KATECHÉZA SENIOROV
Úvodom si musíme položiť otázku: Prečo sa venovať katechéze seniorov?
Z môjho pohľadu je tých dôvodov na katechézu seniorov viacej, ale chcem uviesť aspoň niekoľko:







mnohí zo súčasných seniorov nedostali v mladosti náboženskú výchovu buď vôbec, alebo
len v obmedzenej miere – čiastočne v rodine, alebo 3 – 4 roky na náboženstve v škole,
v päťdesiatych rokoch minulého storočia bola na náboženskú výchovu v školách venovaná 1
hodina týždenne a tak bol čas využívaný na tie najzákladnejšie pravdy – teda Nový zákon a
na prípravu na prijatie sviatostí,
skutočnosť, že aj my kresťania katolíci vychádzame tiež zo Starého zákona nebolo na
vyučovaní náboženstva takmer vôbec zohľadňované, pravdepodobne z nedostatku času a
preto sa u seniorov javia v tejto oblasti značné medzery,
náboženská literatúra bola málo dostupná a preto doplňovanie vzniknutých medzier
samoštúdiom sa dalo len veľmi obmedzene,
dnes rozšírené katechézy a skupinky sú orientované na mládež a rodiny, čo je správne, ale v
takto orientovanej problematike nenachádzajú seniori svoje naplnenie,
seniori po odchode detí z domu, zostávajú často osamelí. Túto osamelosť pociťujú často, aj
keď zostanú vo dvojici a dobre im padne účasť v takomto spoločenstve, kde majú možnosť
aj duchovne rásť.

Popis aktuálnej situácie:
Pri Farskom úrade Žilina – mesto, pán farár Mgr. Peter Holbička zaviedol katechézy pre seniorov.
Prvé stretnutie sa uskutočnilo 24. novembra 2011. Odvtedy sa na katechézach stretávame na
Farskom úrade Žilina mesto v Centre N3, pravidelne každý týždeň v stredu (okrem prípadov, keď
má pán kaplán iné naliehavé povinnosti). Katechézy vedie pán kaplán Mgr. Roman Titze. Nakoľko
sa naše stretnutia uskutočňujú vždy v stredu o 15.00, stretnutie začíname modlitbou „Korunka
Božieho milosrdenstva“. Na prvých stretnutiach sa nás schádzalo málo, asi 6 – 8. Teraz nás je už
viac ako 20 a pravidelne sa stretávame v počte medzi 14 až 18, väčšinou žien.
Naše katechézy pán kaplán zameral hlavne na nasledujúcu problematiku: „Cesta k Bohu“ „Zbožštenie“ - ako povedal Sv. Irenej z Lyonu: „Boh sa stal človekom preto, aby sa človek
mohol stať bohom“ a na pôsobenie „Ducha Svätého“. Okrem toho na niektorých stretnutiach
čítame Božie slovo, následne rozjímame a potom nasleduje zdieľanie o prečítanom Božom slove.
Na niektorých stretnutiach určitý čas venujeme riešeniu problémov niekoho z nás, prípadne
problémov týkajúcich sa nášho okolia – rodiny, mesta a pod. Na ukončenie našich stretnutí
nasleduje modlitba s požehnaním.
Sformovanie vízie:
V najbližšom období by bolo vhodné pokračovať v už začatej problematike, v rozsahu ako ju má
pán kaplán pripravenú, predpoklad asi ešte jeden rok. Počas tohto obdobia bude vhodné upresniť
zameranie problematiky, na ktorú by bolo potrebné v nasledujúcom období zamerať pozornosť,

napr. zo Starého zákona – predovšetkým časti, o ktorých sa pri svätých omšiach nehovorí vôbec,
alebo len veľmi málo a bolo by vhodné so seniormi o nich hovoriť a ozrejmiť správne chápanie.
Tomuto zameraniu by bolo potrebné venovať sa ešte aspoň jeden rok.
Pomenovanie nástrojov:
Na dosiahnutie predpokladaného cieľa bude potrebná predovšetkým spoločná modlitba a čítanie
Božieho slova. Pri čítaní Božieho slova je potrebné snažiť sa ho pochopiť a sústrediť sa
predovšetkým na to – čo tento text skutočne hovorí a ďalej snažiť sa pochopiť čo príslušný text
hovorí konkrétne mne – v mojej situácii.
Rozdelenie do etáp:
V prvej etape – pokračovanie katechézy pripravenej pánom kaplánom Titzem. A v druhej etape
zamerať sa na prehlbovanie práce s Božím slovom.
Náklady:
Nakoľko naše stretnutia sa konajú v priestoroch Farského úradu, zatiaľ pán farár nepožaduje
hradenie nákladov za miestnosť a stretnutia trvajú jednu hodinu – občerstvenie sa nekoná.
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