




















































































Casy pred príchodom Spasitela v Izraeli 

a II pohanských národov 

Iz·raelský štát si podmaňovali rôzne národy, posledn!: Rima
nia v roku 63 pred Kristom. Rimania 'v roku 37 pred Kl'istom 
ustanovi11 Herodesa za krála Izraela. Herodes bol cudzinec [Idu
mejec, nie Izraelita), k tomu ešte pohan. Týmto bolo odobrané 
"žezlo od Júdu" - znak v1:íL!y, znak toho, ·že už nastal čas pr!:
chodu Spasitela, ako prorokoval patriarcha Jakub. V Izraeli vte
dy vynikli rôzne sekty: Farizeji, ktori sa vydávali za velmi ná
božných a čestných, v skutočnosti boli velmi namyslenl a plni 
Welijakých hriechov. Saduceji neverili v záhrobný život, prek rú
cali Bož!: zákon a balamúti1i lud. Velká väčšina židovského ná
Il'oda očakávala Mesiáša ako politického osloboditela. 

- t -

Iné národy boli pohanmi a boli vo velkom 1ipadku: 

1. Boli m o d  l o s l u ž o b n i k m i, považovali za bohov Slnko, 
Mesiac, hviezdy, ·rôzne zvieratá, Il'obili si bôžikov z dreva, kame
ňa, kovu, prinášali im obete, často zabljaj1ic ako obeť ludí, hlav
ne deti. 

2. Ze n a u nich bola len otrokyňou. Kupovali ju a predávali. 

3. Chu d o b n Ý m i pohfdali a nikto nemal nad nimi milosr
denstva. 

4. Vládlo n á s i l  i e. Nebolo žiadnej spravodlivosti. 

5. Väčšina lu dl bola v o t r o c t ve. V Il'okoch 136-71 pred 
Kristom boli v rimskom impériu tri poystan1.a otrokov. Posledné 
viedol Spa·rtakus, ktorý mal 70 tisicst1ipencov. Povstanie Spar
taka bolo zlikvidované Liciniom Crassom v Toku 71 pred Kris
tom. Crassus prikázal pozdlž cesty Via Appia 6 tisic otrokov ukTi
!oval. 

6. Velký mravný' 1ipadok. 
Slabi, biedni, utláčaní čakali na záchranu, čakali čas, kedy 

sa zjavi Spasitel. 
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Otázky na opakovanie: 

1. Aké boli časy pred prfchodom Spasitela v Izraeli? 
2. Aké boli časy pred príchodom Spasitela u pohanských ná

'ľodov? 

Modlitba a pieseň 

Sväté Písmo Starého zákona 

Všetko, dosial uveden.é, nachádza sa v 'knihách Svätého pls
ma Starého zákona. 

Sväté písmo - to je zbierka knih, napisaných z vnuknutia 
Svätého Ducha, ktoré Cirkev uznala za slovo Božie. Sám Svätý 
Duch do istej miery vnukol pisatelom kníh Svätého plsma tie 
knihy písať. On im ukázal a zjavil, čo majú pisa! ·a sledoval ich 
písanie, aby nezblúdili. Teda vlastnými a skutočnými autormi 
Svätého Písma neboli ludia, ale Svätý Duch. Clovek bol akoby 
ná-st.roj, prostrednlctvom ktorého hovoril Svätý Duch. Pravda, 
štýl, výber slov, spôsob vyjadrenia a pod. sú od samých pisate
lov. 

Sväté plsmo po grécky sa volá "BibUa". 
Sväté písmo - to je Ust všemohúceho Boha ludom. Tak hovo

rU Pán Boh svojimi listami k ludom v Starom zákone, to zname
ná pred príchodom Ježiša Krista, a tiež i v Novom zákone. Preto 
Sväté písmo sa delí na Sväté pismo Starého zákona a Sväté pis
mo Nového zákona. 

Sväté písmo Starého zákona sa skladá zo 47 knih. Tie knihy 
nie sú velké, niektoré majú len niekolko stránok. Všetky spolu 
tvoria tlačenú knihu, normálnej velkosti, na 1000 stránkach. Uve
dené knihy boli napí'sané 'v starohebrejskej reči, a v rokoch 210 
-130 pred Kristom preložené do gréčtiny. 

Otázky na opakovanie: 

1. Co je Sväté písmo? Ako bolo napísané? Ako sa delí? 
2. Z kolkých knih sa skladá Sväté pismo Star�ho zákona? 

Modlitba a pieseň 
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Ján Krstitel - predchodca Ježiša Krista 

Už v Stan'ID zl kone prol'oci predpovedali, že pred narodením 
Spasiteľa príde !la zem človek, ktorý pripraví SpasUeľovi cestu 
k ľudským srdciam. Prorok Malachiáš predpovedal: "Ajhľa, ja 
(Boh) posielam svojho posla, aby pripravil cestu pred moJou tvá
rou". Tým človekom bol J á n  K r s t i  t e l, ktorého preto i nazý
vame Predchodcom Ježiša Krista. Pán Boh vopred zvestoval jeho 
narodenie, '0 ktorom Sväté písmo plše takto: 

V čase vlády krála Herodesa žil v judských horách nedaleko 
od J eruzalema starozákonný kňaz Zachariáš so svojoOu manžel
kou Alžbetou. Boli to spravodliví lu dia. Deti nemali a už boli 
v starších rokoch. 

Ked prfšiel rad na Zachariáša slúžiť v Jeruzalemskom chráme, 
vošiel do chrámu, aby priniesol Bohu obeť. Vtedy vedIa žertve
níka sa mu zjavil Anjel. Zachai'iáš sa nalakal, avšak Anjel iho 
upokojil, hovoriac: " Neboj sa, Zachariáš, pretože tvoja modlitba 
bola vyslyšaná I Tvoja žena Alžbeta ti porodí syna, ktorému dáš 
meno J á n. On bude velký pred Pánom, bude predchodcom Pá
novým a pripra'ví lud, aby ho s radosťou prijal." 

Zachariáš nechcel uverit tejto správe. Vtedy Anjel povedal: "Ja 
som a·rchanjel Gabriel, ktorý stojí pred Bohom. On ma poslal 
prehovoOrit k tebe a odovzdať ti tatoO posolstvo. Pretože si ne
uveril mojim slovám, onemieš a nebudeš môct hovocit až do 
dňa, kým sa to všetko, čo som povedal, nestane." Po týchto slo
vách zmizol. 

Ľudia čakali Zachariáša pred chrámom. Ked vyšiel, nemohol 
prehovoriť. Z toho porozumeli, že Zachariáš mal videnie. 

Zachariáš ostal nemý až do narodenia dietaťa. Ked dietatu 
chceli dať meno po otcovi, Zachariáš, starý Zachal'iáš vzal tabul
ku a naplsal: "Ján je jeho menol" V.tedy prehovoril sláviac Boha 
a predpovedajúc, že toto dieťa bude prorokom Najvyššieho. 
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Chlapček rástol a potom odišiel do pťí.šte, kde žil až do dňa, 
ked začalihlásať blízky prfchod Mesiáša - Spasitela Ježiša Kris
ta. 

Jánovi Krstitelovi je zasvätený v našej Cirkvi každý u t o r  o k. 
Sviatok Narodenia Jána Krstitela je 24. jťí.na. 

Ján Krstitel je ochrancom [patrónom) našej prešovskej ep,ar
chie. 

Otázky na opakovanie: 

1. Kto boli proroci v Sta'rom zákone, čo prorokovali, kolko 
i·ch bolo a či vieš mená hlavných pr01'lokov? 

2. Odkedy 'začalo jestvovať kňazstvo v Starom zákone a kto 
bol prvým kňaZiom Starého zákona? 

3. Aké videnie mal kňaz Zachariáš pri žertveníku v jeruza-
lemskom chráme? 

4. Ako sa volal anjel, ktorý sa zjavU Zachariášovi? 
5. Vyrozprávaj o narodení Jána Krstitela. 
6. KtoJ.'ý deň v týždni je zasvätený Jánu Krstitelovi? 
7. K.edy j,e sviatok Narodenia Jána Krstitela? 
8. Kto je ochrancom [patrónom) našej eparchiie? 

Modlitba a pieseň 

Zvestovanie Ježišovho narodenia Panne Márii 

V mestečku Nazarete v Galilei žili spravodliví Joakim a Anna. 
Až v starobe mali dieťa ·a nazvali ho Mária. Ked Mária podrástla, 
dali ju do. služby do Jeruzalemského chrámu. Tťí.to udalosť v ži
vote Má,ie - Prečistej Panny, svätíme v 'sviatok Uvedenia do 
chrámu Prečistej Panny Márie 21. novembra. Malá Pr,ečistá Pan
na Mária ostala v službe pri chráme až do plnoletosti. Vtedy sa 
vrátila k rodičom. Joakim a Anna umreli a príbuzní zasnťí.bili 
Máriu so spravodlivým Jozefom, ktorý bol v Nazarete stolár-om. 
Mária a Jozef pochádzali z �rálovského 1'Iodu kráľa Dávida, av
šak boli veľmi chudobní. 

- t -
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Uvedenie do chramu Prečiste/ Panny Marie 

,Ked v Palestíne vládol král Herodes, poslal Pán Boh Archan
jela Gabriela do Nazare1a. Archanjel Gabriel sa zjavil Panne 
Márii a pozdravil ju: "Raduj sa blahodatn.aja, Hospod stoboju 
- Zdravas požehnaná, Pán s tebou!" A ked sa ona nastrašila, 
Anjel jej povedal: "Neboj sa, Mária! Našla si milosť u Boha. Ty 
porodíš Syna a nazveš ho menom J e ž  ľš". Vtedy Mária povedala 
Anjelovi: "Ako sa to stane, ked 1'a muža nepoznám?" Anjel jej 
odpovedal: "Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa 
zatieni, a preto aj to Sväté, čo sa z teba narodí, bude sa volať 
Synom Božím". Má-ria uverila slovám Anjela a povedala: "Hla, 
služobnica Pánova! Nech sa mi stane podla tvojho slova!" -
A odišiel od nej Anjel. 

Túto 'radostnú udalost nazývame Z'v e s t o  v a n  í m. Sviatok 
Zvestovania slávime 25. mar'ca. 

Tam, kde v našich chrámoch zvonia l'áno, na obed a večer, 
tým zvonením oslavujeme Zvestovanie Prečistej Panny Márie. 
Na hlas zvona veriaci sazvykl1 pomodlit modlitbu: "Anhel Hos
podeň - Anjel Pána . . . " 

Meno Ježiš, po cirkevnoslovansky Isus - znamená Spasiteľ. 

- t -
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Zvestovanie 

Onedlho po zvestovaní Mária sa vybrala navštíviť svoju tetu 
Alžbetu, Zachariášovu manželku, matku Jána Krstitela. Alžbeta, 
ked uvidela Preč istú Pannu Máriu, inšpirovaná Svätým Duchom 
vltajúc ju, povedala: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný 
plod tvojho životal Odkial mám to štastie, že matka mÔjho Pána 
prišla ma navštlvit?" 

Mária sa zaradovala a oslavovala Boha piesňou. "Veličit duša 
moja Hospoda - Velebí duša moja Pána, a zaplesal duch mÔJ 
v Bohu, Spasitelovi mojom." 
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Túto pieseň my spievame na Utreni. 
Po troch mesiacoch Mária sa vrátila domov, do Nazaretu, do 

opatery Jozefovej, svojho snúbenca, ktorému Anjel v sne zves
toval to veľké tajomstvo, že Prečistá Panna Mária bude Matkou 
Božieho Syna. 

Svätý Jozef bol ochrancom Prečistej Panny a malého Ježiša, 
a pred svetom aj manželom Prečistej Panny Márie, ,aby tak bola 
v očiach sveta, ktorý nevedel o Božich úmysloch, zachránená 
čest Prečistej Panny. 

Prečistou Pannou Máriou sa "Splnil slub, ktorý dal Pán. Boh 
prvým ľuďom v raji po ich páde. 

- t 

Z uvedeného vidíme, že Pán Boh vybral za Matku svojho Syna 
pannu z Nazareta menom Mária, z rodu krála Dávida, avšak už 
velmi chudobnú. 

Hlavnou modlitbou k Prečistej Panne Márii je "Bohorodice 
Divo - Raduj sa, Bohorodička Panna Mária." 

Modlitba "Zdravas, Mária" sa skladá zo slov Archanjela Gab
riela: "Zdravas, požehnaná, Pán s tebou". Potom ZO slov svätej 
Alžbety: "Požehnaná si medzi ženami 'a požehnaný plod tvojho 
žtvota", a zoo slov Cir'kvi: "Bohorodička Panna Mária, - lebo si 
porodila Krista Spasitela, Vykupitela duši našich." 

K Prečistej Panne Márii sú ešte aj iné známe modlitby ako: 
"Pod Tvoju mil-osť pribihajem - Pod ochranu tvoju sa utieka
me", ruženec, "Veličit duša moja Hospoda - Velebi duša moja 
Pána" . 

Prečistá Panna Mária v našom obrade sa oslavuje vo všetkých 
bohoslužbách: v sv. Službe Božej, Utreni, Več.erni a tiež má svo
je zvláštne bohoslužby : Moleben (Litánie), Paraklis, Akafisty, 
Ruženec. V Molebeni k Prečistej Panne Márii spieva sa velmi 
krásna krátka modlitba: "O Marije, Mati Boža, moli Boha o nas! 
- O Maria, Matka Božia, pros Boha za nás ! 

V našom obrade Prečistej Panne Márii sú zasvätené mesiace 
máj a október. V máji v chrámoch každý 'Večer sa odbavuje Mo
leben k Prečistej Panne Márii, v mesiaci októbri ruženec. 

V našom obrade sa meno Prečistej Panny Márie nikdy nevy
jadruje len slovom "Má'ria", ale vždy len s privlastkom "Prečis
tá Panna Mária", alebo "Presvätá Bohorodička". 
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tázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj o uvedení do chrámu malej Panny Márie. 
2. Koho si vyvolll Boh Otec za Matku svojho Syna? 
3. Kto priniesol túto blahozvesť Panne Márii? Ako voláme 

ten deň zvestovania? 
4. Vyrozprávaj, čo vieš o Zvestovaní. 
5. Kedy svät[me sviatok Zvestovania Pána? 
6. Čo oslavujeme zvonen[m v našich chrámoch ráno, na obed 

a večer? 
7. Akú modlitbu sa mod Ume na hlas zvona? 
8. Čo znamená slovo Ježiš? 
9. Koho navšt[vlla Prečistá Panna Mária onedlho po zvesto

vani? 
10. Vyrozprávaj o návšteve Prečistej Panny Márie u Alžbety. 
11. V akej bohoslužbe spievame pieseň velebenta Bohorodič

ky: "Velebí duša moja .. .  "? 
12. Kde sa vrát1la Prečistá Panna po trojmesačnom pobyte 

u Alžbety? 
13. Kto to bol sv. Jozef a akú mal úlohu pred Bohom a sve

tom? 
14. Ktorá modlitba k Prečistej Panne MárU je ;hlavná a z čoho 

sa skladá? 
15. Aké sú ešte iné modlitby k Prečistej Panne Márii? 
16. V akých našich bohoslužbách oslavuje sa Prečistá Panna 

Mária? 
17. Ktoré mesiace v našom obrade sú zasvätené Prečistej Pan

ne Márii a ako ju vtedy oslavujeme? 

Modlitba a pleseň 

Narodenie Ježiša Krista 

R[msky cisár Augustus dal príkaz sp[sat obyvatelstvo izrael
skej zeme. Ľudia sa mali hlásiť v tých mestách, z ktorých pochá
dzaU ich predkovia. Jozef a Mária ž1l1 v Nazarete, avšak pochá
dzall z Betlehema, z ['odu Dávidovho, preto sa išll zapísať do 
Betlehema. Z Nazareta do Betlehema je 127 km. Bolo chladno, 
pretože bolo v tom ča·se zimné obdobie. 
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Narodenie Te!I!a Kris· 

ta 

V Betleheme nemohli nikde nájst noclah. Nikde Ich neprijali. 
Preto Jozef a Mária museli prenocovat za mestom v jaskyni, kto· 
rú pastieri využivall ako stajne pre svoJ dobytok. 

Tam, v jaskyni, v noci sa narodil Ježiš Kristus, Syn Boži, pri· 
slúbený Spasitel sveta. 

Nedaleko od tej jaskyne pastieri strážil1 svoje stáda. V noci 
ich ožiarilo nebeské svetlo. Velmi sa nalakall. Zjavil sa Im anjel 
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Hviezda na nebi a 

an/el zvestu/e pastie_ 

rom narodenie Teft!a 

a povedal: "Neboj te sal Hla, zvestujem vám velkú radost. Dnes 
sa vám v meste Dávidovom narodil Spasitel, Mesiáš a Pán. A to
to vám 'bude znamením: Nájde te dieťa zavinuté do plienok a ulo
žené v jasliach." 

