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Spravoda j
úvodník

Dobrého pastiera
Milí priatelia, hoci držíte v rukách
historicky prvý Spravodaj Dobrého
pastiera, ja sa s Vami chcem hneď v úvode
rozlúčiť. Dovoľ te mi vysvetliť Vám to.

B

olo to takto pred rokom. Po rokoch práce s deťmi v átriu
a po mnohých kurzoch pre dospelých som vnímala, že
dozrel čas oficiálne zastrešiť program Katechéz Dobrého
pastiera na Slovensku. Spolu s ľuďmi, ktorých mi Boh posielal
do cesty, sme sa stretávali na Diecéznom katechetickom úrade
v Bratislave pri adventnom venci, na ktorom postupne pribúdalo
svetlo sviec. Začínali sme modlitbou žalmu 23: „Pán je môj
pastier, nič mi nechýba…“
A veru ani nechýbalo.
Starostlivosť Dobrého pastiera sme vnímali v každej oblasti:
Maťo, otecko z átria, sa pustil do programovania webu (www.
katechezydp.sk); oslovili sme Katku, ktorá systematicky prekladala a formátovala návody k materiálom do átrií; vďaka Lenkiným manažérskym schopnostiam sme vytvorili databázu átrií
na Slovensku; využili sme kontakty v zahraničí a pustili sme sa
do organizovania certifikovaného vzdelávania, Mária sa chopila
permanentnej formácie pre vedúcich átrií, k tomu vydávanie kníh
a príprava e-shopu…
Veru – to, za čo sme sa pred rokom pri adventnom venci modlili,
sa počas tohto intenzívneho roka postupne stávalo skutočnosťou.
Za každou z týchto služieb sa skrývajú hodiny neviditeľnej práce
a sieť takmer stovky štedrých darcov, vďaka ktorým sme mohli
založiť OZ Átrium Dobrého pastiera a profesionálne sa venovať
napĺňaniu vízie: „Aby každé dieťa mohlo spoznávať Ježiša ako
Dobrého pastiera“. Za každú Vašu modlitbu a dar Vám úprimne
ďakujeme. Bez Vás by to nešlo a myslím, že nepreháňam, keď
poviem, že celé naše OZ je nesené Vašimi modlitbami a darmi.
Nuž, a prečo som začala rozlúčkou? Tento rok sa pre mňa
nediali veľké zmeny len v pracovnej oblasti, ale aj v tej súkromnej.
V apríli som sa vydala za môjho Juraja a od mája sme v očakávaní
bábätka, na ktoré sa už veľmi tešíme.
Aká radosť je odovzdávať OZ Átrium Dobrého pastiera do rúk,
ktorým dôverujem: Lenke, Márii, Marienke, Maťovi a ďalším. Hoci
činnosť OZ sa bude diať cez ruky spolupracovníkov, aj na materskej „dovolenke” zostávam riaditeľkou a budem sa s Vami spájať
v modlitbe žalmu 23: „Pán je môj pastier, nič mi nechýba…”
Nech sú Vaše Vianoce plné starostlivosti Dobrého pastiera.
Nech uveríme, že on nám skutočne dáva všetko, čo potrebujeme.

Katka Brezová,
riaditeľka OZ Átrium Dobrého pastiera

číslo 1
ročník I.
december 2019
nepredajné

Mária Dzurillová, lektorka programu Katechéz Dobrého pastiera

Aby vedúci átrií neustále
rástli v službe deťom

Práca s deťmi v átriu prináša množstvo
okamihov a otázok, na ktoré si častokrát
nevieme sami odpovedať. Pochopili sme,
že opätovné systematické nahliadnutie
do katechéz a vzájomné podelenie sa
s ostatnými vedúcimi sú pri tejto práci
veľmi nápomocné a potrebné. Tak vznikli
pravidelné formačné stretnutia, ktoré
prebiehali minulý školský rok v Bratislave. Od septembra 2019 sme sa však
rozhodli rozšíriť tieto stretnutia na celé
Slovensko. A tak sme sa postupne presunuli do Prešova, Popradu, Dolného
Kubína, Žiliny a Košíc.
Formačné stretnutia boli obohacujúcim
časom, počas ktorého sme si metodicky
aj prakticky prešli katechézy z rôznych
tematických celkov a podelili sme sa
o cenné skúsenosti a pohľady na prácu
v átriách v rôznych regiónoch Slovenska.
Mnohé átriá sú od seba značne
vzdialené, preto je pre ich vedúcich
a asistentov vzácne stretnúť sa, načerpať nové vedomosti, navzájom sa povzbudiť a vytvárať spoločenstvo, ktorého
členov spája túžba spoznávať s deťmi
Božiu lásku k nám. Svedčí o tom aj fakt,

