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Stále populárnejší prístup vo výchove viery pre mladých ľudí 
 

Len málo katechétov v tejto krajine mohlo predpokladať popularitu 

hnutia náboženskej výchovy s názvom Katechézy Dobrého pastiera. 

“V roku 1985 som poslala vianočnú pohľadnicu každému, kto bol v 

USA zapojený do KDP,” povedala mi Tina Lillig, riaditeľka 

Národnej Spoločnosti Katechéz Dobrého Pastiera. “Myslím, že som 

potrebovala 23 známok. Minulý mesiac se posielali náš každoročný 

mail 1400 členom spoločnosti a predpokladáme, že je ešte približne 

900 ďalších ľudí, ktorí aktívne pracujú v KDP.” Ako národná 

riaditeľka počas 13 rokov, Lilling vidí záujem ustavične rásť a 

rozmáhať sa, ale nič ju nepripravilo na prítomnosť. “Teraz prijímame 

požiadavky z tak vzdialených diecéz ako Filipíny, Tanzánia a 

Pakistan. Zrazu sa to podobná požiaru,” hovorí. 

 

Historický vývin 
Čo je prekvapujúce je, že Katechézy Dobrého Pastiera nie sú ničím 

novým. Boli vytvorené viac ako pred 50timi rokmi v Ríme, v tieni 

Vatikánu, dvoma talianskymi laičkami. Prvá, Sofia Cavalletti, 

horlivá študentka so záľubou v starobylých jazykoch, ktorá získala 

doktorát z hebrejčiny a srovnatelnych Semitských jazykov na 

univerzite La Sapienza v Ríme. Po Druhom Vatikánskom Koncile sa 

zapojila do komisie pre Židovsko-kresťanské vzťahy. Ako slobodná, 

Cavalletti nemala vlastné deti a ani ju nijako zvlášť nezaujímal 

duchovný život detí, až kým ju priateľka nepožiadala o prípravu 

svojho dieťaťa k sviatostiam. Pohnutá detským záujmom a 

nahliadaním, Cavalletti bola fascinovaná náboženským potenciálom detí a spôsobmi, ako ho podnecovať 

(živiť) v rámci Cirkvi. 

Spoločníčku pre svoju úlohu našla v Gianne Gobbi, ktorá bola asistentkou Marie Montessori. Gobbi 

uviedla Cavalletti do pedagogického prieskumu M. Montessori a metód a prístupu, ktoré používala 

začiatkom 20. storočia. Gobbi priniesla hlboké poznanie detí a ich vývojové možnosti ku Cavallettiovej 

rozsiahlemu teologickému základu. Spoločne vytvorili dynamické partnerstvo, ktoré trvalo viac ako pol 

storočia. 

V dome Cavallettiovej blízko Piazza Navona v Ríme vytvorili, čo sami nazvali átrium. V architektúre 

prvotnej cirkvi bolo átrium miestom zhromaždenia medzi liturgickým miestom kostola a ulicou. Bolo to 

miesto, kde sa veriaci zhromaždili pred začatím bohoslužby a kde katechumeni prijímali inštrukcie vo viere 

ako časť ich uvedenia do Kresťanskej komunity. Cavalletti a Gobbi chápali svoje átrium ako miesto, ktoré 

má slúžiť podobnému zámeru; nie je to detský kostol – separátne od kostola dospelých, ale skôr pomôcka k 

plnšej účasti detí na liturgickom a spoločnom živote jednej cirkvi, ktorá zahŕňa pokrstených Kresťanov 

každého veku. 

Vzdelávacie prostredie prevzaté od Montessori, átrium zahŕňa vhodné materiály, ktoré môžu deti používať: 

malé modely rôznych vecí, ktoré môžu vidieť v kostole, diorámy a postavičky sprevádzajúce čítania Písma, 

modlitbové kartičky, mapy starovekého Izraela, časový prehľad dejín spásy a zdroje pre ďalšie štúdium 

Písma a liturgie Keď uvádzali materiály, ženy vždy pozorne sledovali detskú odozvu a pozorovali, ako ich 

používajú. Vyradili materiály, ktoré buď nepodnecovali intenzívne premýšľanie alebo individuálnu prácu 

medzi deťmi. A tie, ktoré tak robili, tie ponechali. Časom, pozorujúc u detí trvalú príťažlivosť istých 

materiálov, Cavalletti a Gobbi začali rozoznávať jedinečný sklon k detskému porozumeniu Evanjelia, 

konkrétnych tém, ktoré upútali ich pozornosť a spôsoby vyjadrenia tém, ktoré boli vlastné detstvu. 