A zjavllo sa vela anjelov, ktor{ velebili Boha slovami: "Sláva 
na výsos tiach Bohu a na zemi pokoj ludom dobrej vôlel" 

Ked an'jel1 odišli, pastieri pribehl1 do stajne a našli tam Božie 
Dieťatko v jasliach a pri ňom Preč istú P,annu Máriu a Jozefa. 
Ako prví :z. ludí sa poklonili Ježišovi Kri9tov1. 
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SvIAtok narodenIA KrJlstovho slávime 25. decembra. 
Večer pred narodenlm Ježiša Krista sa volá Svätý Večer. Tobto 

večera kresťanské rodiny zasadajl1 k spolpčnej večeri a koled
nlci oslavujl1 narodenie Ježiša Krista k o l e d  a m 1. 

Na mieste na'rodenia Ježiša Krista v Betleheme ,stoji vel'ký 
'chrám. Pod hlavným oltárom chrámu je jaskyňa narodenia Je
žiša Krista, upravená na kaplnku, skrášlená ml.'amorom. Na 

mieste, kde stáli jasle, žiari hviezda s nadpisom: "Tu sa na'rodil 
z Panny Márie Ježiš Kristus". 

-t-

Anjel na'zval narodené Dieťatko Kristom a Spasitelom. 
Meno K,ristus, - po cirkevnoslovansky Christos - po hebrej

sky Mesiáš - znamená Pomazaný. 

A Spa'siteIom sa na'zýVJB. Ježiš K'ri'StulS prelÍ'O, lóebo on spasll Iudi 
od otroctv'a diabla, do ktorého sa dostali Iudia cez dedičný 
hriech, a znovu ich urobil BožImi deťmi a obnovil 'Stratenl1 bla
ženosť. 

Ježiš Krtstus bol nielen opravdivým človekom, ,a le i opravdi
vým Bohom, preto iho voláme B o h  o č l o  v e k o m. 

Ježiš Kristus ako Boh, je d'ruhou Božskou osobou - Boh Syn. 
Božl Synsa stal človekom l1činkovanim ,a mocou Svätého Du

cha, ked prijal Iudské telo z Preči'stej Panny Márie. 
Pravdu, že Syn Boží sa sta l človekom, nazývame tajomstvom 

p r i  j a t  i a t e l a Božím Synom, v t e l  e n í m. 
Ježiš Kristus ako Bohočlovek, má dve prirodzenosti - Božiu 

a ľudskú, pretože je opravdivým Bohom a opravdivým človekom, 
s dušou a telom. Ale v Kristu je len je d n a o s o b a, božská. 

Nám nie je Iahké pochopiť tajomstvo prijatia tela Božlm Sy
nom, lebo pravda viery, že Ježiš Kristus ako druhá Božská Osoba 
sa stal taktiež človekom, a že v jednej Osobe má dve prirodze
nosti, prevyšuje Iudský rozum a je tajomstvom našej viery. 

Od narodenia Ježiša Krista sa počltaj'l1 'roky nášho l'etopočtu. 

-t-

Prečistl1 Pannu Máriu nazývame B o h  o r o d  i č k o u alebo 
Matkou Božiou, lebo ona porodila Božieho Syna, Ježiša Krista 
- Bohočloveka. 

. 

Prečistl1 Pannu Máriu obda'rll Pán Boh zvláštnymi milosťami: 
bola ochránená od dedičného hriechu, preto mala plnosť mi-
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losU, - ostala nepoškvrnenou Pannou aj po narodení Ježiša 
KiriSll:a, - oa po zosnut[ bola vzatá spolu s telom do neba ako 
Královná anjelov a svätých. 

Prečtstá Panna Mária ako Matka Kristova je i Matkou jeho 
Cirkvi a tým a j  Matkou všetkých kresťanov. Ona je sprostredko
vatelkou milosti a zástankyňou pred Bohom vo všetkých potre
bách duše a tela. Spomedzi všetkých Svätých je na prvom mies
te. 

Zvlášť máme poukázať na velkťí lásku nášho národa k Prečis
tej Panne. 

-t-

Na základe histOTických dôkazov náboženských a nenábožen
ských bolo ťíplne dokázané, že Ježiš Kristus je historickou oso
bou. Náboženskými prameňmi, ktoré svedčia IQ Kristovi, je Sväté 
písmo Nového zákona, a to hlavne Evanjeliá, Listy apoštolské 
a spisy z prvých čias kresťanstva. -Z nenáboženských prame
ňov treba predovšetkým spomenťíť spisy Jozefa Flávia, Plínia 
Mladšieho, Tacita a Suetonia. 
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Otizky na 'Opakovanie: 

1. Kde a kedy sa narodil Ježiš Kristus? 
2. Vy-rozprávaj o narodení Ježiša Krista. 
3. Kto prvý sa dozvedel o narodení Ježiša Krista a iišiel sa 

mu -pokloniť? 
4. Akťí pieseň spievali anjeli zvestujllc pastierom na'rodenie 

Ježiša Krista? 
5. Kedy slávime sviatok Narodenia Kristovho? 
6. Ako u nás slá'vime večer pred Narodením Krist.ovým? 
'7. Čo je teraz na mieste narodenia Ježiša Krista v Betlehe

me? 
8. Čo znamená meno Kristus? 
9. Prečo nazývame Ježiša Krista Spasttelom? 

10. Či Ježiš Kristus bol len človek? 
11. Kto je Ježiš Kristus ako Boh? 
12. Prečo sa stal Syn Bož[ človekom? 
13. Ako sa stal Syn Bož[ človekom? 
14. Ako nazývame tťí pravdu viery, že Bož[ Syn sa stal člo

vekom? 



15. Korko prirodzeností je v Ježišovi Kristovi? 
16. Či je lahké pochopiť nám prijatie tela Božfm Synom? 
17. Odkedy sa začína náš letopočet? 
18. Ako nazývame Prečistú Pannu Máriu? Prečo? 
19. Akými zvláštnymi milosťami obdaril Pán Boh Prečistú Pan

nu Máriu? 
20. Čím je Presvätá Bohorodička pre kresťanov? 
21. Či Ježiš Kristus žil? Je historickou osobou? 

Modlitba a pieseň 

Pomenovanie Ježiša 

Ked prešlo osem dní, betlehemské Dieťatko pomenovali menom 
Ježiš, tak, ako ho bol nazval archanjel Gabriel. Meno Ježiš zna
mená Spasiteľ. Sviatok mena Ježiš slávime l. ja.nuára, to zn. 
v prvý deň každého kalendárneho roka. 

Štyridsiateho dňa po narodení Jozef a Mária odniesli Ježiša 
do Jeruzalemského chrámu, aby ho podla predpisov Sta'rého zá
kona obetovali Bohu. Vtedy žil v Jeruzaleme bohabojný starec 
Simeon, ktorý -dostal od Svätého Ducha zjavenie, že neumrie, 
kým neuvidí Mesiáša. Vedený Svätým Duchom prišiel do chrámu 
vtedy, ked do chrámu vnášali malého Ježiška: Osvietený Svätým 
Duchom poznal v Dieťati budúceho Spasitela. Vzal Dieťatko do 
náručia a velebil Boha slovami: "Teraz prepustíš služobník a 
svojho, 6 Vládca, podla svojho slova v pokoji, lebo som uvidel 
na vlastné oči tvoju Spásu." A Prečistej Panne Márii starec Si
meon povedal: "Hla, tento je ustanovený na pád a na povstanie 
mnohých .. . a tvoju vlastnú -dušu prenikne meč." Toto proroctvo 
sa týkalo náuky Ježiša Krista, jeho utrpení a bolestí Jeho mat
ky. 

Svätý Duch taktiež priviedol do chrámu sta'ručkú prorokyňu 
Annu. Ona tiež velebila Pána Boha, že uvidela Spasitela a s ra
dosťou odniesla medzi lud správu o narodení Spasitela sveta. 

Sviat.(jk, kedy slávime túto udalosť zo života Ježiša Krista, vo
láme Str e t n u tí m, 'ktorý je 2. februára. [V západnom obrade 
sa tento sviatok volá Hromnice J. V tento deň v kostol'och po
sväcujú sviečky, 'kt oré veriaci odnášajú domov a zapalujú ich 
v ča!Se búrky a pri iných potrebách, prosiac Boha, aby od nich 
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Stretnutie - proroctvo Simeona 

odvrátil nešťastie. Tie sviečky nám majú ukazovať, že Syn Boží 
je opravdivým s v e t  lom a ;prišiel nás osvietiť svetlom večnej 
pravdy. 

Podla prikladu Preč istej Panny MáTie aj naše matky prinášajú 
do chrámu svoje dieťa po naroden i. Kňaz obetuje dieťa Bohu 
a pros(pre matku a dieťa Božie požehnanie. Tento obrad sa na
zýva "vádzky". 
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Otázky na opakovanie: 

1. Ktorého dňa betlehemskému Dieťatku dali meno Ježiš? 
2. CO' znamená meno Ježi'š? 
3. Kedy je sviatok Mena Ježiš? 
4. Co sa stalo 40. dňa s Dieťatkom Ježišom? 
5. Vy'rOlZprávaj o' udalostiach Stretnutia Pána. 
6. Kedy svätime sviatok Stretnutia Pána? 
7. Co znamená svetlo sviečky v našO'm obrade? Kedy sa svä

tia sviečky? 

Modlitba a pieseň 

Mudrci z Východu. Herodes chce zavraždiť 

Dieťatko 

Narodenie Spasiteľa Ježiša Krista oznámila svetu hviezda ne
obyčajného jasu. V smere hviezdy sa vydali na cestu z Východu 
traja mudrci. Išli, aby sa poklonili narodenému Spasitelovi, o pri
chode ktorého počuli proroctvá a tradíciu. Prišli do Jeruzalema, 
prišli ku kráľovi Herodesovi a spýtali sa: "Kde je novonarodený 
král židovský? Videli sme totiž jeho hviezdu na Východe a prišli 
sme sa mu pokloniť." 

HerO'des, ked to počul, rC1Lhneval sa, lebo si myslel, že Spasi
tel od neho zoberie jeho zemské královstvO'. PretO' sa rozhodol 
zabit Božie Dieťatko. Tajne dal zavolať 'k .sebe velkňazov a zá
konfkov a od ni·ch sa dozvedel, že podla proroctiev sa má Spa
sitel narodit v Betleheme. Znow 'sa spýtal mudrcov kedy sa im 
zjavila hviezda a poslal ich do Betlehema hovO'riac: "Chodte 
e. presne sa vypýtajte na Dieťal A ked ho nájdete, oznámte ml to, 
aby 'som sa mu aj ja šiel poklonItI" 

Mudrci 001111 do Betlehema. Velmi sa zaradovali, lebo znovu 
uvldel1 hviezdu, ktorá Išla pred nimi a zastavila sa nad miestom, 
kde bo)o Dieťa. Ked našli Ježiša, poklon1l1 sa mu a podali mu 
dary: zlato, kadidlo a myrhu. A ked sa vracali domov, zjavil sa 
im vo sne anjel a povedal, aby nešU k Herodesovi, lebo Herodes 
chce zabiť Dieťa. Mudrci sa vrátili do svojej lm'ajiny inou cestou 
a k Herodesovi neza�li. 
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Mudrci sa klaffa/tí a 
poddua/tí dary Te!i§o. 
vi 

Ked mudrci odišli, anjel Pána zjavil sa vo sne Jozefovi a vyzval 
Iho: "Vstaň, vezmi Dieta a jeho Matku a uteč do Egypta, lebo 
Herodes bude hladat Dieta, aby Iho zahubil." Jozef ešte tej noci 
vzal Ježiša a Jeho Matku a odišiel do Egypta. 

Ked Herodes !Zbadal, že mudrci sa vrátili inou cestou, velmi 
sa rozhneval a poslal vojakov, aby v Betleheme a na celom oko· 
U pozabljali všetkých chlapcov do dvoch Tokov veku. Myslel si, 
že medzi nimi zabije aj Spasitela, Ježiša Krista. V Betleheme 
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a na celom okolí nastal velký plač. Matky oplakávali svoje deti, 
ktoré boli zabíjané pred ich očami. 

Po týchto udalostiach ukrutný Herodes zomrel v strašných bo
lestiach. Po Herodesovej smrti sa Jozefovi znovu zjavil anjel 
a povedal mu, aby sa vrátil do izraelskej zeme. Svätá Rodina sa 
vrátila a usadila sa v Nazarete. 

Už niekoľkokrát sme videli zja:v1enie sa anjela. V našom obra
de anjelom je zasvätený každý pondelok v týždni. 

Otázky na opakovanie: 

1. Odkiaľ sa dozvedeli mudrci o narodení Spasitela? 
2. Od koho sa dozvedel Herodes, kde sa má narodiť SpasiteJ? 
3. Čo priniesli mudrci ako da'r Božiemu Dieťatku? 
4. Kde sa ukryla Svätá Rodina pred kráľom Herodesom? 
5. Kedy sa vrátila Svätá Rodina z Egypta a kde sa usadila? 
6. Vyrozprávaj udalosť o poklone troch mudreov a úmysel He

rodesa zahubiť Dioeťatko. 
7. Povedz, kto sú anjeli, prečo sú, ako sme sa to už učili? 
8. Ktorý deň v týždni je zasvätený anjelom? 

Modlitba a pieseň 

Dvanástročný Ježiš v jeruzalemskom chráme 

V Starom zákone bol iba jeden chrám, a to v Jeruzaleme a po
dľa predpisov Starého zákona po dosiahnutí dvanásteho roku 
veku každý Izraelita boL povinný raz ročne putovať do Jeruza
lema do chrámu. Obyčajne, Izra.eliti prichádzali z celej Palestí
ny do Jeruzalema na najväčší sviatok, sviatok Paschy. Jozef s Má
riou chodili z Nazareta do Jeruzalema každý rok na sviatky 
Paschy. 

Keď Ježiš mal dvanásť rokov, išiel s nimi tiež. Minuli sa sviat
ky, ktoré trvali celý týždeň. Jozef a Mária sa vracali domov. Ani 
nespozorovali, že malý Ježiš nie je pri nich, nejde s nimi. Mysleli 
si, že je v sprievode v skupine detí. Nazaret je od Jeruzalema 
vzdialený 120 km. Keď prešli deň cesty, začali hradať Ježiša me
dzi známymi a deťmi, avšak nenašli ho. Vrátili sa do Jeruzalema 
a: po troch dňoch hľadania ho našli. Bol v chráme medzi izra-
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12-ro(}ng TežH v Teruzalemskom chrlime 

elskými učitelmi, počúval ich a vypytoval sa �ch. Všetci, čo ho 
počúvali, žasli nad jeho múdrosťou a odpoveďami. 

Jozef a Mária sa velmi zaradovali, keď ho našli. Mária vtedy 
pQvedaLa: ,;Dieťa moje, prečo si nám rto u'ľobil! TVloj otec a joa 
s úzkosťou sme ta 'hladali!" Ale on im odpovedal: "Prečo ste ma 
<hladali? CI ste nevedeli, že mám byt 'v dome svojho Otca?" 

Potom sa vrátil s nimi do Nazareta, bol im poslušný a vzmáhal 
sa v múdrosti a milosti pred Bohom a luďmi. 

Svätá nazaretská Rodina je vzorom pre všetky kresťanské ro
diny. 

Ježiš žil v Nazarete do tridsiateho roku svojho života. Jt,!U 
ocllranca, svätý Jozef, bol stolárom a Ježiš mu pomáhal pri prá
cI. Svätý Jozef zomrel na rukách Ježišových, preto je aj ochran
com dobrej smrti 'kre'stanov. 

Vidime, že malý Ježiš nám dáva priklad l á sk Y k c h r á  m u, 
m o d  II t b e, čltaniu Svätého plsma a jeho poznaniu, poslušnos
ti rodičom a p r a  c o v I t o s t l. 

t -
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M o d  l i t b a  -je srdečný 'rozhovor s Pánom Bohom. Kto sa 
modlí, ten myslí na Boha a ,hovorí mu o všetkom, čo mu leži na 
srdci. Môžeme sa modliť k Pánu Bohu a tiež k Pl'ečistej Panne 
Márii a k svätým. 

Máme sa modliť s týmto úmyslom: 
-aby sme oslávili Pána Boha a vyjadrili mu svoju lásku, 
-aby sme poďakovali Bohu za všetky milosti a dary nám dané, 
-aby sme vyprosili potrebné milosti pre seba a iných. 

Ježiš Kristus nám dal priklad a učil, aby sme sa vždy modlili, 
to znamená, že sa máme modliť často, kedy len môžeme. Predo
všetkým sa máme modliť každý 'deň r á n  o a v e  č e r, v rôznych 
potrebách a hlavne v pokušenia-ch, aby sme ich odohnali z náš
ho srdca. Pred jedlom a po jedle je taktiež potrebné pomodliť sa 
aspoň prežehnanim sa. 