že hoci boli stretnutia naplánované na
2,5 hodiny, debaty sa často pretiahli až
do neskorých večerných hodín.
Formačných stretnutí sa doteraz zúčastnilo takmer 80 vedúcich a asistentov átrií a už teraz sa teším na ďalšie
stretnutia, ktoré plánujeme v roku 2020.
Ďalším pilotným projektom na podporu átrií je individuálny mentoring pre
vedúcich átrií s jednou z našich lektoriek.
Ide o osobné sprevádzanie cez skype,
či už v otázkach jednotlivých katechéz,
alebo ohľadom bežného fungovania átria.
Veď každé átrium je v niečom jedinečné,
a preto si každá vedúca átria môže klásť
iné otázky. Spätná väzba tých, ktorí už
mentoring absolvovali, nás presviedča
o tom, že táto služba má veľký význam.
V OZ Átrium Dobrého pastiera sa tešíme z každého, vďaka komu deti v átriách
v rôznych kútoch Slovenska spoznávajú
Ježiša ako Dobrého pastiera. Služba, ku
ktorej sme pozvaní, vnímam ako veľký
dar od Boha. Aby sme však mohli v tejto službe rásť, potrebujeme sa o tento
dar starať, preto nás všetkých pozývam
k spoločnej formácii v tomto diele.
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Zuzana Székelyová

Čas v átriu je pre mňa veľmi vzácny čas...

Moje deti chodia do átria...

O rozhovor sme poprosili vedúcu átria v Liesku na Orave Beu Stasovú.

Na Katechézy Dobrého pastiera začal náš prvorodený syn Paľko chodiť ako trojročný. Od prvých stretnutí som vedela, že sme na správnom
mieste. V átriu je cítiť pokoj a Božiu prítomnosť.
Pripravené prostredie láka deti sústrediť sa na
pokojné aktivity a cez ne prichádzať k modlitbe a počúvaniu Božieho hlasu. Paľko chodí do
átria už štvrtý rok a tento rok sa pridal aj jeho
mladší brat Jožko. Myslím si, že pre oboch je
čas v átriu, ktorý tam s Ježišom majú, veľmi
vzácny. Vždy sa tam veľmi tešia. Vnímam, ako
si k Ježišovi budujú osobný a vrúcny vzťah, a to
ma napĺňa radosťou. Podľa vzoru z átria sme si
aj doma založili modlitebný kútik. Nie vždy sa
pri ňom modlíme, ale deti ho rady prestavujú
a dekorujú a využívajú predmety z neho na naše
„domáce sväté omše“. Katechézy nám pomohli
aj so správaním detí na svätej omši. Dokážu
isté časti svätej omše viac sledovať. Ale to, čo

Bea, povedz nám pár slov o sebe.
Volám sa Bea Stasová, som vydatá takmer 22 rokov. S manželom Martinom vychovávame a tešíme
sa z našich siedmich skvelých detí: Sáry, Simeona,
Samuela, Sebastiána, Salome, Serafína a Stelly.
Bývame v dedinke Liesek, na severe malebnej
Oravy. Po 19 rokoch na „materskej dovolenke“ J
som sa vrátila do práce, už tretí rok učím v ZŠ Štefana Šmálika v Tvrdošíne. Mám veľmi rada hudbu,
rada si spievam, hrám na viacerých hudobných
nástrojoch. Živím sa zo stretnutí (aj) v našom
dome, na našom dvore, kde sa stretáva veľa rodín
a v ktorých dominujú zmysluplné rozhovory, detský
džavot, radostný smiech či modlitba.
Okrem svojej rodiny sa venuješ
aj iným aktivitám.
Veru, je to „nepochopiteľné, nesmierne tajomstvo“:
napriek môjmu žitému manželstvu a viacnásobnému materstvu mám ešte „pár“ ďalších aktivít.
V rámci Slovenska sa spolu s priateľkou Máriou a
ďalšími podieľam na realizácii duchovných obnov
pre ženy, alebo sa stretávam s malými bádateľmi v Montessori učebni, ktorú sme s manželom
a našimi deťmi zriadili v prístavbe nášho domu, či
poznávam Božiu lásku s maličkými v átriu.

