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Ako s deťmi prežívať svätú omšu? Čo 
znamenajú jednotlivé liturgické pred-
mety a na čo sa používajú? Prečo má 
kňaz raz zelený ornát, inokedy biely, čer-
vený, fialový, ba dokonca ružový? Načo 
je liturgická hudba a čo znamenajú roz-
ličné gestá počas svätej omše? Na tieto 
otázky a aj mnohé ďalšie dáva odpoveď 
rubrika Vítaní sme v chráme. Spolu s 
deťmi budeme objavovať podstatu li-
turgie, jej krásu a obsah jednotlivých 
častí. Zároveň im priblížime slávenia 
jednotlivých liturgických období. Naším 
cieľom je, aby sa svätá omša stala cen-
trom života našich čitateľov, aby objavili 
jej zmysel, krásu a aby ju dokázali napl-
no prežívať. Informácie z rubriky Vítaní 
sme v chráme môžete vypísať, doplniť 
ilustráciami z Rebríka či fotografiami 
a zalaminovať, aby vás sprevádzali pri 
spoločných prípravách na svätú omšu. 
Každý mesiac si spolu s deťmi môžete 
viac všímať veci, o ktorých sa vtedy v 
rubrike bude písať.

Rubrika vždy ponúka aj úlohy, ktoré mô-
žete na stretku spoločne riešiť – a poslať 
do redakcie. Možno práve Tvoje deti zo 
stretka po žrebovaní získajú peknú od-
menu.

V septembrovom čísle Rebríka je hlav-
nou témou Škola spolužitia. Toto číslo 
ponúka materiál, ktorý sa dá využívať 
pri témach zameraných proti diskrimi-
nácii, rasizmu, xenofóbii a ostatným 
prejavom intolerancie. Cieľom je, aby si 
deti s našou pomocou vytvárali správny 
postoj k ľuďom, ktorí sa líšia farbou ple-
ti, jazykom, vierovyznaním, zdravotným 
postihnutím a pod. 

Hneď prvú dvojstránku Rebríka č. 1 mô-
žete využiť na stretko o predsudkoch a o 
spolužití s rozličnými ľuďmi, ktorí sú oko-
lo nás.

Na stretko budete po-
trebovať septembro-
vý Rebrík, tyčinkový 
lep, hárok papiera na 
plagát, pripravené ob-
rázky z Rebríka. Z kan-
celárskeho papiera si 
pripravte bubliny, aké 
sa používajú v komiksoch. Mali by byť 
dostatočne veľké na to, aby do nich deti 
mohli písať – a aby sa bubliny mohli do-
plniť k obrázkom. 
Bublín by malo byť aspoň dvakrát toľko, 
ako je počet detí na stretku.

Na začiatku stretka sa spoločne poroz-
právajte o tom, s kým všetkým sa počas 
dňa stretávate a spolu s deťmi na hárok 
papiera prilepte obrázky z prvej dvoj-
strany Rebríka – môžete vybrať prvé dve 
strany a nalepiť ich na papier. Texty v 
bublinách vybieľte.

Porozprávajte sa s deťmi o ľuďoch, s kto-

rými sa stretávajú, o tom, že každý z nás 
je iný a každý má veľa dobrých vlastností, 
ale nájdu sa aj zlé. Niekedy sa nám zdajú 
niektorí ľudia viac odlišní. Často si o nich 
začneme myslieť niečo skôr, ako ich bliž-
šie spoznáme. 

Vyzvite deti, aby sa zahľadeli na obrá-
zok, dobre popremýšľali. Potom nech si 
vezmú prázdnu bublinu a napíšu do nej, 
čo si myslia jednotlivé postavy na obráz-
ku. Bubliny potom postupne dolepia k 
obrázkom. Spoločne si potom prečítajte 
texty, ktoré sú napísané v bublinách v 
Rebríku a porovnajte si ich s textami detí 
zo stretka.

Vyzvite deti, aby sa učili byť pozornejšie, 
aby sa usilovali v každom – v spolužiakovi, 
v kamarátovi, v človeku, ktorého stretnú 
hľadať to najlepšie. O svoje objavy sa po-
tom podeľte na ďalšom stretku.

V 30. ročníku môžu čitatelia lepšie 
spoznať Troch košických mučeníkov 
– patrónov eRka, o ktorých bude celý 
rok v Rebríku komiks. 

Za celú redakciu časopisu Rebrík 
želáme všetkým stretkám veľa 

pekných spoločných chvíľ 
naplnených radosťou!

Pripravila Katarína Jantáková, ilustrovala Mária 
Páleníková

Škola spolužitia s RebRíkom
Aj v tomto školskom roku nájdete v Rebríku veľa námetov, ktoré môžete využiť na stretkách. Vedú 
deti k hlbšiemu prežívaniu ich viery, k rešpektu a záujmu o druhých, k samostatnému premýšľa-
niu a k aktivitám či vlastným iniciatívam.

Realizované s finančnou podporou Minis-
terstva spravodlivosti SR v rámci dotačné-
ho programu na presadzovanie, podporu 
a ochranu ľudských práv a slobôd a na 
predchádzanie všetkým formám diskrimi-
nácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu 
a ostatným prejavom intolerancie. Za ob-
sah tohto dokumentu výlučne zodpovedá 
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí.