Treba sa modUť za .seba samého, 'za svojich rodičov a príbuz
ných, živých 'a zomrelých, za priatefov, dobrodincov. 

Modliť sa treba pokorne, pozorne, nábožne, s vierou a vytrva
lo, lebo len taká modli:tba je milá Pánu Bohu. 

Modliť sa môžeme myšlienkami alebo srdcom a ústami, z mod-
litebnika alebo svojimi slovami. 

Modlitbu začíname a končíme znakom svätého kríža. 
ModlU sa môžeme všade. 
Najkrajšia modlitba je modlitba Pána - Otče náš. Pánovou sa 

VIOlá preto, lebo ju náJs naučil ,sám ľán Ježiš Kristus. 
Každý kresťan by mal vedieť naspamäť všetky každodenné 

modlitby a modliť sa ich každý deň. 
My sa vždy modUme k Pánu Bohu. Prečistú Pannu a Sv�tých, 

ako zvláštnych vyvolených Božích prosíme o orodovanie pred 
Bohom. 

Ježiš Kristus 'Už v detstve poznal Sväté písmo. V dobrých kres
ťanlS'kých rodinách číta sa Sväté písmo po čiastkach denne v prí
tomnosti všetkých členov rodiny. 

Malý Ježiš je pre nás príkladom poslušnosti a lásky k rodičom 
a vzocom pracovitosti. 

Ot6zky na opakovanie: 

1. Ježiš Kristus nám dal priklad lásky k Božiemu chrámu. CO 
vieš povedať o prvom chráme v Starom zákone, o Jeruza
lemskom a o našich chrámoch? 
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2. CO je to modlitba? 
3. S akými úmyslami sa máme modliť? 
4. Kedy sa máme modl1t? 
5. Za koho sa treba modliť? 
6. Ako sa treba modliť? 
7. Ako sa môžeme modliť? 
9. Kde sa môžeme modliť? 

10. Ktorá modlitba je najkrajšia a prečo sa nazýva Pánovou? 
11. Ktoré modlitby je povinný vedieť naspamäť každý kresťan? 
12. Či sa modlime aj k Svätým? 
13. Čo je Sväté písmo? (Opakovanie z predošlých ihodín). 
14. Ako by mal čítať Sväté písmo každý kresťan a kresťanské 

rodiny? 
15. Ktoré Božie prikázanie hovorí o poslušností a lás'ke k ro· 

di,čom? (Opakovanie z predošlých 'hodín). 

Modlitba a pieseň 

Pôsobenie Jána Krstitela. Ježišov krst 

Tridsať rokov žil sv. Ján na púšti v okoli rieky Jordánu. Mal 
na sebe oblek z ťavej srsti, živil sa kobylkami a polným medom. 
Ked Pontský Pilát sa 'stal námestníkom cisára v Judsku, Ján 
dostal príkaz od Pána Boha, aby ludu zvestoval príchod Mesiáša 
-Spasiteľa. , 

Svoje pôsobenie začal sv. Ján slovami: "Čiňte pokánie, le'bo 
sa približilo kráľovstvo nebeskél" Putovalo k nemu vela ludí, 
,počúvali jeho slová a kajúe sa vyznávali svoje hriechy. Sv. Ján 
ich krstil vodou. Vela ludí si myslelo, že on je Mesiášom, ale 
on povedal: "Nie. Ja som hlas volajúceho na púšti. Pripravujte 
'cestu Pánovi. Ja vás krstím vodou ako výraz pokánia. Ale ten, 
čo má prísť po mne, je mocnejší ako ja. Ten vás bude krstiť 
Duchom Svätým." 

V tom čase prišiel z púšte k sv. jánovi Krstitelovi Ježiš. Ked 
Ján Krstitel Ježiša uvidel, osvietený Svätým Duchom poznal, že 
toto je očakávaný Mesiáš a ukazujúc na neho povedal: "Hla, 
Baránok Boží, ktorý sníma hriechy �veta." 

Ježiš podišiel k jánovi Krstitelovi a prosil ho, aby ho tiež po
krstil. Ale sv. Ján mu odporoval a vravel: "Ja by som sa mal dať 
tebe pokrstiť a ty prichádzaš ku mne?" Ježiš mu však odpovedal: 
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Krst Te!tJa Krista 

Bohozlavenle 

"Nechaj to len! Lebo tak sa nám sluší plniť všetko, čo je "spra
vodlivé." Vtedy sv. Ján Krstite! pokrstil Ježiša. 

Ked pri krste Ježiš vystúpil z vody Jordánu, otvorili sa nad 
ním nebesá a zjavil sa Svätý Duch v podobe holubice. Z neba 
·zaznel hlas: "Toto je môj milý Syn, v ktorom sa mi zarúbUo!" 

Túto udalost v živote Ježi�a Krista nazývame B o h  o z j a v e
n [ m, lebo V11:edy sa zjavila lu dom Svätá Trojica. 

Sviatok Bohozjavenia slávime 6. januára. 
V podvečer Bohozjavenia v našich rodinách je svätá večera 

ako pred 'Sviatkom Narodeni·a Kristovho. Večer pred Bohozja
ven[m sla IlJ8.Zýva ŠtedTý večer (pred narodením K·ri'Stovým Svätý 
večer). Vtedy sa taktiež po večeri spievajú koledy. 

Na sviatok Boho zjavenia ide procesia na posviaoku vody. Tento 
náš velkolepý obrad nemá obdoby v žiadnom inom obrade. 
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Presvätd Tra/lea 

Pri krste Ježiša Krista p r v  Ý r a z sa zjavila rudom Presvätá 
Trojica: Boh Otec prehovoril z neba, Boh Syn sa krstil v Jordáne 
a Boh Duch Svätý sa zja vil v podobe holubice a zastal nad Je
ži:šom. 

Pre svätá Trojica -je jeden Boh v troch Božich osobách: Boh 
Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý. 

Tri Božské osoby -sa jedna od druhej l�ia, ale súčasne sú si 
úplne trovni, lebo všetci sú tým istým Bohom a majú jednu a tú 
istú podstatu. 

My nemôžeme úplne pochopit, ako tri Božské osoby, hoci sú 
rôzne, sú jedným a tým istým Bohom, pretože toto je nadpriro
dzené tajomstvo viery. 

Nadprirodzené tajomstvo viery -je pravda, ktorú nemôžeme 
našim rozumom úplne pochopit, avšak verime v ňu, lebo nám 
Iju zjavil Pán Boh. 

Náuku o Svätej Trojici môžeme vysvetlit takto: je len jeden 
Boh, v Bohu SIÚ tri osoby: Otec, Syn a Duch SVätý. Každá z tých
to troch OSôb je Bohom: Otec je Bohom, Syn je Bohom i Svätý 
Duch· je Bohom. Ale nie sú1Jraja bohovLa. Všetky tri osoby sú 
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len jeden Boh, lebo všetky tri majú len jednu a tú istú podstatu. 
Tajomstvo jedného Boha v troch osobách sa volá tajomstvom 
Presvätej Trojice. 

Presvätú Trojicu uctievame tak, že robíme na sebe znak svä
tého k'rIu a pri tom nábožne hovoríme: Sláva Otcu i Synu i Svä
tému Duchu teraz i vždycky i na ve'ky vekov. Taktiež sa modlí
me k Svätej Trojici modlitbu: Presvjataja Trojce -Presvätá Tro
jica ... 

Prorok sv. Ján Predchodca sa volá Krstitelom, pt'etože na zn·ak 
po·kánia krstil rudí polievajúc ich vodou. Tento jeho krst bol 
len predobrazom nášho, novozákonného Krstu, to zn. sviatosti 
lwstu, ktorú sviatost ustanovil Ježiš Kristus. 

Krst -to je sviatost, ktorá očisťuje ludskú dušu od dedičného 
ihriechu a robí nás Božími detmi a členmi sv. Cirkvi. Krst je naj
potrebnejšou sviato'stou, le'l>o nemôže byt spasený ten, kto sa 
nechce pokrstiť. 

Sviatost lm'stu účinkuje v nás takto: očistuje dušu �d dedičné
ho hriechu a od všetkých hriechov, spáchaných pred krstom; 
-oslobodzuje nás ,od večných a dočasných trestov; -robi nás 
členmi Kristovej Cirkvi; -vtláča do našej duše nezmazatelný 
znak krestana. 

Sviatost krstu obyčajne udeluje kňaz, ale v pripade nutnosti 
mOže krstit každý človek, muž alebo žena. 

Aby sme v náhlej potrebe niekoho pokrstili, treba urobiť toto: 
ten, kto kirstí, povie úmysel, napr. týmito slovami: "Chcem toto 
dieťa pokrstiť". Ak je na to čas, hovori ešte modlitbu: "Verím 
v jedného Boha . . . " Ked niet času, leje trikrát na hlavu krste
ného vodu (svätenú, ked jej niet, tak obyčajnú), pričom hovorí 
slová: "KOOŠČ8jeťsja Mb Božij (raba Božija) (meno) vo imja 
Otca i Syna i Svjataho Ducha. Amiň." 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj o pÔsobení Jána Krstitela. 
2. Rozprávaj o krste Ježiša Krista. 
3. Ako sa volá sviatok, ked slávime krst Ježiša Krista a kedy 

je tento sviatok? 
4. Ako slávime Stedrý večer v krestanských rodinách? 
5. Co zjavil Pán Boh pri krste Ježiša Krista? 
6. Ako sa zjavila prvý raz lu dom Svätá Trojica? 
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7. Co je Presvätá Trojica? 
8. Ci tTi Božie osoby sú od seba odlišné? 
9. Ci lud'Ským l'ozumom môžeme pochopU, ako tri Božie 

osoby, ktoré skutočne sú odlišné medzi sebou, sú aj jed
ným a tým istým Bohom? 

10. Co je to nadprirodzené tajomstvo viery? 
11. Ako vysvetlíme náuku o Presvätej Trojici? 
12. Ako uctievame Presvätú Trojicu? 
13. Cím bol krst Jána Krstitela? 
15. Co je náš novozákonný krst? 
16. Ako úČinkuje v nás sviatosť krstu? 
17. Kto môže udeľovať sviatosť krstu? 
18. Čo tTeba r:obit, aby sme niekoho v náhlej potrebe po

krstili? 
19. Ako znejú slová nášho kl'Stu? 

Modlitba a pieseň 

Diabol pokúša Ježiša Krista 

Po krste odišiel Ježiš na púšť, kd;e ostal štyrid'sať dní a nocí 
o pôste a modlitbe. Vtedy diabol ho trikrát pokúšal. Na prvé 
pokušenie, aby Ježiš premenil kamene na chlieb, Ježiš odpovedal 
známe slová: "Človek nežije len z chleba, ale z každého slova, 
ktoré vychádza z úst Božích." A ked diabol ďalej pokúšal Ježiša, 
slubujúc mu slávu a všetky bohatstvá zeme, len aby sa mu po
klonil, Ježiš odpovedal: "Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánu 
Bohu svojmu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiťl" Vtedy 
diabol opustil Ježiša a pristúpili k nemu anjeli a poslu ho va li mu. 

Aj my, ľudia, sme často pokúšaní na hriech. Na hriech nás 
pokúšajú: zU ľudia, naše zlé prirodzené náklonnosti a zlý duch. 

Aby sme premohli pokušenia - treba sa ich chránU: nepria
teliť sa so zlými luďmi a modlitbou premáhať zlé náklonnosti. 

Pred hriechom nás chránia: anjel Strážca, naše svedomie 
a dobrí ludia. 
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Ot6zky na opakovanie: 

1. Rozprávaj o štyridsatdennom prebývani Ježiša na pťíšt1. 
2. Čo nás pokťíša na hriech? 
3. Čo máme robit, aby sme premohli pokušenia? 
4. Kto nás chráni pred hriechom? 

Modlitba a pieseň 

Volba dvanástich apoštolov 

Po štyridsatdennom pôste Ježiš Kri'Stus začal verejne ťíčinko
val. Už mal tridsat ·rokov. Chodil z mesta do mesta, z dediny na 
dedinu, kázal evanjelium -dobrťí zvest, robil ľudom vela dobra 
a I'obil zázraky. Pridali sa k nemu aj učenlci - prvý' Andrej 
a Ján. Andrej priviedol svojho brata Simona, ktorého neskoršie 
Ježiš nazval Petrom. Ježiš vyberal svojich učeníkov väčšinou z ry
bá·I'OV na Genezaretskom jazere. Avšak vybral si aj iných ludí, 
napr. učeník a neskorší apoštol Matťíš bol mýtnik. Ked ho Ježiš 
uvidel, povedal mu: "Pod za mnou!" a ten odišiel za Kristom. 

Raz priši,el Ježi'š ku Geneza.ret.s.kému }azeru. Tlačil sa k nemu 
zástup, aby počul slovo Božie. Preto Ježiš vstťípil do loďky, čo 
bola Šimonova, ktorého neskoršie nazval Petrom, požiadal ho, 
aby trochu odrazil lodku od brehu, posadil sa a z loďky učil 
zástupy. Ľud stál na brehu. Keď prestal hovoriť, povedal Simo
novi: "ZamIer na hlbinu a spustite siete na lov!" No Simon mu 
odpovedal: "Učiteľ, celťí noc sme sa namáhali a nič sme nechy
tili. Ale na tvoje slovo spustím siete." 

Keď rozprestreli siete, chytili také množstvo rýb, �e sa im 
siete trhali. Ked to videl Simon P,eter, hodil sa pred Ježiša na 
kolená a povedal: "Pane, odíd odo mňa, lebo som hriešny člo
vek!" No Ježiš mu povedal: "Neboj sa! Odteraz budeš loviť ludi." 

Náuku J,ežÍ'ša Krista nazývame Evanjeliom. Evanjelium - to 
je grécke 'slovo a znamená -doblrťí, blahťí zvesť. 

Po tejto udalosti spomedzi svojich učeníkov Ježiš vyvolil dva
násť apoštolov, ktor{ vždy chodili s nim a boli svedkami jeho 
slov a skutkov. 

Mená apoštolov: 1. Sim'
on, ktorého pomenoval Ježiš Petrom, 

2. Andrej -brat Petrov, zvaný -Prvý povolaný, lebo jeho po
volal Ježiš ako prvého, 3. Jakub Starší, 4. Ján (evanjelista), 5. 
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ležiš učí z Petrove; loďky 

Filip, 6. Natanael Bartolomej, 7. Matúš (evanjelista), 8. Tomáš, 

9. Jakub Alfejov (mladší), 10. Šimon (zvaný Horlivec), 11. Júda 

Tadeáš (brat Jakubov), 12. Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zrad

com. Na jeho miesto vyvolili Mateja. 
Apoštol -j'e slovo gréck,e a znamená p o s o 1. 
Neskoršie Ježiš vyvolil ešte 72 učeníkov, ktorí pomáhali apoš

tolom IV práci. Z nich sa stal najznámejším sv. Štefan, prvomu
čeník za Krista. 

Nástupcami apoštolov sú b i s k u P i, nástupcami uČoeníkov 
- k ň a z i. 

Právomoc kňazstva sa udeluje v sviatosti kňazstva. 
Sviatosť kňazstva - je sviatosť, ktorá dáva kňazskú moc 

a Božiu milosť na plnenie kňazského úradu tým, ktorí tú sviatosť 
prijímajú. 

Hlavné moci kňaza sú: Prinášať nekrvavú obetu - Službu 
Božiu, - udelovaf veriacim sviatosti, - vyučovať veriacich prav
dám sv. viery. 

Z vyššie uvedených apoštolov dvaja -Ján a Matúš zapísali 
náuku J,ežiša Krista v knihe, zvanej Evanjelium, preto sa volajú 
evanjelistami. 

V našom obrade apoštolom je zasvätený každý štvrtok v týž
dni. 
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Ot6zky na opakovanie: 

1. Kedy začal JežUi Kristus verejne pôsobit? 
2. Rozprávaj o kázni z loďky a o zázračnom rybolove. 
3. Spomedzi koho vyvolil Ježiš svojich učeníkov - apošto-

lov? 
4. Co znamená slo\l'O apoštol? 
5. Kolka ešte učeníkov vyvolil Ježiš na pomoc apoštolom? 
6. Ktorý z učeníkov Ježišových je najznámejší? Kedy sväUme 

jeho pamiatku? 
7. Vymenuj mená aspoň hl,avných apoštolov. 
8. Kto je nástupcom apoštolov a žiakov Kristových? 
9. Ako sa udeluje moc kňazstva? 