Začiatkom 60tych rokov, Cavalletti najskôr začala písať o tom, čo ona a Gobbi videli. Jej pozorovania sa 

rozšírili do celého sveta po vydaní knihy Náboženský potenciál dieťaťa v roku 1979. Átriá boli založené v 



mnohých krajinách, napr. v Mexiku, Kolumbii, Kanade a v USA. Biskup v Mexiku, s ktorým si Cavalletti 

písala, dal hnutiu jeho názov (Katechézy Dobrého Pastiera), pre charakteristický obraz Krista, ku ktorému 

boli najmladšie deti rôznych kultúr neustále priťahované. 

 

Spočiatku átriá v USA – ako kdekoľvek inde – vznikali v rámci Montessori vzdelávacej komunity, zvlášť 

Katolíckych Montessori škôl. Avšak zakrátko aj farnosti, tradičné školy a spoločenstvá rodičov, ktorí 

vzdelávali svoje deti doma, začali vyhľadávať školenie v tomto prístupe náboženskej formácie. V roku 

1984 vytvorená Národná Spoločnosť Katechéz Dobrého Pastiera začala ponúkať katechetické formačné 

kurzy. Od roku 1997, kedy začali používať počítačovú databázu, bolo ponúknutých 820 kurzov. 

Konzervatívny odhad účastníkov je okolo 10 000, ale číslo je pravdepodobne oveľa vyššie. Väčšina 

katechétov bola školená pracovať s deťmi vo veku 3-6 rokov, ale mnohí šli ďalej a ukončili aj ostatné 

stupne školenia, ktoré im pomáhajú vytvoriť a sprostredkovať átriá pre 6-9 ročných a 9-12 ročných. Je 

veľmi ťažké odhadnúť počet detí, ktoré sa momentálne zapájajú do átrií v celej krajine, ale podľa členstva a 

zoznamu adries to môže byť aj viac ako 20 000, predpokladá Lillig. 

Rozlišovacie znaky 
Nasledujúcich päť charakteristik odlišujú Katechézy Dobrého Pastiera od tradičného náboženského 

vzdelávania:  

Teológia Dieťaťa 

Zakotvené v Montessori pedagogike, Katechézy Dobrého Pastiera vnímajú dieťa nie ako „tabula rasa“, 

ktoré je pripravené byť poučené o Bohu, ale skôr ako niekoho, kto je už v hlbokom vzťahu s Bohom 

a potrebuje jazyk a priestor, ktoré mu pomôžu v tomto vzťahu rásť. Katechézy začínajú vo viere, že dieťa 

bolo obdarené Duchom Svätým v krste a že tento Duch ho bude hýbať/poháňať k tomu, čo potrebuje 

najviac. Výsledkom tohto zmýšľania je, že to boli skôr detské otázky a záujmy boli vodítkom pri príprave 

učebných plánov atria, ako to, čo si dospelí myslia, že by sa deti mali naučiť. 

 

Úloha dospelého 
Katechézy Dobrého Pastiera pozývajú dospelého, aby vystúpil z roly učiteľa a namiesto toho slúžil ako 

spolu-poslucháč a učiaci sa spolu s dieťaťom pred slovom Boha. Dospelý pôsobí v úlohe podobnej 

duchovnému vodcovi, pozorne načúvajúc potrebám a otázkam každého dieťaťa a spája dieťa so 

zdrojmi/myšlienkami z tradície viery, ktoré mu najlepšie poslúžia na jeho duchovnej ceste v tom čase. 

