
 

 
DIECÉZNY  KATECHETICKÝ  ÚRAD  BRATISLAVSKEJ  ARCIDIECÉZY 

814 92   BRATISLAVA 1, Špitálska 7,     dku.bratislava@gmail.com 
 

Bratislava, 17.01.2017 

 

 

Drahý oltárny spolubrat,  
 

Diecézny katechetický úrad v Bratislave ponúka pre farnosti našej 

arcidiecézy možnosť zapojiť sa do 6. ročníka biblickej súťaže „Biblia pre 

všetkých“, ktorá je určená na obohatenie katechézy vo farnosti formou práce so 

Svätým písmom. 

Témou tohtoročného ročníka súťaže bude Kniha Sudcov a List 

Efezanom.  

Súťaž vytvára priestor nielen pre nadobúdanie nových vedomostí 

zo Svätého písma, ale predovšetkým možnosťou stretávať sa nad Božím 

slovom v malých skupinách (porov. Verbum Domini 73) alebo i individuálne. 

Zároveň i pozvaním k životu podľa viery takým spôsobom, že celý človek vo 

svojom najhlbšom prežívaní cíti, že ho Božie slovo robí plodným a tak dostáva 

pomoc zmeniť starého človeka, vziať na seba krstné záväzky a vyznávať vieru 

začínajúc od svojho „srdca“. (porov. Všeobecné direktórium pre katechizáciu, 

čl. 67)  

 Súťaž bude aj tento rok prebiehať na farskej, dekanátnej a napokon 

diecéznej úrovni. Zapojiť sa do nej môžu veriaci bez obmedzenia veku, vždy v 

trojčlenných, ľubovoľne vytvorených družstvách vo farnosti.  

Farské kolá sa uskutočnia 29. – 30. apríla 2017, dekanátne kolá 19. – 21. 

mája 2017 a diecézne kolo sa uskutoční 10. júna 2017 v Bratislave. 

V súčasnosti na webovej stránke DKÚ http://dku.abu-bratislava.sk/ sú 

prostredníctvom študijných listov uverejňované vedomostné, motivačné 

a aplikačné otázky ako súčasť sprevádzania prípravou na biblickú súťaž. 

Je potrebné, aby jednotlivé družstvá poslali prihlášky do súťaže 

samostatne na adresu: Diecézny katechetický úrad Bratislavskej arcidiecézy, 

Špitálska 7, 814 92 Bratislava, po potvrdení kňazom farnosti, do konca 

februára 2017.. 

Týmto Vás chcem poprosiť o spoluprácu vo forme oboznámenia veriacich 

vo farnosti s organizáciou, obsahom a cieľom súťaže v rámci farských oznamov, 

alebo kontaktovaním angažovaných osôb vo farnosti, za čo Vám vopred 

ďakujem. 

Akékoľvek otázky ohľadne biblickej súťaže môžete adresovať na mailovú 

adresu Diecézneho katechetického úradu: dku.bratislava@gmail.com alebo 

bibliaprevsetkych@gmail.com. 
 

V Kristovi 

     Jozef Adamkovič 

riaditeľ Diecézneho katechetického úradu 

Bratislavskej arcidiecézy 
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