10. Co to je sviatosť kňazstva? 
11. Ktoré sú hlavné moci kňaza? 
12. Ktorý deň v týždni je zasvätený apoštolom? 

Modlitba a pieseň 

Prvý zázrak - v Káne Galilejskej 

Skoro po volbe učeníkov pozvali Ježiša Krista, jeho Matku, 
Prečistú Pannu Máriu a učeníkov na svadbu do dedinky Kány Ga
lilejskej. Kána bola vzdialená 7 km od Nazaretu. 

V čase svadobnej hostiny Prečistá Panna Mária spozorovala, 
že hostitelom sa minulo vino. Povedala to Ježišovi. Vtedy Ježiš 
prikázal svadobným posluhovačom, aby naplnili vodou kamenné 
nádoby, ktoré 'stáli prázdne v predsieni. Bolo ich šesť. Keď to 
posluhova-či urobili, Ježiš im povedal: "Teraz načrite a zaneste 
staršiemu!". Keď starejší ochutnal, povedal ženíchovi: "Každý 
podáva najprv dobré víno a ked sa už (hostia) podpili, slabšie. 
Ty si však zachoval dobré víno až dosial." 

To bol prvý Ježišov zázrak. Ježiš ho vykonal na prosbu Pre
čistej Panny Márie, aby pomohol chudobným mladomanželom. 

Avšak svojou prltomnosťou na svadbe v Káne Galilejskej a ne
skoršie ešt,e svojou náukou Ježiš Kristus povýšil manžel,stvo na 
sv�atost. 

Pritomnost Ježiša Krista na svadbe v Káne Galilejskej nás učí, 
že manželstvo je svätá vec, že je to Božia ustanovizeň - sviatosť 
Cirkvi. 
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Svadba v Kane Galile;skel 

Sviatosť manželstva - to je sviatosť, v ktorej kresťanski man
želia, muž a žena spájajú sa pre spoločný život a dostávajú Božiu 
milosť, aby spoločne žili až do smrti a verne vykonávali svoje 
rodičovské povinnosti. 

Pri uzatváraní sviatosti manželstva, snúbenci si vzájomne slu
bujú: lásku, vernosť a čestnosť manželskú a že jeden druhého 
neopustí až do smrti. 

Kresťanské manželstvo trvá až do smrti jedného z manželov, 
lebo je nerozlučné, pretože náš Pán Ježiš Kristus jasne povedal: 
"Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje." [Mt. 19, 6). 

P.rijatím 'sviatosti manželstva založila sa kresťanská rodina. 
Vzorom pre kresťanské manžel'S7tvá je Svätá 'rodina: Sv. JO(lef, 
Preči:stá Panna Mária .a Božie Dieťatko - Ježiš. 
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Najdôležitejšou povinnosťou kresťanského manželstva je: 

žiť vzájomne v zhode, láske a man�elskej vernosti až do 
smrti; 
vzájomne si pomáhať a vzájomne sa povzoudzovať k dobré
mu kresťanskému životu; 
vychovávať 'SVoje deti v kresťanskom duchu a v bázni Bo
žej a dbať o ich dočasné a večné dobI"o. 



Otázky na opakovanie: 

1. Ktorý J�žišov zázrak bol prvý? 
2. Rozprávaj o svadbe v Káne Galilejskej. 
3. KtO' spozoroval, že hostiteľom sa minulo víno a poprosil 

Ježiša Krista, aby pomohol mladomanželDm? 
4. Čím povýšil Ježiš Kristus manželstvo na sviatosť? 
5. Čo nás učí prítomnosť Ježiša Kri/sta na svadbe v Káne? 
6. Čo je to 'sviatosť manŽIelstva? 
7. ČD si vzájomne sľubujú snúbenci pri uzatváraní sviatosti 

manželstva? 
8. Ako dlho trvá kresťanské manŽlelstvo? 
9. Prečo zväzok sv�atO'sti manželstva trvá až do smrti muža 

alebo ženy? 
10. Povedz slová Ježiša Krista o nerozlučnosti manželstva. 
12. Ktorá iľodina je vzorom pre kresťanské manželstvá? 
13. Ktoré sú najdôležitejšie povinnosti kresťanských manže

lov? 
14. Máme sedem sviatostí. O ktDrých sme 'sa už dosial učili? 

Modlitba a pieseň 

Reč na Hore 

Ježiša Krista vždy očakávali velké zástupy. Prichádzali, aby 
počúvali jeho náuku. Raz Ježiš, vidiac zástupy, vystúpil na Horu, 
tam 'sa posadil a jeho učeníci pristúpili k nemu. Zástupy zasadli 
na rovine. Vtedy Ježiš Kristus povedal túto reč: 

Blažení chudobní duchom, lebo ich je Kráľovstvo nebeské! 
Blažení, ktorí žalostia, lebo budú potešení! 
Blažení tichí, lebo oni zdedia zem! . 
Blažení, ktorí trpia hladom a smädom po spravodlivosti, lebo 

budú nasýtenf! 
Blažení milosrdní, lebo dosiahnu milosrdenstvo! 
Blažení čistého srdca, lebo o.ni budú vidieť BDha! 
Blažení pokojamilovní, lebo ich budú volať synmi Božími! 
Blažení, ktorých prenasledujú pre spravodlivosť, lebo ich je 

Kráľovstvo nebeské! 
- t -
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Reč na Hore 

Blažení - to sú veľmi šťastní už tu na zemi a hlavne po smrti, 
'v nebi. 

Chudobní duchom sú Ití, ktorí majú ducha chudoby, ktorí sa 
neženú z.a materiálnymi hodnotami, a keď ich majú, nelipnú na 
nich, ale ich používajú podľa Božej vôle. 

Žalostia tí, ktorí uznávajú ničotnosť a márnosť svetských ra
dostí a lutujú svoje hriechy. 

Tichí sú tí, krorí všade okolo seba šíria pokoj a mier, nevadia 
sa a neodsudzujú iných. Sú pokorní, premohli v sebe pýchu, 
nehľadajú 'Slávu, žijú tichým životom. 

Trpiaci hladom a smädom po spra\"odlivosti 'sú tí, ktorí faik 
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túžia poznať a chrániť pravdu a sprnv-odlivosť, ako túži hladný 
po jedle a smädný po nápoji. 

Milosrdní sú tí, kto['í spolucítia s blížnymi a v ich potrebách 
im ochotne pomáhajú. 

Čistí srdcom sú ti, ktorí netúžia po tlelesných rozkošiach a ma
jú srdce čisté od hriechov. 

Pokojamilovní sú tí, ktorí hľadajú pokoj pre svoju dušu, ktorí 
šFria mier -svojím životom, životom vzorného kresťana. 

Za spravodlivost sú prenasledovaní ti, ktorí pre Krist.a znášajú 
výsmechy, poníženie, trpia, a to až do smrti. 

V ďalších S'Voj�ch slovách na Hore Ježiš Kristus povedal ešte 
veľa pravidiel kresťanského života, z ktorých uvádzame tie naj
hlavnejšie: 

"Nech tak 'svi,eti vaše svetlo pr,ed ľuďmi, aby videli vaš'e dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiaeh. " 

"Ak odpustíte ľuďom ich p'ľte-stupky, i váš Otec nebeský od
pustí vám; ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpulStí 
vám vaš-e priestupky." 

"Nezhromažďujte lSi paklady na zemi, kde ich moľ a hŕdza ka
zia a kde sa môžu vlámať zlodeji a ukradnúť ich! Ale zhromaž
ďujte si poklady v nebi, kde ich ani moľ ani hŕdza nekazí -a kde 
sa zlodeji nevlamujú, ani nekradnú. Lebo kde je tV1aj poklad, tam 
bude i tvoje srdce." 

"Nilkto nemô�e divom pánom slúžiť. Nemôžete slúžiť Bohu i ma
mOfl.le." 

"Nesúďte, aby ste neboli Isúdení! L'ebo akým súdom vy súdite, 
(ta-kým) aj vás budú súdiť; a akou mierou vy meriate, (ta'kou) 
i vám namerajú." 

"Ako to, že vidíš triesku v oku svojho brata, kým brvno vo 
vla,stnom oku nebadáš? Najprv vytiahni brvno zo svojho oka 
a patom hľaď vytiahnuť rt:'ľiesku z oka -svojho brata!" 

"Všetko teda, ča chcete, aby ľudia robili vám, vabte aj vy im! 
Lebo v tomto je Zákon i Proroci." 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyro2'lprávaj o reči Ježiša Krrsta na Hore. 
2. Ktoré bla�enstvá si si z,apamätal? 
3. Čo si si ešte zapamätal z reči Ježiša Krista na Hor,e? 

Modlitba a pieseň 
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Zázraky Ježiša Krista 

Utíienie búrky na mori 

Ježiš Kristus sa plavil so svojimi učeníkmi na druhý breh Ga
lilejského mora a unavený v loďke zaspal. Tu sa strhla velká 
búrka, takže vlny zapla'loval1 loďku. 

Nastrašeni učeníci zobudili Ježiša a on im pokojne povedal: 
"Čo sa boj ite, malovernil" 

Potom ViStal, rozkázal vetrom a moru a utíšil búrku. Všetci sa 

čudovali a s adivarn hovorili medzi sebou: "Ktože je tento, že iha 

vietor i more poslúchajú?" 

Zázračné nasýtenie piťtisic ludí 

JežilŠ Kristus učil na púšti. Počúval ho velký zástup ľudí. Pod
večer povedali učeníci Ježišovi: "Prepust zástup, nech sa ludia 
rozídu po okolitých dedinkách a osadách pohľadať si noclah 
a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste." A Kristus im na to po
vedal: "Dajte im jest vy!" Učeníci odvetili, že maja len pät chle
bav a dve ryby. To je velmi málo pre tolkých ludi. 

Vtedy Ježiš prikázal, aby sa ľudia .rozmiestnili v skupinách na 
tTáve. Vzal chleby a ryby, požehnal, l'ozlomil ich a :dal uče
níkam a títo rozdávali 1uďom. Jedli teda a nasýtili sa vš,etci, ba 
ešte sa Iliazbieralo 12 košov odrobiniek. 

Ľudia, keď videli tento zázrak, hovorili medzi 'Sebou: Toto je 
naozaj Mesiáš, ktorý má piľíst na svet - a choeli vyhlásiť Ježiša 
(la, krála. Avšak On prikázal učeníkom, aby preplávali na druhý 
breh jazera. 

Ježiš Kristus robil vel'a zázrakov. To preto, aby ukázal sV'oju 
všemohacnost, aby v neho apoštoli a ľud uverili a�d 'll Spasite1a. 

Otázky na opakovanie: 

1. Rozprávaj o utíšení búrky na mori Ježišom Kristom. 
2. Rozprávaj o zázračnom nasýtení 'pätti:síc 1udí. 
3. Prečo Ježiš Kristus robil zázraky? 

Modlitba a pieseň 
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Ježiš Kristus chodí po mori 

Po zázračnom .rozmnožení chleba a nasýtení päťtisíc Iudí Je
žtš prikázal učeníkom, aby vstúpili na loďku a preplavili sa na 
d'ruhý breh jazera. Sám odišiel do samoty pomodliť sa. Bola už 
noc, loď už bola uprostred jazera, začal duť silný vietor a more 
sa začalo búriť. Zrazu učeníci zazreli kráčať Ježiša po mori 
a bUžiť sa k lodi. "To je mátoha!" - Ihovorili medzi sebou a za
čali od strachu kričať. "Ja som to, nebojte sa!" - povedal im 
Ježiš. Tu sa ozval Peter a povedal: "Pane, ak si to ty, rozkáž mi 
prísť k tebe po vode!" "Poď!" - povedal Ježiš. I vystúpil Peter 
z loďky, k'l'áčal po 'Vode IB. už bol pri Ježišovi. Ale keď videl silný 
vietor, zlakol sa. Vtedy <sa začal topiť a vykríkol: "Pane, zachráň 
ma!" Tu Ježiš vystrel ruku, uchopil ho a povedal mu: "Malover
ný, prečo si zapochyboval?" A keď V'stúpil do loďky, vietor ustal. 

Vtedy tí, čo boli na loďke, padli pred ním a vyznávali: "Na
ozaj, si Syn Boží." 

Otázky �a opakovanie: 

1. Rozprávaj o tom, ako. Ježiš Kri<Stus Ichodil po mori. 
2. Čo sme sa učili 'o Synovi Božom - druhe'j osobe Svätej 

Trojice? 

Modlitba a pieseň 

Ježiš Kristus prislubuje najsvätejšiu Eucharistiu 

Druhého dňa po �ázračnom nasýtení päťtisíc ľudí, Iudia hladali 
Ježiša Krista v púšti. Keď bo nenašli, ponáhIali sa do Kaf:arnau
mu. A keď ho tam našli, Ježiš im povedal: "Varu, v,e'l'u, hovorím 
vám, nehladáte ma preto, že 'Ste videli znamenia, ale že ste jedli 
z chlebov a nasýtili :ste sa. Nenamáhajte sa o pominuteIný po
krm, ale o po,knn, ktorý trvá do večného života, aký vám dá Syn 
človeka!" 

Vtedy Iudia povedali: "Pane, daj nám v,žd.ycky toho chleba!" 
A J,ežiš im odpovedal: 
"Ja som chlieb živý, ktorý zostúpil z neba. Ak niekto je 2: toh

to chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ,ktorý vám j:a dám, je moje 
Telo - pre život sveta." 
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Tu sa Židia začali hádať medzi sebou a hovorili: "Akože nám 
môže on daf jesť svoje telo?" A Ježiš im odpovedal: 

"Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť Telo Syna človeka 
a piť j,eho Krv, nebudete mať v sebe života. A kto je moje Telo 
a pije moju Krv, má v sebe život ve'čný a ja ho vzkriesim v po
sledný deň". 

Niektorí, keď ,to počuli, odišli a zanechali Ježiša. Vtedy Ježiš 
oslovil apoštolov: "Azda aj vy ,choete 'Odísť?" Šimon Peter mu 
však odpovedal: " Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš ,slová života 
večného I " 

Ježiš Kristus !hovoril o s k u t'O Č n o m požívaní jeho T e l  a 
a K r v i. Takto 1'0 chápali aj jeho učeníci, preto ho niektorí za
ne'chali. Ježiš Kri'stu:s vedel, ž,e veľa bude takých, ktorí budú po
pierať skutočnú prítomnosť j,eho Tela a Krvi v Najsvätejšej Eu
C'haristii a preto uv,edenými sv'Ojimi slovami posilňuje našu vieru 
v Najsvätejšiu Eucharistiu. Teda J,ežiš Kristus sv'Oj pTísľub mys
lel doslovne, reálne, skutočne, nie iba obrazne a duch'Ovne. 

Čo Ježiš Kristus v Kafarnaume prisľúbil, to uskutočnil pri Po
slednej večeri vo Veľký štvrt'Ok pDed svojím utrpením, kedy us
tanovil Naj/svätejšiu Eucharistiu. 
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Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj, ako Ježiš KdS'tUiS prisľúbil na1sväte'jšiu Eucha
ristiu. 

2. Ako chápali ľudia a apošitoli slová Ježiša Kri,sta? 
3. pvečo niektorí zanechali Je'žiša Iú'ista po tomto r'Ozhovo

re? 
4. Povedz svojimi slovami slová Ježiša Krista. 
5. Čo odpovedal apošt'Ol Peter na otázku Ježiša Krista, či azda 

aj apoštoli chcú odisť? 
6. Kedy ustanovil Ježiš KristUJs najsvätejšiu Eucharistiu? 

Modlitba a pieseň 



Uväznenie a smrť Jána Krstitela 

V Galilei bol 'vladáTom Herodes Antipas. Svoju manželku odo

hnal a žil so ženou svojho brata Filipa, Herodiadou. Ked sa 

o tom dozvedel Ján ,I(;rstiteJ, postavil sa pred Her,odesa a pove
dal mu: 

"Nesmieš mať ženu 'Svojho brata!" 
Herodes sa veľmi rozlmeval na Jána Kr'stiteľa a dal ho uvrh

nút do žalár:a, a to v podzemnej väznici hradu Macheront za Jor
dánom. Rád by ho bol aj usmrtil, ale bál 'Sa ľudu, lebo ľud si 
vá'žil Jána Kl'Istitteľa ako proroka. Avšak nezákonná žena Herode
sova len čakala na prí1ežitosť, aby mohla Jána KriStiteľ:a zabiť. 

Jedného dňa Herodes oslavoval svoje naIľ,odeniny. Spoluhodov-

Salome poddva mat. 
ke na mtse hlavu Td. 

na Krstttela 



níkmi u neho bol i významní ľuldia jehOl ríše. P r i  hostine tancom 
zabávala ho stí Salome , dcéra Hero dia dina. Tane,c Sa lome sa na
tolko zap á,čil Herodesovi, že jej po d prísahDu p.ris lú bil dať všet
ko, čo si bude žel ať, ho ci a'j polovičku jeho královstva. Dievča 
ihned 'O dbehlo po radiť ISa s matko u. A matka ju navie dl a : "Žia
daj si hlavu Jána K rstite la." 

