
Duchovná príprava na návštevu Svätého Otca na Slovensku 

Pápež František na Slovensku

Vytvorila: Mgr. Visocká Valéria, s. Serafína 

Kľúčové slová: pápež František, kľúče, nebeské kráľovstvo

Cieľ: Kognitívny: Spoznať symbol erbu sv. Otca, oboznámiť sa s jeho príchodom na Slovensko
Afektívny: Precítiť radosť z príchodu návštevy sv. Otca Františka
Psychomotorický: Vytvoriť obrázok z vykladacieho materiálu

Veková skupina detí: 5. – 6. ročné deti

Učebné zdroje a pomôcky:  sv.  Písmo, Piesne,  hry a riekanky detí  predškolského veku,  čajová
sviečka v sklenenom pohári, žltá kruhová šatka, dve modré štvorcové šatky, farebné flisové štvorce
pre  každé  dieťa,  vykladací  materiál  (farebné  šnúrky,  drievka,  kôstky,  korálky,  kamienky....),
fotografia sv. Otca Františka, erb sv. Otca Františka

Metódy: riadený rozhovor, rozprávanie, hra so symbolmi, práca v skupine, praktická činnosť

Formy: skupinová, individuálna 

Čas: 25 -30 min. 

Priebeh edukačnej aktivity:

Úvod: Žltá kruhová šatka(obrus) je položený na zemi. Deti sa posadia okolo žltého kruhu. Učiteľka
deťom rozdá farebné  flisové  (krepové)  štvorce  20x20cm.  Pri  rozdávaní  každému dieťaťu podá
štvorec so slovami: “Niečo pekné pre teba mám, a ja ti to dám.“ Každé dieťa povie, akú farbu
štvorca dostalo, pomenuje, čo môže byť takej farby. Napr. zelená – jablko, tráva.... Deti pozerajú po
kruhu,  kto má rovnakú farbu a vymenia si  s  ním miesto.  Môžu hľadať  podobnú farbu a  nájsť
rozdiel.  Napr.  svetlo modrá - tmavo modrá.....  Potom spoločne z farebných  štvorcov vytvoríme
cestičku  okolo  žltého  kruhu  (ukladáme  okolo  kruhu).  Hádame,  čo  to  môže  byť,  čo  nám  to
pripomína – precvičíme fantáziu a tvorivosť. 
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Motivácia: Spolu s deťmi pomenujeme, že je to slnko a farebné štvorce môžu byť kvety, stromy,
voda,  huby,  dúha.....  Môžeme zaspievať  pieseň  o  slnku:  „Hrej  slniečko,  hrej,  na  lúku sa  smej.
Zobuď na nej kvietky, rozveseľ nás všetkých a bude nám hej.“ Vedieme krátky rozhovor o tom, že
to isté slnko svieti na celú našu planétu, na každý kúsok sveta. Vidia ho ľudia v Afrike, vidia ho
Eskimáci, ľudia v Číne, v Austrálii, v Čechách. Kde ešte? Aj ľudia na Slovensku? Aj v Anglicku?....
Naozaj vidia všade to isté slniečko. Prináša radosť všetkým ľuďom sveta. 

Hlavná  časť:Aj niektorí  ľudia sú také slniečka. Usmievajú sa na nás, niečo pekné nám povedia,
poradia nám, ak si s niečím nevieme rady, povzbudia nás, potešia, venujú nám svoj čas – hrajú sa s
nami. Prinášajú nám radosť a lásku, ako slnko svojimi lúčmi. Takým slniečkom môže byť pre nás
ocko, mamka, kto ešte? Babka, p. učiteľka, kamarátky..... Deti, a viete kto je takým slnkom pre
kresťanov na celom svete? Pre ľudí, ktorí majú radi Ježiša? Je ako pútnik – cestovateľ. Rád za nimi
cestuje po celom svete, rád sa s nimi rozpráva o Ježišovi. Viete kto to je? Ako ho voláme? 

