
Pomôcka pre rodičov detí  

na porozumenie priebehu sv. omše 
 

Analógia  
s tréningom parkouru1 s kámošmi  

na našej záhrade 

Čo sa v omši práve deje… … a ako to dávame najavo. 

Ideme na záhradu.  Prichádzame na stretnutie s Ježišom 
a Jeho rodinou – Cirkvou. 

Zhromaždíme sa v kostole a spolu 
spievame. 

Upraceme, pokosíme, pohrabeme 
lístie a pripravíme cvičebné náradie, 
prekážky, žinenky,… 

Upratujeme svoje srdcia od hriechu 
a pripravujeme sa na príchod Ježiša 
Krista. 

Vyznávame svoje hriechy a prosíme 
Pána Boha, aby nás od nich očistil 
a uzdravil nás z nich. 

Prichádza tréner – srdečne ho medzi 
nami privítame. 

Keď je všetko pripravené, Ježiš 
prichádza medzi nás. 

Vítame ho volaním „Pane, zmiluj 
sa!“ (ako kedysi v Ríme cisárov) 
a spevom „Sláva Bohu na 
výsostiach!“ 

Poprosíme trénera, aby nás trénoval 
a aby nás dnes zase niečo nové 
naučil. 

Poprosíme Ježiša, aby nás aj dnes 
učil nebeskému životu a pomáhal 
nám natrénovať si ho. 

Kňaz v mene nás všetkých prednáša 
túto prosbu Bohu v modlitbe dňa, na 
ktorú všetci odpovieme „Amen!“ 

Tréner nám vysvetľuje dnešnú lekciu 
–  pozorne pozeráme a počúvame, 
aby nám z neho nič neušlo. 

Ježiš nám vysvetľuje dnešnú lekciu 
–  pozorne pozeráme a počúvame, 
aby nám z neho nič neušlo.  

Bohoslužba slova, v ktorej počúvame 
úryvky z Biblie (čiže Písma Svätého) 
a kňaz nám ich vysvetľuje. 

So všetkým, čomu nás tréner dnes 
učil, súhlasíme a chceme sa to naučiť! 
Prosíme ho, aby nám s tým pomáhal 
a natrénoval nás to. 

So všetkým, čomu nás Ježiš dnes učil, 
súhlasíme a chceme sa to naučiť! 
Prosíme ho, aby nám s tým pomáhal 
a natrénoval nás to. 

Na znak súhlasu recitujeme „Verím 
v Boha“ a potom v Modlitbách 
veriacich („prosbách“, ako sa im 
hovorí) prosíme Boha, aby nám 
pomohol všetko sa to naozaj naučiť. 

  

 

                                           
1 Parkour [parkúr] (iné názvy: Le Parkour [líparkúr], l’art du déplacement [lárdüdeplasma (n)], zriedkavo parkúr, skratka PK) je 
disciplína francúzskeho pôvodu, ktorej základom je schopnosť dostať sa z bodu A do bodu B (a späť) bezpečne, plynule a účinne 
(efektívne) s použitím vlastného tela. Pomáha v prekonávaní akýchkoľvek prekážok v okolitom prostredí – od vetiev cez kamene a 
skaly až po zábradlia a betónové steny – môže sa vykonávať v meste, ako aj na dedine. Muž, ktorý vykonáva parkour je traceur, žena 
je traceuse alebo traceurka. Podľa definície Francúza Davida Belle sa parkour zameriava na tréning účinných pohybov a rozvoj tela a 
mysle, aby sa človek vo všetkých situáciách (a predovšetkým kritických) vedel pohybovať pokojne a sebaisto. 