novane sme tam chovali myšky a kuny J. Manžel
Martin ho spolu s našimi deťmi vo voľnom čase po
troche zveľaďovali. Keď sa o našom úsilí dozvedeli
niektorí naši priatelia, podporovali nás a aj konkrétne pomáhali: od darovania materiálov – až po bezúročné zapožičanie financií. Na sviatok Mena Panny
Márie, 12. 9. 2019, nám p. farár zrekonštruované
priestory požehnal a slávnostne otvoril. Keď sme
priestory pripravovali, hovorila som svojmu Bohu:
„Keby si mi poslal sedem ,maličkých‘, utvrdil by si
ma v tom, že túto moju službu potrebuješ…“ Nuž,
a dnes naše átrium RATOLESŤ aktívne navštevuje
už viac ako 4× sedem „maličkých“.  Sú rozdelení
do štyroch skupiniek: máme dve skupinky pre vek
3 – 6 rokov a dve skupinky pre deti nad 6 rokov.
A je to tam s nimi prenáááádherný čas...

Prečo si si vybrala práve program
Katechéz Dobrého pastiera?
Tento program je veľmi blízky môjmu vnímaniu
a prežívaniu vzťahu s mojím osobným Bohom.
Celé roky som hľadala spôsob, ako svojim deťom
„ukazovať“ lásku Boha. Vyrábala som si biblické
postavičky a iné predmety, hrala alebo kreslila
som im príbehy z Biblie. Na moje veľké prekvapenie to fungovalo, ony sa v úžase zamýšľali, a keď
porozumeli, samy potom biblické príbehy hrali J.
Tvoje átrium je špecifické,
A citlivo vnímali všetko, čím sme žili: pamätám
povedz nám o ňom.
si, ako sa hrávali na kňazov, ako slúžili sv. omše
Átrium sme zriadili v prístavbe nášho domu. Desať a ako Simeon v r. 2005 (vtedy 4-ročný) prežíval
rokov to bol chátrajúci, neobývateľný priestor nad konkláve: zobral z klavíra zelený poťah, dal si ho
garážami, používali sme ho iba ako sklad a neplá- ako štólu na krk a skákajúc nám radostne ohlaso-

val: Habemus Papaaaam!!! Inokedy sme si zas pri
klavíri či s gitarou spievali a modlili sme sa. Naše
deti boli pri nás s traktoríkom či bábikou tak, ako
to práve prežívali a vedeli. Keď som sa dozvedela
o Katechézach Dobrého pastiera, nepotrebovala
som sa rozhodovať; bolo mi jasné, že toto je pre
„maličkých“ to pravé „orechové“.
Čo dáva práca s deťmi
v átriu tebe osobne?
Čas v átriu je pre mňa veľmi vzácny. Obávam sa,
že nedokážem nájsť vhodné slová. Božia láska je
taká veľká. Zakaždým odchádzam z átria užasnutá.
Maličkí sú takí vnímaví! Oni nepotrebujú hľadať
slová, vymýšľať gestá. A to NEBO v ich očkách!
Napríklad: po prezentácii oltára 4-ročná Sára,
pozerajúc sa s úžasom na oltár, s nádherným
úsmevom tíško zašepkala: „To je náááádherný
stôl.“ A Esterka šepotajúc dodala: „Toooľko lásky
na jednom stole.“
Tvoje vianočné želanie pre všetkých, čo
držia v rukách náš Spravodaj:
Milí priatelia, známi i neznámi!
Z plnosti srdca želám Vám i sebe: nech zažívame kdekoľvek a v akejkoľvek životnej situácii,
že BOH nekonečne MILUJE! Vyprosujem nám
všetkým, nech sme vnímaví, keď k nám Boh
hovorí..! Povzbudzujem nás, nech nikdy nestratíme odhodlanie ísť dopredu a v malosti
byť Bohu v plnosti srdca k dispozícii...
Daj nám to, HOJNE a VRCHOVATO, Pane!!!

Monika Fialová, vedúca átria Detva – Korytárky

Prvý certifikovaný kurz na Slovensku
Počas posledného augustového týždňa sa štyridsať vedúcich átrií stretlo na 6-dňovom intenzívnom kurze
Katechéz Dobrého pastiera v Pezinku, ktorý viedli sestry dominikánky z USA. Tento kurz je súčasťou
medzinárodne certifikovaného vzdelávania v programe Katechéz Dobrého pastiera.
Účastníčka kurzu Monika nám
k nemu napísala pár slov:
„Kurz v Pezinku bol pre mňa veľkým
obohatením. Nielen kvôli svojmu
obsahu, ktorý bol sám osebe plný
krásnych tém prelínajúcich sa
s osobnými zážitkami z predstavenia
jednotlivých katechéz, ale tiež preto,
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že bol profesionálne na veľmi vysokej úrovni. Mala som pocit, že sme
nepremárnili ani minútu, a pritom
naše prednášajúce citlivo striedali
prednášky s tvorivou prácou na výrobu pomôcok, praktické ponaučenia
a užitočné rady s hlbokými zamysleniami o pravdách viery, ktoré de-

