Božím zámerom sú
predurćenými ochrancami a zabezpećovatel‘mi života, prvými a najvýznamnejšími dospelými, ktorí diet‘a aktívne
ućia a cvićia, alebo od ktorých sa diet‘a
ućí a s ktorými si precvićuje a zdokonal‘uje svoju schopnost‘. Rodićia majú byt‘
svojim det‘om zástupcami Boha, ktorých
si musí ich diet‘a ctit‘ a poslúchat‘. Rodićia sú aj „obrazmi“ Boha, podl‘a ktorých si diet‘a vytvára svoju predstavu,
neskôr svoj pojem Boha a svoj vzt‘ah
k Bohu. Predpokladá to snahu aj zo strany rodićov o vlastnú dokonalost‘. Poćas
22

dospievania má rodina vychovávat‘
k správnemu používaniu vlastného rozumu a vlastnej slobody (KKC 2228) 22.
Rodićia ako prví, zodpovední za výchovu svojich detí, majú právo vybrat‘
pre ne takú školu, ktorá zodpovedá ich
vlastnému presvedćeniu (KKC 2229).
Možno vel‘a veriacich rodićov si kladie
otázku, ako by sa mala det‘om odovzdat‘
viera, preto, že sa za ńou skrýva ich
vlastná obava, ći dokážu v tejto kultúre
a v tejto spoloćnosti nasmerovat‘ svoje
deti na ich životnú cestu tak, aby si na
nej boli vedomí Božieho doprevádzania
a Božej sily a aby z nej aj žili. Viera nie je
vec, niećo, ćo držím v ruke a môžem to
kedykol‘vek dat‘ inému, je to vzt‘ah, je to
dej, ktorý sa odohráva medzi ćlovekom
a Bohom, medzi Bohom a ćlovekom; dej
ktorý trvá celý život. Môžeme povedat‘,
že je to postoj formovaný prostredníctvom výchovy. Každý postoj sa skladá
z troch zložiek: rozumovej, citovej a pripravenosti na konanie. Nejde len o to, ćo
sa deti vd‘aka nám o Bohu dozvedia, ale
aj o to, ći si ho zamilujú a ći budú pripravené podl‘a tejto viery utvárat‘ svoj život
a život l‘udí okolo seba.
Väćšinou máme takú všeobecnú predstavu, že nábožensky zaćíname vychovávat‘ diet‘a v okamihu, ked‘ ho po prvý
krát zoberieme do kostola, alebo ked‘
mu ćítame biblické príbehy. Je to vel‘ký
omyl. Diet‘a prežíva základné skúsenosti so svetom, ktoré (skúsenosti) môžu
ovplyvnit‘ jeho vnímanie Boha, doslova
od prvého nádychu – ide o budovanie základnej dôvery. Od tejto dôvery sa odvíja
to, že bude v živote schopné uverit‘, že je
milované Bohom. Takýto ćlovek je schopný podvedome uverit‘, že je hoden Božej
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lásky len preto, že existuje. V d‘alšom období diet‘a zakúsi druhú dôležitú životnú
skutoćnost‘: tí rodićia, ktorých blízkost‘
si tol‘ko prajú im položia prvé hranice
a dajú prvý zákaz. A ked‘ ho poruší, milujúci rodić trestá. Druhá dôležitá životná
skutoćnost‘ a pre neskoršie prenášanie
tejto skúsenosti do vzt‘ahu s Bohom, ći
u diet‘at‘a prevládne snaha zapáćit‘ sa
rodićom preto, že sa mu dostane uznania a pochvaly, alebo preto, aby sa vyhlo
trestu. Budovanie autority, úcty, rešpektu – sloboda vo vzt‘ahoch, odmietanie
autority. A konećne je tu otázka, ako
pomáhajú rodićia svojim det‘om rozvíjat‘ jeho základné duchovné sily, ći spolu
s ním pomáhajú tým, ktorí to v ich okolí
bezprostredne potrebujú a tak ho uvádzajú do života lásky. Sú tu vlastne dva
druhy náboženskej výchovy. Náboženská
výchova – v širšom zmysle slova – spoznávanie základných l‘udských duchovných skúseností (krása, dobro, pravda,
odpustenie) – na l‘udskej úrovni – bez
rozdielu vyznania. Náboženská výchova – v užšom zmysle slova – vychovávat‘
diet‘a nábožensky znamená umocnit‘
a doprevádzat‘ rozvoj jeho základných
l‘udských a duchovných síl, uvedenie do
sveta krest‘anskej bohoslužby, modlitby
– nielen prostredníctvom vyućovania
náboženskej výchovy v škole, ale aj príkladom rodićov. Ak zanedbáme prvé, vychováme usilovného návštevníka kostola
so zúženou osobnost‘ou a zúženým vnímaním Boha – príde do kostola a odíde.
Rodićia majú presvetl‘ovat‘ život svojich
detí vierou. Slová poućujú, ale príklady
tiahnu. „Najväćším nepriatel‘om krest‘anov je nevedomost‘“ Pius XI.
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Potrzeba katechezy dla życia
człowieka
Katecheza stanowi ważny element
pracy wychowawczej i formacyjnej –
szczególnie młodego człowieka. Wśród
wielu form katechezy wyróżnia się katechezę rodzinną, szkolną, akademicką.
Każda z nich ma określony charakter, cel
i zadanie. Obowiązek prowadzenia katechezy spoczywa na wszystkich podmiotach pedagogicznych. Z katechezą ściśle
wiąże się kwestia wychowania opartego
na wartościach chrześcijańskich. Zarówno pedagogika katolicka jak i katecheza
posiadają wiele wspólnych elementów
stanowiacych istotę rzeczy.
The need for catechesis
for humans life
The catechesis is an important element of educational and forming work
– esspecialy due to a young man. Among
many forms of catechesis the following
kinds are identified: family catechesis,
school catechesis, academic catechesis.
Every kind of the mentioned catechesis
has definite charakter, aim and task. A
duty to conduct catechesis have all pedagogical units. With catechesis the matter
of education based on christian values is
associated. Both catholic pedagogy and
catechesis have many common elements
which are the essence of the task.
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