HerD des s a  z a'I'mútil, a le nechcel porušiť prísahu a z Dhladu 
na spoluhDdovníkov nariadil katovi, a'by i'šie l a prinie sOlI hlavu 
Jána Kirstite Ja. I<i8It prinie sol hlavu na mise a o dovz dal ju Salome 
a tá ju o dniesl a svojej matke . 

K ed sa ol tom dIOzve de li učeníci Jána Krst'itela, prišli, wali je
ho telo a pochovali ho. P otDm o dišl i oznámit Ismrť Jána Krstitela 
Ježišovi. 

Vte dy Ježiš �ristu'S pove da l: "V eru, hovorím vám, me dzi na
.ro denými ZlO žiennepo'V'Stal väčší nad Jána K rstLtela." 

Posledný prDrok Ján K.rIStiteľ, p redcho dca Ježiša Krista , :wmre l 
v 32. ro ku svojho života . 

P amiat ku jeho smrti Cirkev s lávi sviatkom Sťatia h lavy Jána 
Krstit eľa 29. a ugusta. Tohto dňa v na šom obra de je pôst. 

Ján Krst it eľ - to je kaz at eľ po kánia a strážc a nerozl učno sti 
manžel stva. Preto ho nazval Ježiš najväč ším z naro dených ľudí. 

Otázky na opakovanie: 

1. Rozprávaj o uvämení a smrti Jána Kl'IStitela. 
2. Pove dz, čtO vieš o 'sviatosti manželJstva. 
3. K e dy je S'Viatok Statia lhlavy Jána Krstitela? 

Modlitba a pieseň 

Podobenstvo o márnotratnom synovi 

V ne bi je velká radoSť, keď hriešni ludia sa ka'jajú a navra
cajú sa k Bo hu, - učil Ježiš Kristus, ukaz ujú c v p odo benstvách 
na milo srdenstvo BDžie. Aby nám le pšie objasnil Božie mi l o
srd e n s  t v o ,  pove dal Ježiš podobenstvo o m á lf no t r a  t n o m 
syno v i. 

Istý hospodár mal dv·och s ynov. Mladší syn nechcel pracovať 
II otca svojho tak, ako to robil 'Starší s yn. Zobral svoJu čiastku 
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Ndvrat mdrnotratn�" 
ho syna 

'* 
�._. _ .. � """. 

z majetku ,a odišiel z otcovho domu do ďalekého 'kraja. Tam vie
dol hýTiv'ý život a premárnil všetko, Ďa mal. V tom kiraji vtedy 
nastal veľký hlad a márnotratný syn začal trpieť núdzu. Dal sa 
do služby u istého hospodára toho kraja, avšak hOSpodá'r mu ne
dovolil jesť ani z pokrmu, krorý dával ošípaným. 

Otrhéllllý a hladný si povedal: "Koľko nádenníkov mÔjho otca 
má hojnosť chleba 18. ja tu Ihyniem od hladu. Pôjdem k svojmu 
otcovi ,a poviem mu: - Otče, (lhrešil som proti nebu a voči tebe. 
Už viac nie som Ihoden volať 'Sa tvojIm !Synom, prijmi ma a urob 
ma jedným zo svojich náde,nníkov!" - Vstal teda a pobral·sa 
k svojmu otcovi. 

Jeho otec ho zbadal už zdale'ka a pocftil lútosť nad ním. Vyšiel 
mu v ústTety, objal ho ft vybOZ'kával ho. Všetko mu odpustil. 
A prikázal sluhom prinielsť mu najkrajší oblek, obliecť ho, dať 
mu na ruku prsteň a obuv na nohy. Ešte prikázal zarezať vykt-
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mané tela, aby všetci jedli a radovali sa, lebo ISa vrátil jeho syn, 
o kt>orom si myslel, že je už mŕt>vy. 

Ten hospodár - to je Pán Boh. A márnotratný syn - to je 
každý človek, ktorý zabudol na Boha a žije hriešne. Avšak mi
losrdný Boh nás tak miluje, že je hotový nám všetko odpustit 
a prijat nás, keď 'sa kajame. 

- t -

Podobenstvo o márnotratnom synovi nás učí o tom, ako Pá,n 
Boh Sla z:fiutúva nad hriešnikom a ako rád odpúšm tomu, kto 'robí 
pokánie. 

Hriechy, spáchané po krSte, nám odpúšta Pán Boh v sviatosti 
pokánia, ktorú taktiež nazývame spoved'ou. 

Sviatost pokánia alebo svätá spoved' - to je sviatosť, v ktorej 
kňaz v mene Božom odpúšta hriešnikovi hriechy, keď sa úprim
ne kaja a spovedá sa z nich. 

Sviatosť pokánia alebo svätú' spoved' ustanovil Ježiš Kristus po 
'Svojom 'Vzkriesení, ked' povedal apo§tolom: "Prijmite Ducha Svä
tého; ktorým odpustíte hriechy, budú im odpu:stené, ktorým za
držíte, budú im zadržané." 

K sv. spov,edi sa pripravuj,eme takto: 

- P r i  p o  m e n  i e  m e  si ISVloje 'hriechy (tlo ooamená, že si 
'spytujeme sved'omie); 

- Ľ u t uje m e, že sme našimi hriechmi uta'zill Pána Boha; 
- S l u b u j e  m e  viac nehrešiť; 
- V Y z 'll á v arn e pred kňazom svoje 'hriechy; 
- S p l n  l m e uloženú pokutu. 
Spytovanie svedomia roblme takto: Proslme Svätého Ducha 

o pomoc modlitbou: "Carju nebe'snyj - �rálu nebeský". Pripo
menieme si, kedy sme sa spovedali posledný raz a či sme neza
budli povedať alebo nezatajili nejaký hriech a či sme vykonali 
pokutu. Potom si pripomenieme naše hriechy a podla možnosti 
aj ich počet. Hrie.chy si pripomíname 'rozoberajúc v myšlienkach: 
Desatoro prikázaní, ctrkevné prikáz.ania, hriechy Ihlavné a cud
zie. 

82 



Keď sme 51 v spytoOvaní 'svedomia pripomenuli hriechy, vxbu
dzujeme v sebe l ú t o s t, že sme hriechmi urazili Pána Boha 
a súčasne 's l u b uje m e  viac nehrešit. Ľútos! je najdôležitejšia 
v spovedi. Vzbudiť lútos! nad ,hTiechmi - znamená z celého 

slI.'dca rut,ova!, že sme hriechmi urazili dobrého Bohia. Kto nemá 
túto lútos! a Illemá pif e ds a v z a il: i a sa. polepšiť, toho spO'veď 
je neplatná. 

Spovedáme sa takto: Klakneme k spovednici, prežehnáme sa 
a hov'Oríme: 

"SpQvedám sa Pánu Bohu :ro všetkých mojich hriechov. Po� 
sledný .raz som sa spovedal(a) (povedz 'kedy) a odvtedy som 
urazil(a) Pána Boha týmito hriechmi:" (Tu povedz svoje hrie
chy). Keď si doOhovoril, povedz modlitbu lútomi: 

"Ľutujem z celého srdca, že som svojimi hriechmi urazil(a) 
Pána Boha. Kajam sa a sľubujem polepliť sa a viacej nehreliť. " 

Keď ,kňa'z dáva otázky - odpovedaj. Za'pamlHa,j si uloženú po
kutu. Po l'ozhTeŠlení vstaň, odíď nabok a pomodli sa modlitby, 
'ktoré si dostal za pokutu. Vtedy môžeš pTistúp1ť k svätému pri
jímaniu. 

Nezabudnime, že v spovedi máme povinnosť povedať všetky 
hriechy. Zatajenie ťažkéhO' hriechu 'ľ'obí 'spoveď neplatnou. 

Spovedať sa máme vždy, keď sme spáchali ťažký Ihriech. Av
šak raz do roka sme povinní pod ťarchou ťažkého hriechu sa vy
spovedať a prijímať, a to vo velkonočnom obdobi. 

Pokutu do&távame v lS'povedi ·preto, aby sme odpokutovali do
'časné tresty za naše hriechy, -ktoré by sme mali odpokutovať tu 
na zemi alebo, v očistci a il:iež preto, .aby 5me napravili svoj ži
vot. 

SvIatosť pokánia nám prinavrt8'cia stratenú milosť posväcujúcu, 
odpúšťa nám hriechy a večné tresty a časť dočasných trestov, 
pomáha nám chrániť sa hriechov 'v budúcnosti, prinavľi8.cia zá
sluhy dobrých skutkov, stratené spáchaním ťažkých hriechov. 

Otázky na �pakovaDie: 

1. O čom Ihovo.rí podoObenstvo o márnotratnom synovi? 
2. Vyro�rávaj podobenstvo o márnotratnom synovi. 
3. Koho rozumieme pod hospodárom? 
4. O čom nás poúča podobenstVIQ oo má,rnotratnom synovi? 

83 



5. V ktOll'lej sviatdsti odpií.šťa nám Pán Boh hriechy, spáchané 
po kTste? 

6. Čo je Isvtatosť pokánia, alebo svätá spoveď? 
7. Kedy ustanovil Ježiš KriJStus sviatosť pokánia? 
8. Akými slovami ustanovil Ježiš Kristus sviatosť pokánia? 
9. Ako sa pripTavujeme na sv. spoveď? 

10. Ako si spytujeme svedomie? 
11. Čo znamená ľutoV1ať hriechy? 
12. Čo je v spovedi najdôležitejšie? 
13. Aká má byť naša lií.tosť? 
14. Či je platná spoveď u toho, kto nemá 1ií.tosť, ani predsa-

vzatie 'sa polepšiť? 
15. Ako ISa spovedáme? 
16. Povedz modlitbu pred spoveďou. 
17. Povedz modlitbu 1ií.tosti v spovedi. 
18. Ktoré hriechy máme v spovedi povedať? 
19. Aké sií. následky toho, keď v spovedi zatajíme ťažký 

hriech? 
20. Ako často by !Sme mali a ako časrto sme povinní sa spo

v,edať? 
21. Aký ií.žit'Ok nám prináša svätá spoveď? 

Modlitba a pieseň 

Navrátená Samaritánka 

Ježiš Kristus prechádzal s apoštolmi cez Samáriu. Došiel do 
samaritánskeho mestečka menom Sychar, kde bola Jakubova 
studňa. Ježiš bol unavený po dlhej ceste, preto si sadol pri studni 
a apoštoli odišli do mesta kií.piť potraviny. Práve vtedy prišla 
z mesta akási žena, Samaritánka, načerpať vody. Ježiš ju popro
sil: "Daj sa mi napiť." Udivená Samaritánka povedala: "Akože 
ty, Zid, pýtaš si vody odo mňa, Samaritánky?" Toto ona poveda
la preto, lebo Zidia pohŕdali Samaritánmi a neboli s nimi v dob
rom styku, lebo mali trochu inií. vieru. 

Vtedy Ježiš objasnil tej žene pravdivií. vieru, vyj'avil jej, že on 
je očakávaný Mesiáš - Spasite1; na dôkaz toho, že hovorí prav
du, odkryl jej hriechy - povedal, že muž, s ktorým ži.j'e, nie je 
jej manželom. 
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Teži§ Kristus rozprd
va so Samaritdnkou 

Vidíme, že Ježiš Kristus 2lIlOVU poukáZal na nerozlučnosť man
želstva. Žena sa Ispamätal:a a odišla do mestečka a hovorila Ju
dom, že sa rozprávala s Kristom. Samaritáni sa zišli a prosili 
Ježiša Kr Lsta, aby ostal medzi nimi. Ježiš ostal medzi nimi dva 
dni a učil ich. Veľa z <111Ich uveri-lo v Ježiša K-rilsta, uverili, že on 
je ozajstný Spasite! sveta. 

A apoštol'om Ježiš K'ľiJs1:us povedal, že aj SaIDaritánov treba 
priviesť k opravdivej viere. 
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Ježiš obrátil ženu hriešnicu, Samaritánku, a tiež ukázal apoš
tolom a nám, že aj my z lásky k blížnemu máme dbať o šírenie 
pravej kresťanskej viery. Aj my máme byť apoštolmi Kristovými. 

Otázky na opakovanie: 

1. Rozprávaj o obrát'ení SamaTitánky. 
2. Čo nás učí Ježiš Kristus v tejto udalosti? 
3. Čo vieš pov,edať o sviatosti manž,elstva z pr,edošlých hodín? 
4. Čo 'vieš povedať o Božom milosrdenstve k hriešnikom? 
5. Či aj my máme prispievať k ší'reniu KrisÍ'ovej náuky? 

Modlitba a pieseň 

Hriešnica - kajúcnica 

Istý farizej menom Šimon pozval Ježiša k sebe na obed. Keď 
Ježiš sedel za stolom, vošla do domu akási žena, padla k nohám 
Ježišovým, slzami mu začala umývať nohy a utierala ich svojimi 
vlasmi, bozkávala ich a natierala voňavou masťou. 

Keď to uvidel farizej Šimon, ktorý }ežiša pozval, pomyslel si: 
"Keby Ježiš bol prorokom, vedel by, že táto žena je hriešnica." 
A Ježiš, poznajúc jeho myšlienky, povedal: "Šimon, vidíš túto 
ženu? Voši,el snm do tvojho domu a nedal si mi vody na nohy; 
ona svojimi slzami umyla mi nohy a svojimi vlasmi mi ich po
uti'erala. Nepobozkal 'Si ma, ale ona, 'Odkedy som vošiel, nepr,e
stala mi blozká'vať nohy. Hlavu 'si mi ollejom nepomazal a ona 
mi d'rahou masťou pomaz,ala nohy. Preto ti hovorím: "Odpúš
ťa'jú sa jej mnohé hriechy, pr€ll:'ože v,eľkú lásku mi preukázala." 

Potom Ježiš povedal žene: "Odpúšťajú ISa ti hriechy. Tvoja vie
Ira ťa uzdTavila, chod v pokoji!" 

Túto ženu všetci poznali ako hriešnicu. Avšak keď počula ná
uku Ježiša Krista, oľutovala, že žila hriešnym životom, obrátila 
so? a oplakávala 'Svoje hriechy. Ľútosť, že hriechmi urážala Pána 
Boha, priviedla ju ku kajúcnosti a dosiahla odpustenie Ihxiechov. 

Toto je už' druhý prípad velkéh'o milo'sl'ldenstva Božieho 
k hriešnym ruďom. 
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Hrie�nicu - kajúcnlca utiera svojimi vlasmi nohy ležisa Krista 

V predošlej náuke sme videli, 2)e naše hriechy sa nám odpúš
ťajú v dobrej spovedi. Avšak v živote sú prípady, 'keď náh'le 
umi,erame a niet možností ;sa vyspovedať. V !takomto prípade 
vzbudíme v sebe d o k o n a l ú rú t o s ť. 

Dokonalú ľútosť má ten, kto z lálsky k Pánu Bohu ľutuj,e, ž·e 
svojimi :hriechmi urazil Pána Boha. Vzbudením dokonalej ľútosti 
dosiahneme odpustenie hriechov. Ale keď máme na duši ťažký 
hriech, pri natbližŠ!ej príležitosti sa máme vyspovedať. 

Vzbudzujme dokonalú ľútosť každé ráno a každý večer 

a hlavne VJtedy, keď sme sa dopustili ťa�kého hriechu. Taktiež 
pomáhajme vzbudiť dokonalú ľútosť aj iným, ktorí sú v nebez
pečenstv,e smrti. 

Tu je ,ki'átka modliltba dokonalej ľútosti: 
"Pane Bože, milujem Ťa z celého srdca, úprimne rutujem, že 

som Ťa svojimi hriechmi urazil, kajam sa a srubujem sa polep
šiť. Bud' mi milosrdný!" 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj .o kajúcnej hri,ešnici. 

2. Kto bola tá žena a ako sa navrátila? 
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3. Co nám vyjavuje udalosť Ihriešnioo - kajúcnice? 
4. Ako môžeme dosiahnut odpustenie hriechov v náhlych 

pripadoch, ak nemáme možnost sa vyspovedať? 
5. Kto má dokonalú ľútost? 
6. Kedy sme povinní vzbudiť v sebe dakionalú ľútosť? 
7. Ako máme pomáhať v potrebe iným vzbudiť dokonalú ľú

tosť? 
8. Povedz krátku modlitbu dokonalej Jútosti. 

Modlitba a pieseň 

Podobenstvo o rozsievačovi 

Ježiš Kristus často vyučoval v podobenstvách, aby si ľudia ľah
šie zapamätali jeho náuku. Poznajme aspoň h1avné náuky v po
dobenstvách. 