Dospelý je ako „dohazovač“, ktorý chce povzbudiť dieťa, aby lepšie poznalo Boha. Takže dospelý vytvára 

miesto a čas pre nich, aby sa stretli a zamilovali sa, ale potom sa stiahne, aby sa tí dvaja mohli stretnúť, ako 

im to vyhovuje. 

 

Pozornosť k prostrediu 

Katechézy Dobrého Pastiera kladú zvláštny dôraz na priestor, v ktorom sa uskutočňuje náboženská 

formácia. Maria Montessori si všimla, že malé deti majú „absorbujúce mysle“, čo znamená, že sa učia 

jazyk, kultúru a dokonca náboženské presvedčenie vo veľkej miere procesom osmózy alebo „pohlcovania“ 

toho, čo je okolo nich, ako prostredníctvom vyučovania a lekcií. Ak je detská skúsenosť Ducha alebo 

„Vnútorného Učiteľa“ tým, čo ich hýbe k tomu, čo potrebujú k rastu, prostredie okolo detí sa chápe ako 

„Vonkajší Učiteľ“; môže im pomôcť naplniť tieto potreby alebo ich potlačiť/udusiť. Na rozdiel od 

tradičného náboženského vyučovania, KDP zdôrazňuje prostredie átria, v ktorom prebieha formácia. Je 

úmyselne usporiadaný nie ako učebňa, ale ako miesto, kde možno žiť duchovný život.  

 
Špirálová metodológia 

Kým tradičné náboženské vyučovanie sa často venuje každý rok odlišnej téme (napr. druhý rok je pre 

sviatosť zmierenia a Eucharistiu, šiesty pre Starý zákon), Katechézy Dobrého Pastiera uplatňujú špirálový 

prístup, v ktorom sa základných tém dotýkame každý rok, rozširujúc to, čo už bolo povedané. Päť tém – 

vtelenie, Božie kráľovstvo, velikonočné tajomstvo, krst a Eucharistia – uvedené už dieťaťu vo veku troch 

rokov, poskytujú klenbu, na ktorú sa napája ďalšie poznávanie. Toto podporuje prepájanie medzi rôznymi 

oblasťami kresťanského života. 

 

Dôraz na podstatu 

Katechézy Dobrého Pastiera si všímajú, že jedným z najväčších darov, ktoré deti prinášajú do cirkvi, je ich 

schopnosť „preosievať“ obrovskú kresťanskú tradíciu a rozlíšiť, čo je najpodstatnejšie a čo je to 

najdôležitejšie. Cavalletti vypozorovala, že deti sa rýchlo stanú nepozornými/nesústredenými, keď sa im 

ponúka okrajový materiál, ale sú koncentrované a ustálené/pokojné, keď dostanú to, po čom sú hladné. 



KDP sa snaží z katechéz odstrániť to, čo im je cudzie. Snaží sa používať čo najmenej slov, zbaviť sa „čulej 

práce“ a uvádza iba témy, ktoré deti označili, že spĺňajú kritéria toho, čo je nevyhnutné. 

 

Zhodnotenie Darov a Výziev 
Kým týchto päť znakov odlišuje Katechézy Dobrého Pastiera od iných náboženských vzdelávacích 

programov, ktoré sa práve používajú, takáto odlišnosť priniesla požehnania aj výzvy pre školy a farnosti, 

ktoré tento prístup používajú. 

Na prvom mieste požehnaní je skutočnosť, že väčšina pastorov, katechétov a rodičov, ktorí sú v KDP, 

zistili, že je to nesmierne užitočné a efektívne. Uprostred silnej kritiky náboženského vzdelávania 

v desaťročiach po Druhom Vatikánskom Koncile, táto katechéza vyvolala uznanie pre teologický materiál 

a jeho starostlivú pozornosť ku vývojovým možnostiam dieťaťa. Kým je potrebné prísnejšie zhodnotenie 

KDP a ich dlhodobý vplyv, rozšírený neoficiálny dôkaz naznačuje, že deti v programe sú aktívni, 

angažovaní členovia svojich kresťanských komunít a umí hovorit o svojej viere. 