ťom v átriu chceme sprostredkovať.
Myslím, že pre mnohých to nebol len
výnimočne dobre pripravený kurz,
ale aj čas na duchovné načerpanie
a osobnú obnovu. Ďakujem, že som
tam mohla byť, a vážim si, že vďaka pomoci iných sme si taký kurz
vlastne mohli na Slovensku dovoliť.“

očami kňaza

Bea Stasová, vedúca átria Liesek

My dospelí máme tendenciu
deti podceňovať...

V živote sa stretávame s rôznymi otázkami.
Niektoré nám kladie sám život, iné prichádzajú z nášho okolia alebo od našich blízkych.
Sú aj otázky, ktoré sa objavujú iba v našom
vnútri. Neraz sa nám vkradne myšlienka, s ktorou
budeme konfrontovaní aj zoči-voči Pánu Bohu:
„Čo si urobil s vrodenou túžbou byť veľkým?“
Pravda je taká, že Boh každého z nás stvoril ako
neopakovateľného, jedinečného, ktorého nikto
iný nemôže nahradiť a ohroziť. Všetci sme deťmi
jediného Otca, a keď „vrastieme“ do prostredia,
keď sa voči nemu otvoríme, budeme môcť naplno
rozvíjať svoju individualitu.
Heslom Katechéz Dobrého pastiera sú slová
zakladateľky tohto diela S. Cavalletti: „Pomôž mi,
aby som sa priblížil k Bohu sám.“ Deti dokážu
objavovať veľké tajomstvá a prijať ich do svojho
srdca. My dospelí máme tendenciu deti podceňovať v štýle – ja som objavoval ťažko a takisto
len ťažko môže objavovať dieťa. Dieťa je však obdarované všetkými schopnosťami a nemá nijaké
obmedzenia ani po stránke duchovnej. Má všetko,
iba nie naplno rozvinuté.
Program Katechéz Dobrého pastiera je veľkým
darom a pomôckou na rozvíjanie života s Bohom
a viery u detí už od troch rokov. Pri pohľade na
biblický a liturgický obsah Katechéz by sme si možno mysleli, že je to asi príliš namáhavé, a predsa
skúsenosť s programom hovorí niečo iné.
Chcem všetkých, ktorí sa venujú alebo zamýšľajú venovať Katechézam Dobrého pastiera, pozvať
k modlitbe za toto dielo. Zároveň chcem povzbudiť
k zodpovednosti pri venovaní sa tejto katechéze.
Neostaňme na povrchu a pri príprave na katechézu
najskôr my sami preniknime do hĺbky jednotlivých
posolstiev. Svojou zodpovednou katechetickou
prácou pomôžeme našim deťom stať sa veľkými
– stať sa Božími.

ThDr. Viktor Pardeľ, PhD., vedúci
Diecézneho katechetického
úradu Spišskej diecézy

je pre mňa asi najdôležitejšie, je, že naše deti
nedostávajú v átriu hotové odpovede, ale že majú
priestor na žasnutie nad Božím slovom a tvorenie
si vzťahu s Bohom. A to je vec, ktorú im, verím,
nikdy nikto nebude môcť vziať a z ktorej budú
ťažiť po celý život.