"Vyšiel rozsievač siať semeno. Ako tak ľO'zsieval, jedno (zrn'O J 
padlo na kraj oesty, kde ho pošliapali a vtáci nebeskí pozobali. 
Iné padlo na skalnatú pôdu, kde nebolo mnoho 2)eme. Hneď aj 
vzišlo. Ale keď vyšlo slnko, uschlo, l,ebo nemalo vlahy. Iné pad
lo medzi trnie. Tŕnie vyrásUo a udusilo ho. A iné padlo do dob
rej zeme, vyrástlo a prinieslo stonásobnú úrodu." 

Na dotaz apoštolov Ježiš vysvetlil podobenstvo takto: 
Semeno je slovo Božie. To, ktoré padlo na kraj cesty, to je slovo, 

.ktoré padlo dIO srdca ľudí poka.rených diablom 'a zlými ľudmi, 
ktoré tí uchytia a odnesú. Zrno, ktoré piadlo lna Iskalnatú pôdu -
to je slovo, ·ktoré padlo do srdca ľudí a holo s radosťou prijaté. 
Ale nie nadlho, lebo ťažkosti, pokušenia, prenasledovania, avšak 
aj raldosti a rozkoše urobia, že slovo Božie, ktoré len V'Zišlo v ich 
srdciach, zahynulo, pretože nemalo dobrú pôdu a nemohlo za
pustiť korene. Iné .zrno, ktoré padlo medzi tŕnie, to je slovo, kto
ré v ľudských <!ušiach udúšajú remské starosti, lebo viera týchto 
Judi je mŕtva a svoj život nevedú podJa zákonov Božích. A na
koniec zrno, ktoré padlo do dobrej zeme, to je slovo, ktoré padlo 
do srdca človeka veriaceho, oddaného Bohu. V takom srdcI s.l'O
vo Božie vyrastie a prináša dobrú úrodu. 

Ježiš Kri'S'tus je 'Sám rozsievačom. on rozsieval slovo Božie, 
svoju náuku do sMc JUdí, rozsieva ho i :teraz svojim evanjeliom, 
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Svätým písmom. My máme mať Sväté písmo v svojich domoch, 
máme ho po čiastkach čítať, aby tak slovo Božie preniklo do na
šich sŕdc a prinášalo úrodu. 

Otázky na opakovanie: 

1. Prečo Ježiš Kristu's veľa vyučoval v podobenstvách? 
2. Vyrozprávaj podobenstv:o o rorzsievačovi. 
3. AkO' seje Ježiš Kristus svoje zrno teraz? 
4. Čo sme 'Sa dOOiaľ učili o S·vätom písme? 

Modlitba 'a pieseň 

Podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi 

Raz jtežiš Kristus ta:kto prehoVioril k apo'štolom: "Podľa toho 
poznajú ľudia, že ste mOjimi učeníkmi, že sa budete navzáj'Dm 
milovať". A a'by prístupne obja:snil, ako máme milovať blížneho, 
vyrO'zprával Ježiš pO'dobenstvo o m i  1.0 s r d  n o  m S a m ar i t á
n o v i. 

Istý člO'vek išiel z Jeruzalema d:O' Jericha a padol do rúk zboj
níkov. Oni ho olúpili, �bili a 'Odišli, zane'chajúc h'a polomŕtveho 
na ce/ste. Náhodou tou cestO'u i!šiel židovský kňaz, pozrel na ra
neného a išiel ďalej. P'odobne sa zachoval aJj ,cirkevný sluha, le
vita'. Až prišiel Samaritán. Hoci Židia žili so Samalfitá.nmi v ne
priaiteľstve, tomuto Sama'ritátl101vi p'ri:šlo ľúto raneného, preto pri
stúpil k nemu, umyl a obviazal jeho 'ľany. Potom ho odviezol do 
hO'Sltinca, opatroval ho a ked odchádzal, zaplatil hostinskému vý
da:je a ešte povedal: "Staraj sa oň a ak vynalO'žíš na neho viac, 
zaplatím ti, keď sa vrátim." 

A Ježiš sa spýtal: "KtO'rý z rtý'chto troch bol blížnym tomu, čo 
upadol medzi zbojníkov? "Ten, čo mu ,preukázal milO'srdenstvo" 
- Ddpovedal jeden zákonník. I povedal mu Ježiš: "Chod a rob 
podobne!" 

Naším blížnym je každý človek. Blížneho máme milovať a'ko 
seba samého. Lásku k blífuemu prejavujeme tým, že robíme te
lesné a duševné skutky milosrdenstva. 
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Samaritán našiel zraneného 

Skutky telesného milosrden
stva: 

1. Lačných kŕmiť 
2. Smädných napájať 
3. Nahých odievať 
4. Pocestným dať útulok 
5. Väzňov vykupovať 
6. Chorých navštevovať 
7. Mŕtvych pochovávať 

Skutky duševného milosr
denstva: 

1. Hriešnik'ov karhať 
2. NevedOlIIlých vyučovať 
3. Pochybujúcim dobre radiť 
4. Zarmútených tešiť 
5. Krivdu trpezlivo �nášať 
6. Ubližujúcim odpúšťať 
7. Za živých a mŕtvych sa mod

liť 
I'lla'k, krátko povedané, Ježiš �ristus nás učí robiť dobré skut

'ky. Dobré 'Skutky máme vykonávať IS úmyslom, že nimi chceme 
vykonávať vôru Božiu. 

Dobrý skutok je záslužným pre nebo, k,ed ho vykonáme v mi
losti posväcujúcej. 
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Naučme sa naspamäť slová Ježiša Krista: 
"Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im!" 
"Každý IS'1:rom, čo nerodí dobré ovocie, bude vyťatý a hodený 

do ohňa." 
"Veru, hovorím vám, všetko, 'čo ,ste urobili jednému z mojich 

bratov najmenších - mne ste urobili." 
"Ako telo bez ducha je mŕtv1e, tak aj vilera bez skutkov je 

mŕtva." 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprá'Vaj podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. 
2. Ktoré je druhé najväčšie prikázanie? 
3. Kto je naším blížnym? 
4. Ako prejavujeme našu lásku k blížnemu? 
5. Ktoré 'sú hlavné SkuTky telesného milosl1denstva? 
6. Ktoré sú hlavné skutky duševného milosrdeI1lstva? 
7. S akým úmyslom máme vykonávať d'Obré skutky? 
8. Kedy naše dobré skutky sú záslužné pre nebo? 
9. Ktoré slová Ježiša Krilsta vieš o dobrých skutkoch? 

Modlitba a pieseň 

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi 

K Ježišovi Kristovi prichádzali hrdí farizeji, ktorí 'Seba považo
vali za pobožných a inými opovrhovali. Im povedal Ježiš Kristus 
toto podobenstvo: 

Dvaja ľudia sa prišli modliť do chrámu: j1eden farizej a druhý 
mýtnik. Farize,j sa postavil dopredu a takto sa modlil: "Ďakujem 
ti, Bože, že me som ako ostatní ľudia: zbojníci, nespravodli'Ví, 
cudzoložníci, alebo ako aj tento mýtnik. Postievam sa dva razy 
do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám." 

Mýtnik však stál zďalHka a neodvážil sa ani oči pozdvihnúť 
k nebu, ale bil sa v prsia, hovoriac: Bože, buď milostivý mne 
hriešnemu! .. 

A 'povedal Ježiš: "Hovorím vám, tento odišiel do svojho d10mu 
Q!spravedlnený a tamten nie. Lebo každý, kto 'sa povyšuje, bude 
ponížený a kto sa ponižuje, bude pOiVýšený." 

V tomto podobenstve Ježiš Kristus nás učí m o d  l i t s a, ďalej 
odsudzuje ľudskú p Ý chu a o h o v á ra n i e. 
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Mgtnlk a farizej 

Opakujme si náuku o modlitbe z predošlých Ihodin. 
Pýcha patrí k siedmim hlavným hriechom. 

Hla'Vné Ihriechy: Hlavné čnosti: 

1. Pýcha 1. Pokora 

2. Lakomstvo 2. ŠtedflOSť 
3. Smilstvo 3. Čistota 

4. Závisť 4. Priazeň 
5. Obžerstvo 5. Miernosť 
6. Hnev' 6. Dobr{)m�Ino'sť 
7. LenivdSť 7. Horlivosť v dobrom 

Tieto hriechy nazýv,ame hlavnými, pretože sú akoby žriedlom, 
z ,ktorého pramenia 'Všetky ostatné Ihriechy. 
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Oojasnenie hlavných hTiechov: 

1. Pyšný sa povyšuje nad iných a chce, aby ho aj iní vyzna
mená'vali, cenili a vážili si ho viac ako iných a ako si on zaslu
huje. 

2. Lalkomý sa stará len o majetok ,a peniaze a je hotový aj 
klamať a brať, len aby sa stal bohatým. 

3. Smilný má záľubu v nečistých myšlienkach, slovách a skut
koch. 

4. Závistltvý chce, aby bolo len jemu dobre, je smutný, keď sa 

iným vedie lepšie ako jemu. 
5. Nestriedmy v ničom nepozná hraníc, hlavne v jedení a pití. 
6. Zlostný sa hnevá aj za drobnosti, hreší a mstí sa. 
7. Lenivý nechce pracovať. 
Pokúste sa 'Sami objasniť čnosti oproti siedmim hlavným hrie

chom. 
-t-

Nie je pekné !Seba vychvaľovať a iných ponižovať, tým viac 
'ohovárať. Ježiš Kristus nás napomína: 

"Nesúďte, aby ste neboli súdení! Lebo ako vy súdite, tak budú 
aj vá!s súdiť, akou mierou vy meriate, takou i vám namerajú!" 

Ohováraním zvyčajne spôsobujeme v,erkú škodu blížnemu. Spô
sobenú škodu sme povinní napraviť. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj podobenstvo o mý1:nilkovi � farizejovi. 
2. Čo nás učí Ježiš Kristus v tomto podobenstve? 
3. Čo vieš pov,edať o modlitbe z predošlých našich náuk? 
4. Povedz naspamäť mýtnikovu modlitbu. ("Bože, buď milos

tivý mne h·riešnemu".) 
5. Farizej bol pyšný. Pýcha patrí k hlavným hriechom. Po-

lVedz naspamäť sedem hlavných hriechov. 
6. Povedz naspamäť čnosti oproti siedmim hlavným hriechom. 
7. Objasni jednotlivé hlavné hriechy. 
8. Objasni čnosti oproti siedmim hlavným hriechom. 
9. Prečo uvedené hriechy nazývame hlavnými? 

10. Čo povedal Ježiš Kristus o ohováračoch? 
11. Akú máme pOlVinnosť, keď lSIlle ohováraním poškodili dob

ré meno blížneho? 

Modlitba a pieseň 
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Ježiš a deti. Ježiš a bohatý mladík 

Po celodennej kázni Ježiš odpočíval. Vtedy ženy začali k nemu 
prinášať svoje deti. Apoštoli, vidiac unaveného Ježiša, nepúšťali 
matky s deťmi k Ježišovi. Keď toto uvidel Ježiš, povedal: 

"Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo ta
kýchto je Kráľovstvo nebeské!" 

A bral deti k sebe a žehnal ich. 
Inakedy, ukazujúc na deti, Ježiš povedal starším. "Kto však 

pohorší jedno z rtýchto maličkých, ktoré vo mne veria, lepšie by 
bolo pre neho, keby mu mlynský kameň zavesili na krk a hodili 
ho do morskej hlbiny." 

Tiež, ukazujúc na nevinnosť ldetí, hovoril: "Veru, hovorím vám, 
a,k sa neobrátite a ne,budete a'ko deti, nevojdete do Kráľovstva 
nebeského. " 

Raz prišiel k Ježišovi bohatý mládenec a spýtal 'Sa <ho: "UČiteľ, 
čo dobrého mám vykonať, aby som obsiahol život večný?" A Je
žiš mu odpovedal: "Ak chceš vojsť do života, zachavál\1aj priká
zania: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, neprehovoríš kri
vé svedectvo; cti otca i matku a miluj svojho blížneho ako se,ba 
samého!" 

Na to povedlai mladík: "Toto ·všetko som zachoval. Čo mi ešte 
chýba?" Ježiš mu odpovedal: "Ak chce'š byť dokonalý, chod, 
predaj, čo máš a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. 
Potom ISa vráť a nalSleduj ma." 

. 

Mladík mal veľké majetky, ľutoval ich a preto 'Odišiel zarmú
tený. Tu povedal Ježiš svojim učeník.om: "Veru, hovorím vám, 
ťažko 'Vojde bohatý do Kráľovstva nebeského." 

Ma'jeto'k je nám 'P'otrebný, aby sme si zabezpečili živobytie, 
avs.ak nikdy <ho nesmieme považovať :z'a niečo lIlajdrahšie na 
svete a žiť len preň. Keď máme nadbytok, máme povinnooť po
máhať 'llúdzným. 

Otázky na opakovanie: 

1. Rozprávaj o tom, ako k Ježišovi prinášali dietky. 
2. Rozprávaj 'o rQlZhooore bohatého ml1adíka l> Ježišom. 
3. Načo potrebujeme majetok? 
4. Čo sme povinní robiť, keď máme nadbytok? 

Modlitba a pieseň 
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Zázraky Ježiša Krista 

Náš Pán Ježiš Kristus nielen slovami, ale i skutkami učil, ako 
máme milovať blížnych, preto i sám robil vela dobrých skutkov: 
zázračne uzdravoval chorých, vyliečil malomocných, slepým vrá
til zrak a kriesil mtt�ych. 

Uzdravenie '38 rokov chorého 

Pri jednej 'jeruzalemskej bráne bol rybník - ,kúpeľ, pri kto
.rom le�alo vela chorých. Raz do roka wstupoval do neho anjel, 
aby v ňom rozvíril vodu. Kto sa vo vode prvý okúpal, !Vyzdravel. 
Tam ležal aj jeden človek, ktorý bol už 38 rokov ťažko chorý. 
Ježiš Kristl.lJS pristúpil k nemu a spýtal sa ho: "Chceš vyzdra
vieť?" Chorý mu odpovedal: "Pane, nemám nikoho, čo by ma za

niesol do rybníka, keď sa vod'a zvíri. A kým ta prídem sám, iný 
zostúpi (do vody) pr,edo mnou." Ježiš sa nad ním zlutOlVal a po
vedal mu: ,,v�aň, 'v,ezmi si lôžko a .choď!" 

A ten chorý človek hneď vyzdravel, vzal ,si lôžko a chodil. 

Uzdravenie desiatich malomocných 

Raz stretlo Ježiša desať malomocných. Oni nesmeli vojsť do 
dediny, ani sa priblížiť k ľuďom, pretože ich choroba bola ná
kazlivá. Preto zďaleka volali prosiac: "Ježišu, Pane, zmiluj sa 
nad nami!" A Ježiš im povedal: "Choďte, ukážte sa kňazom!" 
Tu zrazu, ako išli, boli očistení. A jeden z nich, keď videl, že 
je uzdravený, vrátil sa k Ježišovi, padol na zem k jeho nohám 
a poďakoval sa mu. Bol to Samaritán. Tu povedal Ježiš: "Či sa 
neočistili desiati? A deviati kde sú? Ani jeden z nich sa nevrátil 
osláviť Boha, iba tento cudZinec?" I povedal mu: "Vstaň a choď; 
tvoja viera ťa uzdravila!" 

Tá,to udaLosť nás Určí, že máme byť Ivďační Bohu za všetky do
br:oden�a, ktoré nám dáva a aby 'sme nezabúdali za všetko ďa
kovať Bohu. 

Uzdravenie slepého 

Pred mestom Jerl:chom sedel slepý. K Jerichu sa približ'oval 
Ježiš Kristus a s ním učeníci ,a veľký zástup rudí. Keď sa slepý 
dozvedel .od rudí, že tade prechádm Ježiš, začal hlasite volať: 
"Ježišu, syn DálVidov, zmiluj sa nado mnoul" A hoci ho tí, čo šli 
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popredku, umlčiavali, on tým hlasnejšie k,ričal. 'lU Ježiš zastal 
a spýtal sa ho: "Čo ,chceš, a'by som ti urobil?" a slepý odpove
dal: "Pane, aby sa mi vrátil zoo'k!" I povedal mu Ježiš: "Nech sa 

ti vráti zrakl 1'voja viera ťa uzdra,vila." A hned sa mu vrátil zrak 
a nasledoval Ježiša, oslavujúc Boha. 

• 

Otázky na opakovanie: 

1. Rozprávaj o uzdľlavení už 38 rokov ,chorého. 
2. R'ozprávaj o uzdravení desiatich malomocných. 
3. ROllprávaj o uzdravení ,slepého pri Jerichu. 
4. Prečo Ježiš Kristus robil flázraky? 