Ďalším pozitívnym dôsledkom je zvýšené zapojenie sa dospelých vo veciach svojej viery ako výsledok 

KDP formačných kurzov. Dospelí, ktorí sa zúčastnia troch stupňov katechetického školenia objavia, že ich 

vlastná viera sa veľmi prehĺbila počas tohto času. A hoci nie všetci účastníci pôjdu vykonávať službu ako 

katechéti v átriu, v hodnotení kurzu zdieľajú, že sú osobnostne obohacujúce a nápomocné pre iné formy 

služby, v ktorej sú zapojení (napríklad vedenie dospelých katechumenov, Vzdelávanie dospelých vo viere 

alebo služba v sociálnom sektore). A čo viac Katechézy Dobrého Pastiera môžu preklenúť rozdiely 

v Cirkvi; sú príťažlivé pre liberálov aj konzervatívcov medzi Katolíkmi a inými kresťanskými komunitami, 

rovnako aj medzi Menonitmi a Luteránmi; približne tretina átrií v USA sú v episkopálnych spoločenstvách. 

Avšak energia obsiahnutá v tomto prístupe ku katechézam vytvorila veľké napätie v mnohých komunitách. 

Aby boli efektívne a zmysluplné, Katechézy Dobrého Pastiera majú niekoľko požiadaviek, ktoré sú mnohé 

farnosti a školy skoro nemožné zachovať: priestor átria, dostatok školených katechétov a čas. Mnohé 

farnosti a školy jednoducho nemajú miesto a je pre nich náročné venovať priestor špeciálne na tento účel. 

A čo sa týka katechetického školenia, každý stupeň katechéz vyžaduje približne 90 až 100 hodín školenia, 

plus ďalší čas na tvorbu materiálov pre átrium, pozorovanie iných átrií a spracovávanie poznámok z kurzu. 

Môže byť náročné nájsť dostatok dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní investovať toľko času pre svoju 

službu, zvlášť ak sú to aktívni rodičia alebo pracujú na plný úväzok. Čas pre deti je tiež dôležitý: 

dvojhodinová doba átria každý týždeň, ktorá umožňuje deťom vnímať novú prezentáciu a tiež práca 

s materiálmi, ktoré im už boli prezentované. Mnohé farnosti a školy sú zvyknuté na 45 alebo 60 minútové 

hodiny a ťažko sa im to mení. Takého očakávania môžu vyvolať napätie s inými skupinami v spoločenstve, 

ktoré sa tiež uchádzajú o priestor a čas. Farnosti a školy, ktoré táto metóda upútala, sú často neisté v tom, 

ako ju v plnosti implementovať a v akom vzťahu by mala byť k iným programom náboženského 

vyučovania, ktoré súbežne prebiehajú. 

Ukazuje sa aj ďalšia výzva vo vzťahu medzi Katechézami Dobrého Pastiera a miestnou diecézou. Ako sa 

KDP rozširujú, diecézy ich všimnú a pýtajú sa, ako KDP curriculum zodpovedá diecéznym štandardom. 

Keďže KDP sú založené na ústnej tradícii a nepoužívajú žiadnu učebnicu, tak komise ustanovené pro 

inspekci katecheze majú problém ji zhodnotiť. Nezapadá do žiadnej kategórie, na ktorú sú zvyknutí. 

Výsledkom je, že vzájomná komunikácia je výzvou jak pro charizmatické a živé hnutí, tak pro zavedené 

církevné štruktúry a postupy.  

„Sú to záležitosti, ktorým sme sa nemuseli venovať, keď sme boli oveľa menším hnutím, ktoré bolo 

situované najmä v Montessori spoločenstve,“ pripúšťa Tina Lillig. „Vstupujeme do nového okamihu 

histórie tejto práce. Začali sme ako horčičné semienko a teraz zažívame zázrak a bremeno veľkého rastu. 

Ale v tomto všetkom je niečo z Ducha a ak mu budeme načúvať, povedie nás k tomu, čo najviac 

potrebujeme práve v tomto čase.“ 

Ann Garrido je riaditeľka magisterského programu Katechéz Dobrého Pastiera na Aquinas Institue of Theology 

v St. Louis, Mo. A slúži vo formačnej rade Národnej Spoločnosti Katechéz Dobrého Pastiera. 
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