100 rokov od narodenia Gianny Gobbi
„‚Vstúpiť do tajomstva detstva‘ vyžaduje od nás, dospelých,
odhodlaného ducha a osobitú disciplínu. Táto disciplína prichádza ako
výsledok trpezlivého pozorovania detí spolu so starostlivou prípravou
nás samých na to, aby sme dokázali pochopiť, čo pozorujeme a vedeli,
ako najlepšie odpovedať na dieťa, ktoré sa nám dáva spoznať.“
— Gianna Gobbi —
Najbližšia spolupracovníčka Sofie Cavalletti
Napriek tomu, že boli veľmi odlišné, mali jedna
a spolutvorkyňa programu Katechéz Dobrého voči druhej veľký rešpekt. Ich blízke priateľstvo
pastiera sa narodila pred sto rokmi v Ríme. Ako a úzka spolupráca pretrvali takmer polstoročie.
20-ročná zanechala svoje štúdiá,
Spolu vytvorili a experimentálne
aby sa zúčastnila montessori kuroverili program Katechéz Dobrého
zu v Ríme a o rok neskôr už pracopastiera na množstve detí v átrivala v jednom z Domov detí (Casa
ách po celom svete. Dá sa povedei Bambini) v Ríme. Postupne sa
dať, že Sofia ako biblistka a tez nej stala asistentka Márie Monologička navrhla témy a Gianna
tessori pri kurzoch pre dospelých.
ako pedagogička navrhla spôsob,
Tejto práci sa naplno venovala až
akým sa téma prezentuje deťom.
do roku 1954, keď sa prvýkrát
Sofia na ich spoločnú prácu
stretla so Sofiou Cavalletti.
spomína: „Vo všetkých materiáGianna Gobbi
Sofia o tom neskôr napísala:
loch, na ktoré sa pozerám, vidím
(1919 – 2002)
„Nedokážem myslieť bez emócie
Giannine ceruzky a perá, a tiež
na to prvé dávne stretnutie s Giannou a malou moje pílky. Neexistuje žiadny materiál, ktorý by
skupinou detí... Mysleli sme si, že to bude len bol iba jej alebo iba mojou prácou. Toto prelíprvé z pár stretnutí, a potom sa každá z nás nanie, také evidentné a viditeľné v átriu, korešvráti späť ku svojej práci. Namiesto toho bolo ponduje s prelínaním pocitov, dohôd a často
toto stretnutie začiatkom vášnivej a vzrušujúcej vášní, ktoré tvorili náš vzťah. Nikdy nebudem
práce s deťmi, ktoré nám otváralo vždy nové dosť vďačná Gianne za toto priateľstvo.“
a širšie horizonty vo svete detstva.“
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naša knižná novinka

Soﬁa Cavalletti

Náboženský
potenciál dieťaťa
vo veku 3 – 6 rokov
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Zaujímavosti z našich átrií
Na Slovensku už funguje 50 átrií a 5 z nich je
v materských školách. Najviac ich je v bratislavskej arcidiecéze (13 a 3 škôlky). Druhá je
spišská diecéza (8 átrií a 1 škôlka).
Od leta 2016 aj na Slovensku začali prebiehať
kurzy pre vedúcich, asistentov a priaznivcov
programu Katechéz Dobrého pastiera. Pre
vek 3 až 6 rokov ich bolo dokopy 18 a prešlo
nimi vyše 400 účastníkov.
Od roku 2018 začali aj pre vek 6 až 9 rokov.
Doteraz ich bolo 5 a absolvovalo ich viac ako
130 účastníkov.
V OZ nám na vzdelávaní veľmi záleží, preto
pre vás pripravujeme nový koncept kurzov, ktoré
spúšťame od jesene 2020. Sledujte nás na
www.katechezydp.sk a na facebooku, kde
budú všetky dôležité informácie včas.

Ja som dobrý pastier.
— Jn 10,�11 —

Sofia Cavalletti:
Náboženský potenciál dieťaťa vo
veku 3 – 6 rokov
Máme veľkú radosť, že vám môžeme ponúknuť
inšpiratívne dielo zakladateľky programu Katechéz
Dobrého pastiera už aj v slovenčine.
Knihu si môžete objednať priamo na našom webe
www.katechezydp.sk.

P o dp o r t e n á s
Našou víziou je, aby každé dieťa mohlo spoznávať Ježiša ako
Dobrého pastiera. Zapojte sa do tohto veľ kého diela aj Vy.
Spojte sa s nami v každodennej modlitbe žalmu 23: Pán je môj pastier, nič mi nechýba...
Darujte jednorazovo alebo darujte pravidelne 5, 10, 20 alebo 50 eur mesačne.
IBAN: SK40 0900 0000 0051 5282 7560

„Nech
radosť Vianoc
naplní aj Vás.“

Pri napĺňaní vízie OZ využívame veľa rôznych služieb týkajúcich sa marketingu, grafiky,
IT podpory, komunikačných zručností a projektového manažmentu. Radi prijmeme Vašu
pomoc v týchto oblastiach. Ozvite sa nám na info@katechezydp.sk
Za každú modlitbu, dar a podporu
Vám ďakujeme.

Tím OZ Átrium Dobrého pastiera

SPRAVODAJ Dobrého pastiera
Občasník programu Katechéz Dobrého pastiera
Vydáva: OZ Átrium Dobrého pastiera, Okružná 1025/14, 927 01 Šaľa, IČO: 52065847, info@katechezydp.sk
Zodpovedná redaktorka: Lenka Bene. Jazyková úprava: Marta Glossová. Grafická úprava: Pavol Borodovčák.
www.katechezydp.sk
4