Modlitba a pieseň 

Uzdravenie ,rporazeného 

Ježiš učil v jednom dome v Kafarnaume. Zišlo sa tam vera 
rudI. Medzi nimi boli aj farizeji a zákonníci. Vtedy mužovia pri
niesli na lôžku porazeného s prosbou, aby ho JeŽiš uzdravil. Pre
tože sa nemohli dostať dovnútra k Ježišovi, vyšli na strechu a cez 
povalu spustili chorého aj s lôžkom doprostred izby pred Je
žiša. 

Ježiš, zna\júc vieru chorého a tÝ'ch muwv, povedal chorému: 
"Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy". A potom dodal: "Hovorím ti, 
'Vstaň, vezmi si sv'oje lÔŽlko a chod domov!" 

Chorý vstal a QSlavoval Boha. 

Ježiš Kristu's učil rudí a l1dbil zázraky. 
ZáZľiak - to je nadprir.odlrený skutok, ktorý môže urobiť len 

'Božia všemohúcnosť. 
Človek občas môre urobiť zázrak, avšak nie SV"cJjimi silami, 

ale len pomocou Borej všemohúcnosti. Ježiš Kristus tiež rOIbil 
záizraky, aby dokázal rudom pravdivosť svojho učenia ft potvrdil 
svoje božstvo, ale aby tiež rudom ,robil dobre. 

- t -

Ježiš Kri�tus aj apoštolom kázal fsť k chorým a pomazať ich 
olejom, a vela chorých sa uzdlľavovalo. 

O tom výra'Z'Ile píše sv. apoštol Jakub vo .svojom liste: "Ak je 
mekto z vás chorý, nech si zavolá starejších cil"kevnej obce, aby 

96 



sa nad ním pomodlili a pomazali ho olejom v mene Pánovom. 
Modlitba s vierou zachráni ne'zdralVého, Pán h.o U'zdľaJVI, a a'k sa 
dopustil hriechov, odpustia sa mu." (5, 14-15). 

Z uvedeného vidíme, �e Ježiš Kristu's týmito slovami ustanovil 
sviatosť pomazania Ichorých. 

Pomazanie chorých - jle sviatosť, v kltorej ťažko chorý, pro
stredníctvom poméllZani:a olejom a modlitby kňaza dostáva mi
losť pre dušu, a čaJsto laj ulav,enie poo telo. Táto sviatosť odpúšťa 
všetky hriechy, keď chorý lliemá možnosť vyspoveda,ť sa. Ona po
Isilňu;je dušu a teio-, dáva 'chorému pokoj a duševnú 'radosť a ob
čas pomáha laj vyzdravieť. 

Vo sviatosti pomazania Ichorým odpúšťajú sa ,hriechy vtedy, 
keď chorý stratí v,edomie al'ebo ked už lliemá síl sa vy'spOIVedať, 
ak vzbudil ľútosť. 

Sviatosť pomazania chorý,ch môže prijtať každý človek, ktorý 
už užíva svO'j rozum a ťažko ochorel. 

SlViatosť pomazania chorých povinný je chorý prijať, dokial je 
ešt,e pri pamäti. 

V tej istej chorobe sviatdsť pomazania chorého možno prilať 
len raz, a ak choroba dlho ,trvá i viackrát, ked sa choroOba zhor
ší. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj o U'zdravlení pora:zeného. 
2. Či Ježiš Kristus len učil ľudí? 
3. Čo je zázrak? 
4. Môže č�oVlek urobiť záJzl'lak? 
5. S akým ,cieľom Ježiš Krist'lľs robilI zázraky? 
6. Či Ježiš Kristus len sám �dravoval chorých, alebo pove-

dal, aby toO robili a'j apOŠlto1i? 
7. Čo o tom nrapílsal sv. apoštol Jakub? 
8. Čo je to SViatosť pomazania chorých? 
9. Kedy sa v sviatosti pomazania chorých odpúšťajú ťa�ké 

hriechy? 
10. Kto môže prijať sviatosť 'Pomazania chorého? 
11. Kedy chorý je pOVinný prijať sviatosť pomazania chorého? 
12. Koľkokrát možno prijat sviatosť poméliZania chorého? 

Modlitba a pieseň 
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Premenenie leži§ovo 

Premenenie Ježišovo 

Ježiš vzal so sebou troch apoštolov: Petra, Jakuba a jeho brata 

Jána a vyviedol ich na vysokú horu, aby sa pomodlili. A ked sa 

modlil, premenil sa pred nimi. Tvár mu zažiarila ako slnko a šaty 
sa mu zaskveli ako svetlo. A zjavil sa tam Mojžiš a Eliáš i zho

várali sa s Ježišom. Vtedy apoštol Peter povedal Ježišovi: 
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"Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, ,postavíme tu tri stánky, tebe 
jeden, Moj1žl:šovi !jeden a Eliášovi jeden." 

Keď ešte Peter hovoril, zaclonil ich žiarivý oblak ra z oblaku 
QiZval,sa hlas: "Toto je môj milý Syn, v ktorom mám zaľúbenie. 
Jeho počúvajte!" 

Keď rto učenÍoCi počuli,padli na tvá.r a velmi sa naľakali. Vtedy 
JelŽiš pristúpil k nim, ,dotkol 'sa ich a povedal: .,Vstaňte, nebojte 
sa!" Keď po21dlvihli svo'je oči, nikoho nevideli, iba !Samého Je
žiša. 

Ježiš Kristus premenil sa pred svojimi ,apoštolmi preto, aby im 
u'kázal svoju nebeskú slávu, aby oni nestratili vieru v neho, keď 
'ho uvidia poníženého a rvy.smievaného, 'keď bude :t1rpieť muky 
a smrť Illla k'ríŽi. 

'S'Via10k Premenenia Pána 'svätíme 6. augusta. 

Otázky na opakovanie: 

L Rozprávaj o premenení Ježišovom. 
2. Kto je to MO'jžiš a Eliáš, ktorí sa zjavili [la hore T�bor? 
3. Prečo sa premenil Ježiš na hore Tábor? 
4. Kedy svä1íme sviatok Premenenia Pánovho? 

Modlitba a pieseň 

Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi 

Ježiš Kristus povedal toto podobenstvo: 

Bol istý bohatý člove'k, 'k1orý mal všet'kého nadostač a kažldo
denne nádherne ,hodoval. A bol tiež istý opustený žobrák, ktorý 
túžil iIlasý1it � odrobinkami, 'čo padali 'z boháčovho 'Stola. Obi
dovaja zomrelj.. Úbohý Lazár i�iel do neba ,a boháč do pekla. 
V st,rašných mukách boháč zďaleka zazrel patriarchu Abraháma 
a L:a:záľla vedra neho i zvolal: "Otče Abra'hám, a:miluj sa nado 
mnou la poiŠli Lazálľia, aby sť omlQČil koniec prs�a vo vode a osvie
žil mi jazyk, lebo sa ohromle trápim v tomto plamenil" 
Abrahám mu však odpovedal: "Synu, spomeň si, .že si zaživa do
stal dobré veci a Lazár zasa zlé! Nuž teraz sa on tu raduje a ty 
'sa hrOlZne trápiš. Okrem 'toho všetkého je medzi nami a !Vami po-
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stavená velká priepasť, takže tí, ktorí by 'sa chceli odtiaľto do
stať k vám, nemôžu a ani odHaľ nemôžu prejsť k nám." 

Vtedy boháč prosil ďalej: "Otče, prosím ťa teda, aby si ho po
slal do domu môjho .otca. Mám totiž päť bratov, nech im prine
sie ISvedectvo, aby sa aj oni nedostali na toto miesto múkl" Ab
rahám mu odpovedal: "Majú Mojžiša a prorokov, tých nech po
čúvajú! Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuveria, ani keby 
niekto vstal z mŕt�ychl" 

- t -

Toto 'podobenstvo hovorí oo smrti, o posmrtnom živote - šťast
nom a nešťastnom. Preto máme vedieť kresťanskú náuku o smrti. 

Smrť - je dočasné odlúč,enie duše od tela v očakávaní vzkrie
senta na konci tohto sveta. 

Vteme, že zomrieme, ale nevieme, kedy, kde a ako. 
Cirkev v priebehu života nám pripomína smrť, učiac nás, aby 

sme boli čistí na duši, aby nás smrť nezastihla v stave ťažkého 
hTi'echu a tiež na cestu do večnosti nás pripravuje ·svätou spove
ďou, svätým prijímaním a udelením sviatosti umierajúcich. 

Telo človeka - kresťana po predpísaných pohrebných boho
službách kladie sa do hrobu, kde bude .odpočívať až do posled
ného súdu. Vtedy vstane z mŕtvych a spojí sa s dušou a začne 
svoju šťastnú alebo nešťastnú večnosť. 

O vzkri,esení nášho tela učí nás Ježiš Kristus svojím učením 
a na'jviac svojím slávnym vzkriesením. 

P.o rozluke s telom sa duša dostaví pretl Pána Boha na 
z v l á š t n y 's ú d. Keď človek zomrel v stave milosti, jeho duša 
ide do večného šťastia v nebi, keď človek zomrel v ťažkom hrie
chu, vt,edy jeho duša ide na večné muky do pekla. Ked človek 
:wmrel vo všedných hriechoch, alebo v živote neodpokutoval 
všetky tresty za hriechy, joeho duša ide do , o č i os tea. 

N e b o - je miesto, kde žijú anjeli a 'Svätí vo večnom šťalStí. 
Do neba pôjdu všetci spravodliví, ktorí zomreli v stave milosti 
a tí, ktorí v očistci odpokutovrali dočasné tresty za hriechy. 

P e k l o - to je miesto, kde zlorečení trpia večné muky. Do 
pekla pôjdu ti, ktorí zomreli v stave ťažkého ,hriechu. 

O č i s t e  c - to je miesto, kde duše spravodlivých sa očisťujú 
od dočasných trestov, ktoré neodpokutovali na zemi. 

Dušiam v očistci môžeme pomáhať. Môžeme urýchliť odpoku-
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tovanie ich dočasných tre'stov v 'Očistci našimi modlitbami, dob
rými skutkami a hlavne modlitbami cirkvi - svätou Službou Bo
žou alebo inými bohoslužbami za zomrelých (panychída, paras
tas, akafist, paraklis, mole ben a pod.). 

Dnes sme sa učili o posledných veciach: smrti, súde, nebi, 
pekle. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj podobenstvo o boháčovi a Lazárovi. 
2. O čom nás chcel Ježiš Kristus týmto podobenstvom poučiť? 
3. Čo to je smrť? 
4. Čo 'vi,eme o smrti? 
5. Ako nás Cirkev pripravuje na smrť? 
6. Čo Isa stáva cs telom človeka po smrti? 
7. Čo nás učí Ježiš Kristus o vzkriesení nášho tela? 
8. Čo sa stá'Va s dušou po jej odlúčení od tela? 
9. Čo to je osobitný súd? 

10. Čo to je nebo? 
11. Čo to je peklo? 
12. Čo to je očistec? 
13. Či môžeme pomáhať dušiam v očistci a a'ko? 
14. KtOlľé sú posledné veci? 

Modlitba a pieseň 

Učenie Ježiša Krista o ieho druhom príchode 
a poslednom súde 

Ježiš Kristus 'v jednej ,zo svojich rečí opísal svoj druhý prí
chod a p o s l e d  n Ý súd takto: 

Na konci sveta Ježiš KTistus znovu príd'e vo veľkej slálVe 
v spoločnosti všetkých anjelorv. Vtedy ,si zasadne na trón slávy, 
zhromaždia sa pred ním všetky národy a on ich bude súdiť. 

Oddelí jedných od druhých: dobrých postaví na svoju pra'vú 
stranu a zlých na ľavú. 

I .povie tým, 'čo budú na pravej strane: 
"Poďte, požehnaní od môjho Otca, majte účasť na Královstve, 

ktoré je 'Vám pripravené od ustanovenia sveta! Lebo 'hladný som 
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bol, IB. dali ste mi jesť, smädný som bol, a dali ste mi piť, bol som 
pocestný a pritúlili ste ma, nahý som bol a priodeli ste ma, chorý 
som bol, a ošetrili ste ma, 'v žalári som bol a navštívili ste ma! 

Vtledy mu povedia spravodliví. "Pane, kedy sme ťa videli hlad
ného, a nasýtili sme ta, alebo smädného, a dali sme ti piť? Ke
dyže sme ťa videli ako pocestného, a pritúlill sme ta, alebo na
hého a priodeli 'Sme ta, al'ebo kedy 'sme ťa videli chorého, alebo 
v žalári, a navštívili sme ťa?" -A Ježiš Kristus im odpovi'e tak
to: "Veru, hovorím vám, čo ste urobili jednému z týchto mojich 
n�jmenších bratov, mne ste urobili." 

A tým, ktorí budú na ľavej strane, Ježiš Kri.stUls -povie: "Vzdiaľ
te sa odo mňa, zlor,ečení, do ohňa večného, ktorý je pripravený 
diablovi a jeho poslom! Lebo hladný som bol, a nedali ste mi 
jesť, smädný som bol, a nedali ste mi ,piť, bol som pocestný, 
a nepritúlili ste ma, nahý som bol, a nepriodeli ste ma, chorý 
som bol a v žalátľi, a nenavštívili ste ma." 

Nato sa ho hriešni -opýtajú: "Pane, kedy sme ťa videli hladné
ho, alebo smädného, alebo ako pocestného, al-ebo nahého, cho
rého, alebo v žalári, a neposlúžili sme ti?" A Spasiteľ im odpo
vie: "Veru, hovorím vám, čokoľvek ste neurobili jednému z tých
to najmenších, ani mne ste to neurobili." 

Svoju náuku Ježiš Kristus 'Zakončil takto: A pôjdu hriešnici do 
večného utrpenia a spravodliví do života večného. 

-+ -

Posledný súd bude na konci !Sveta. Kedy bude koniec sveta, to 
vie len sám Boh. 

I 

Na konci sveta t,elá zomrelých vstanú z mŕtvych, to znamená 
spoja sa so svojimi dušami. 

Po poslednom Sú.de bude len nebo a peklo. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj náuku o druhom príchode Ježiša Krista a o vše-
obecnom súd,e. 

2. Kedy bude všeobecný súd? 
3. Kedy bude koniec sveta? 
4. Čo sa 'stane s tlelarni zomrelých na konci sveta? 

Modlitba a pieseň 
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Ježiš Kristus v dome Marty a Márie 

Po oeste do Jeruzalema Ježiš Kristus vošiel do Betánie. Tu ho 
prijali do domu dve sestry: Marta a Mária. Mária si sadla Je
žišovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta zas si dala mnoho 
práce, lebo čo najlepšie chc-ela Ježiša pohostiť. Pri tom nespo
koyne 'Občas pozr,ela na rS'Voju sestru Máriu, ktorá, počúvajúc slo
vá Ježiša Krista, ani nepomyslela na to, aby sestre v niečom po
mohla. Nakoniec sa Marta nezdľ'Žala, zastala pred Ježišom a po
vedala: "Pane, nedbáš o to, re ma sestra nechala samotnú poslu
hovať? Povedz jej, nech mi pomôre!" 

Vtedy Ježiš prehovoril k Marte: "Marta, Marta, staráš sa a zne
pokoju ješ o mnohé veci, kým len jedno je po�r,ebné. Mária si 
vybrala lepší podiel, -ktorý .jej nebude <odňatý." 

Ten "lepší podiel" znamená: spasiť 'SVoju dušu. A Ježi� podáva 
náuku, ukazuje oestu spasenia. Máme sa starať aj o pozemské 
potreby, avšak nezanedbávať duševné a nedávať prednosť po
zemským veciam pred duchovnými. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj o Ježišovi Kristovi ov dome dvoch sestier -
Mamy a Márie. 

2. Čomu nás učí Ježiš Kri'stus ,svojimi slovami, povedanými 
Marte? 

Modlitba a pieseň 
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Vzkriesenie Tairove; 
dc�ry 

Ježiš Kristus kriesi mŕtvych 

Vzkriesenie Jairovej dcéry 

Predstavený židovskej synagógy Jair pristúpil k Ježišovi a pro
sil ho, aby prisiel do jeho domu, lebo jeho dcéra, jedináčka, ťaž
ko ochorela a umierala. A keď sa Spasiteľ poberal k jeho domu, 
prišiel ktosi z domu Jairovho a povedal mu: "Dcér,a ti umrela. 
Neunúvaj ďale'j učiteľa!" 

Keď to j>ežiš počul, povedal Jairdvi: "Neboj sa. Len v€[', a bude 
zachránená." A keď Ježiš prišiel do Jairovho domu, povedal tým, 
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ktorí plakali: "Nepláčte! Lebo ne�omreli(l, ale spí." Ale oni sa mu 
vysmiali, lebo vedeli, že umrela. Vtedy Spasiteľ povedal, aby 
všetci vyšli 'z izby a nechal len .rodičov dievčaťa a troch apošto
lov: P,etra, Jakuba a Jána. A sám chytil za ruku dievča a zvolal: 
"Dievča, vstaň!" 