Deti skúsme hádať kto to môže byť. Z dvoch modrých štvorcových šatiek urobený balíček a v ňom
sú ukryté dva kľúče, strieborný  a zlatý, ukážem deťom. Balíček položím do stredu  žltého kruhu.
Deti, je to teraz pre nás tajomstvo, ale poďme ho spolu odhaliť. Odkývame balíček. Oslovím deti
menom. Každý má jeden ťah odkrytia balíčka. Odkrýva na povel – tliesknutie. Po odkrytí objavíme
kľúče. Strieborný  a zlatý. Pýtam sa detí, na  čo sa kľúče používajú,  čo sa dá nimi otvoriť,  čo by
chceli nimi otvoriť. Tieto kľúče sú vzácne, vyrobené zo vzácneho kovu striebra a zlata. Máme aj
také  kľúče,  ktoré  nevidíme,  ale  sú  vzácne,  lebo  nimi  otvárame  ľudské  srdce.  Napríklad  láska,
odpustenie, vďačnosť sú také kľúče.

Kedysi veľmi dávno, keď Ježiš býval ešte na zemi, dal také kľúče Pán Ježiš apoštolovi Petrovi, aby
pomáhal všetkým ľuďom otvárať Božie kráľovstvo. Dostal úlohu, strážiť Ježišov príbeh o láske, o
našej záchrane, a otvárať ho vzácnym kľúčom, aby ľudia nezabudli a raz mohli prísť  do Božieho
kráľovstva. Sv. Peter apoštol odovzdal tieto kľúče svojím nástupcom. Takým nástupcom je dnes sv.
Otec – voláme ho pápež František. Býva v Ríme, vo Vatikáne. Rád navštevuje krajiny celého sveta.
Stretáva sa s  ľuďmi dobrej vôle po celom svete. Všade kde ide,  prináša  ľuďom príbeh lásky o
Ježišovi,  povzbudzuje  k  dobru,  k  čítaniu  svätého  Písma,  aby  sme  našli  neviditeľné  kľúče  od
ľudského srdca i od Božieho kráľovstva. Deti pápež František príde na návštevu aj k nám. Na naše
milované Slovensko. Už o pár dní, sa s ním stretneme. Deti, čo myslíte? Môžeme urobiť sv. Otcovi,
pápežovi Františkovi radosť? Môžeme mu prichystať prekvapenie? Môžeme ho aj my privítať? Deti
z  celého  sveta  radi  píšu  pápežovi  Františkovi  listy,  kreslia  obrázky.  Poďme  aj  my  „vyrobiť
obrázok“. Deťom rozdám kamienky, kôstky, drievka, farebné šnúrky, korálky.... Každé dieťa vyrobí
na svoj flisový štvorec z vykladacieho materiálu obrázok. Učiteľka na  žltom kruhu zloží modré
šatky do tvaru erbu, položí zlatý a strieborný kľúč, fotografiu a erb pápeža Františka. 
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Záver:  Po skončení práce sa deti opäť  usadia na svoje miesta. Učiteľka zapáli  čajovú sviečku v
sklenom pohári a prečíta text zo sv. Písma Mt 16, 18 – 19 „Ty si Peter a na tejto skale postavím
svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš
na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“ Do modrého erbu
učiteľka položí fotografiu sv. Otca Františka a obrázok jeho erbu. K horiacej sviečke položí sv.
Písmo.

Modlitba: Pane Ježišu,  ďakujem ti, za kľúče od nebeského kráľovstva,  ďakujeme ti,  že si to tak
múdro vymyslel.  Ďakujeme ti,  že sv. Otec, pápež  František môže k nám prísť. Daruj mu  šťastnú
cestu, dobré zdravie, dar Ducha svätého, aby tvojím kľúčom otváral  ľudské srdcia na Slovensku.
Daruj ľuďom dobrú vôľu a otvorené srdcia pre Teba. Amen.Učiteľka, jednotlivé obrázky detí nafotí
a vytvorí spoločný plagát, transparent pre sv. otca Františka. Spolu s deťmi ho môže dotvoriť. 

Príloha: 
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