A ihneď sa vrátila do nej jej duša a dievča ožilo a VIstalo. 

Vzkriesenie naimského mládenca 

Ježiš Kristus vchádzal do mesta Naim, šli s ním jeho učeníci 
a veľký zástup. Práve vtedy vynášali z mest'skej brány mŕtveho, 
jediného to syna matky, ktorá bola vdovou, a horko plakala za 

svojím synom. K,eď ju Ježiš zazrel, prišlo mu jej ľúto, zast,éIlVil 
pohrebný sprievod a povedal matke: "NeplaiČ!" 

Patom pristúpil a dotkol sa r,akvy a povedal: "Mladík, hovo
rím ti, vstaň!" Miítvy sa posadil a ,začal hovoriť. A Ježiš ho odo
vlZdal jeho matke. Tu všetký,ch, ktorí to 'Videli, zachvátil strach 
a chválili Boha. 

Pohreb naimského mladíka - Vzkriesenie syna vdovy z Naimu 
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Vzkriesenie Lazára 

V Betánii, pri Jeruzaleme, žil La'zár, ktorého Ježiš veľmi milo
val a tento ťažko ochorel. Jeho sestry - Mária a Marta, po-sIali 
odkaz J.ežišovi, že Lazár je chorý. Ježiš V'tedy bol za Jordánom. 
Keď to Ježiš počul, povedal učeníkom: "Táto choroba nie je na 
smrť, ale na slávu Božiu, aby Syn Boží bol ňou oslávený." 

Po dvoch dňoch povedal Ježiš: "Náš priateľ Lazár zaspal, ale 
idem ho zobudiť." Vtedy učeníci povedali Ježišovi: "Pane, ak za
spal, ozdravie." Vtedy Ježiš Kristus objaSlllil učeníkom, že Lalzár 
zomrel. A vydali sa na cestu do Betánie. 

Do Betánie prišiel Ježiš Kristus až štvrtého dňa po Lazárovej 
smrti. Lazálr už bol štyri dni v hrobe. Keď teraz jeho sesrry uvi
deli Ježiša Krista, povedali mu: "Pane, keby si bol býval tu, brat 
by nebol z omrel." A Ježiš im odpovedal: "Ja som Vzkriesenie 
i Život. A kto v,erí IVO mňa, aj k,eby zoml1el, bude žiť." 

Sestry plakali a s nimi všetci, ktorí tam boli. Tu Ježiš, keď vi
del ako plačú, a ako plaičú aj Židia, aj sám zaplakal. Vtedy po
vedali Židia: "Hľa, ako ho mal rád!" 

Ježiš Kr�stU's pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa a jej otvor bol 
zavalený kameňom. Ježiš rozkázal: "Odvaľte ten kameň!" Marta, 
sest!ra 'Zosnulého, chcela, aby to nerobili a povedala Ježišovi "Pa
ne, už páchne, Iveď sú štyri dni, čo umrel!" Avšak Ježiš jej pripo
mooul: "Nepov,edal som ti, že ak uveríš, uvidíš slávu Božiu?" 

Odvalili teda kameň. A }ežiš pozdvihol o-či k nebu, pomodlil sa 
k nebeskému Otcovi a potom mocným hla1som zvolal: "Lazár, poď 
von!" Vtedy Lazár vyšiel živý. Mnohí zo. Židov, keď videli ten 
zázra'k, uverili v Krista. 

Ježiš Kristus robil zázraky na živých a mŕtvych, aby ukázal 
svoje božstvo a svoju lásku k ľudom. 

Ježiš Kristus Lazára vzkriesil v sobotu, pr,ed svojím vchodom 
do Jeruzalema. Tá sobota sa volá sobotou Lazá'rovou. 

- t -

Dôkazmi KrisItovho BožsTva sú z á z r a k y. Je medrzi nimi do 
dvadsať senzačných uzdravení, tri vzkriesenia z mŕtvych, veľa 
zázookov s prírodnými živlami, ako napr. premenenie vody na ví
no, rozmnoženie chlebov, utíšenie búrky na mori, zá,zračný lov 
rýb a iné. Kristus robil zázraky verejne, pred ľuďmi. Uzdravenie 
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nastávalo na jeho slová v jednom okamihu, bez liekov a bolo tr
vanlivé. A naj,väčším zázrakom Kristovým bolo jeho vlas1Jné 
vzkriesenie. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj zázrak o vzkriesení Jairovej dcéry. 
2. Rozprávaj o zázr,aku vlZ'kriesenia Naimského mládenca. 
3. Rozpráva'j o zázraku vzkriesenia Lazára. 
4. Ktoré sú dôkazy Krtstovho božstva? 

Modlitba a pieseň 

Slávnostný vchod Ježiša Krista do Jeruzalema 

Blížil sa S'viatok Paschy, na ktorý sa schádzal.o do Jemzalema 
'veľa ľudu z celého Izraela. Mojžiš ustanovil tento ,sviatok Pa,schy 
na pamiatku oslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva a zá
zračného prechodu cez Červené more. Pascha bola najväčším 
sviatkom v Starom zákone. V JeruZialeme bol jediný izrae�ský 
chrám, preto Izraeliti 'sa schádzali do Jeruzalema na sviatok Pa's
chy, aby splnili Mojžišov príkaz: aspoň raz do roka navštíviť 
chrám. Izraelský ľud dúfal, že Ježiš Kristus takJtiež príde na 
sviatky do Jeruzalema. 

Veľkňazi sa vš'ak rozhOdli, že pri tejto príležitosti chytia Je
žiša. 

Bolo šesť dní pred sviatkom a Ježiš Kristu's sa vydal do Jeruza
lema. Po ceste povedal apoštolom: "Hľa, <stúpame do }eruzalema, 
tam Syna človeka vydajú do rúk veľkňazom a zákonníkom, a tí 
ho odsúdia na smrť. Vydajú ho pohanom, aby ho vysmiali, zbičo
vali a ukrižovali, ale na tretí deň vstane z mŕtvych." 

Keď sa Ježiš priblížil k Jeruzalemu a pozrel sa na mesto, za
plakal nad ním a povedal: "Prídu na teba dni, keď ťa tvoji ne
priatelia obo�enú val:om, obkľúčia ťa, zovrú odvšadiaľ, a zrovna
jú ťa so z,emou, i s tvojimi deťmi, nenechájúc v tebe kameň na 
kameni, 'pretože si nepoznalo čas Božej návštevy." 

Pred samým Jeruzalemom poslal Ježiš KristUs dvoch zo s,vojich 
učeníkov, aby mu priviedli osliatko, na ktorom ešte ani jeden 
človek nesedel. Posadil sa naň, a tak vchádzal do mesta. Zišlo sa 
velmi veľa ľudí, aby vítali Ježiša Krista ako kráľa. Jedni prestie-
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Sldvnostný vchod Je
žiša Krista do Teru
zalema 

rali svoje plášte po ceste, iní rezali ratolesti zo stromov a hádzali 
na 'cestu, ktOlľou šiel Kristus, a s radosťou volali: "Hosanna Sy
novi Dávidovmu! PožehnanÝ,ktorý �ri:chádza v mene Pánovom, 
kr áľ tzr ae lský ! " 

Potom Ježiš vlstúpil do chrámu a vyhnal vŠe1:ký'ch, čo v chráme 
predávali a kupovali, hovoriac im: "Napísané je: Môj dom je do
mom modlitby, vy však 'z neho robíte lotrovskú peleš." 

Tu prišli k nemu v chráme slepí a C'hromí a U'zd,ravil ich. 
Večer sa Ježiš Krfstu's v:rátil do, Betánie, kde prlenocQlval. 
Udalosť slávnostného vchodu Ježiša Krista do Jeruzalema Cir-

kev slávi na Kvetnú nedeľu. Vtedy sa taktiež v chráme žehnajú 
ratolesti, krtoré ve,ria'ci odnášajú do svojich domov. 
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Vyhnanie kupcov z 

chrt1mu 

Otázky na opakovanie: 

1. R02'1právaj o slávnostnom vchode JežiŠla Krista do Jeruza
lema. 

2. Kedy CiJrke'V slávi udalosť slávnostného vchodu Ježiša Kris
ta do Jeruzalema? Alko sa volá tá nedeľa? 

Modlitba a pieseň 
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Poslednä vel!era 

Po Kvetne'j nedeli Ježiš KľilStus každého dňa prichádml do je
ruzalemSlkého ,chrámu a učil. Raz sa prizeral, ako zámožní lu dia 
hádzali svoje daľY - peniaze do chľámovej pokladnice. Niektoľí 
Ihrdo a tak, aby ka'�dý videl, hádzali väčšie sumy. Pľišla a'kási 
chudobná !Vdova, ktorá-Ihodila d'Ve leptá. Ked to Ježiš uvidel, po
'Vedal: "Veľu, hovoľim vám, táto chudobná vdova hodila viac ako 
ti všetci, lebo tí \/'Šetci dali ako daľ Bohu zo svoj/ho nadbytku, 
ale rtáto pľi 'SVojom nedostatku dala Všetko, čo mala, celé svoje 
vllB.lstnfctvo. " 

Faľizeji sledovali Ježiša, a'by našli dô'kaJZY, aby ho mohli obvi
nit a Iľaa: sa /ho spýtali: "Slobodno nám platiť daň cisáľ.ovi, a či 
nie?" Ježiš poznal ich úUsnost a povedal im: "Daj.te cisáľovi čo 
je ciiSárovo a čo je Božie, Bohul" 

- t 

Vo !Štvrtok Ježiš pľikázal apoštolom pľipľavit vel'konočnú ve
čeru, Ipl'etOlŽe chcel na tejto večerľ pred SlVojím utľipením sa s ni
mi ľozlúčiť. Večeľu pľipoovili v Jeruzaleme v jednom dome. 
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PrI večeri Ježiš K'rfstus vStal od večere, nalial vody do umý

vadla a mčal umýval nohy učeníkom, aby 1m dal príklad pokory. 
Patom sadol za stÔl a povedal: "Veru, 'Veru, hovorím vám, je

den z vá's ma zradí." Apoštoli pozerali jeden na druhého so stra
chom a pýtali sa: "Pane, kto je to?" Ježiš odpovedal: "Ten je to, 
,komu podám namočený kfisok chleba." A vzal kúsok chleba, na
močil ho a podal Judášovi Iškariotskému a povedal: "Urob 
chytro, čo máš urob1tl" 

Vtedy Judáš vyšiel a odišiel k židovskej velrade a tam sa do
hovoril s velkňazom, že za 30 strieborných ich odvedie na mies
to, kde bude Ježiš, aby ho chytili v neprítomnosti ludu. Bola noe. 

A Ježiš po večeri vzal chlieb, vzdal vďaky, rozlomil ho, rozde
lil apoštolom so slovami: "Vezmite a jedzte, toto je Telo mojel" 
Potom vzal čašu s vinom, vzdal vďaky a podal ju apoštolom so 
slovami: "Pite z nej všetci: toto je Krv moja nového Zákona, kto
rá sa vylieva za vás a za mnohých na odpustenie hriechov. Toto 
robte na moju pamiatku. 

Na tieto slová Ježiša Krista premenil sa chlieb na Telo a vlna 
na KIW Ježiša Krista, avšak tak, že podoba chleba a vína ostala 
nezmenená. Túto zázračnú premenu, ktorá je najväčším tajom
stvom kresťanske1 viery, nazývame - p r e  m e n  e nim, p r e
p o od s t a tn e n í m. 

Takým spôsobom Ježiš Kristus ustanovil NajSvätejšiu sviatosť 
Eucharistie, to znamená - nekrvavú obetu Nového zákona. 

Bohoslužba, v ktorej sa prináša táto nekrvavá eucharistická 
obeta Nového zákona, nazýva sa Služba Božia alebo svätá Li
turgia. 

Posledná večera - to bola prvá SluŽba, ktorú odslúžil sám 
Ježiš Kristus, 

Tento štvrtok sa nazýva Veľký štvrtok a večer v tento deň 
v našom obrade sa odbavuje bohoslužba Umučenie Ježiša Krista, 
keď sa číta dvanásť evanjelií. 

t-

NajSvätejšia sviatOlSť Eucharistie - je pľ'avé Telo oa pľ'avá Krv 
JelŽiša Krista 'pod spôsobmi chleba oa vína. 

Pod spôsobmi chleba a vína ,rozumieme to, ČO vidíme zmysla
mi, to znamená ich vonkajší vrzhlad, farbu, chuť, váhu, formu 
a všetko iné. 
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Premena tejto podstaty chleba a vína na Telo a Krv Ježiša 
Krista sa nazýva "prepodstatnenie". 

Ježiš Kristus je prítomný celý tak pod spôsobom chleba, ako 
i pod spôsobom vína v každej ich najmenšej čiastočke. 

Slová Ježiša Krista: "Robte to na moju pamiatku" - znamena
jú právomoc, ktorú Ježiš Kristus dal apoštolom - do konca sve
ta prinášať eucharistickú obetu. 

Táto právomoc od apoštolov prešla na biskupov a kňazov. 
Nekrvavá eucharistická obeta, ktorá sa prináša v Službe Bo

žej, je obnov,ovaním novozákonnej krvavej obety, ktorú prinie
sol Ježiš Kristus na kríži. V eucharistickej obete oslávený Ježiš 
Kristus prináša sebe samého nekrvavým sviatostným spôsobom 
vI obetu Nebeskému Otcovi za ľudské hriechy, a veriacim, ktorí 
prijímajú jeho sviatostné Telo a Krv, dáva seba Kristus ako po
krm a nápoj, aby aj oni dosiahli oslávenie v živote večnom. 

Služba Božia má tri časti: 
1. Proskomídia, - v ktorej kňaz pripravuje chlieb a víno 

k svätej obete. Túto časť Služby Božej odbavuje kňaz pri boč
nom oltári, ticho. 

2. Bohoslužba Slova Božieho - to je časť Služby Božej od po
čiatku: "Blahoslavené je Kráľovstvo ... - po Evanjelium a ká
zeň včítane. 

3. Služba obety - to je tretia a najdôležitejšia časť, v ktorej 
sa prináša sama najsvätejšia eucharistická obeta a na ktorej pri
jímame. 

Hlavným kňazom v každej Službe Božej je sám Ježiš Kristus, 
ktorý obetuje Nebeskému Otcovi rukami svojich kňazov svoje 
Telo a Krv, ako to bok v čase krvavej obety na Golgote. 

- t -

Sv. prijímanie - je prijatie Tela a KIWi Ježiša KrVsIta pod spô
sobmi chleba a vína. 

Cirkev odporúča často, ba denne prijímať, avšak ako povin
nosť ukladá veľkonočné sväté prijímanie (obdobie od začiatku 

Veľkého pôstu do Zoslania Svätého Ducha). 
Sväté prijímanie, prijaté dôstojne, prináša nám tento úžitok: 
- spája nás 's Ježišom KTistom, zväčšuje láSfku k Bohu a k blíž

nym; 
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ky. 

zväčšuje v nás milosť posväcujúcu; 
chráni od ťažkého 'hriechu a odpúšťa hriechy všedné; 
oslabuje náklonnosť k hriechu a pomáha konať dobré skut-

Pred ISV. prijímaním je eucharistický post, a to: jedna hodina 
pôstu od potravy a "ápojov, avlšak vodu m(jŽJ}o piť a toto nie je 
porušením pôstu. 

Chorí a tí, ktorí sú v neb�ečen:stJve smrti, vôbec nie sú povi:n
ní dod'ržiavať euc'haJľistický ,pôst. 

V našom obrade prijímame pod dvoma spôsobmi (chleba a ví
na), pretože také sväté prijímanie ustanovil Ježiš Kristus a taká. 
bola obyčaj v Cirkvi od apoštolských čias. 

Prijímame tak, že otvoríme ústa a kňaz položí nám lyžičKou 
najsvät,ejšie Telo do úst bez toho, aby prijímajúci sa dotkol ústa
mi lyžičky. V našom obrade prijímame 'Po stojačky. 

Nasvät,e'jšia Eucharistia IV našich chrámocli sa prechováIva 
v kivote - svätostánku na hlavnom oltári. Preto často navste
'Vujme Ježiša Krista v Najsvätejšej Eucharistii. 

Ježiš Kristus nás veľmi volá k svätému prijímaniu: 
"Ak nebudet,e je'sť Telo Syna 'človeka a piť jeho Krv, nebudete 

mať v ,sebe život. A kto je moje Telo a pije moju Krv, má (v se
be) život večný, a ja ho IVz'kriesim v 'posledný deň." 

Otázky na opakovanie: 

1. Čo robil Ježiš �ri,stus po Kvetnej nedeli? 
2. Rozprá'va'j o da'l1e chudobnej vdovy. 
3. Vyrozprávaj udalosť o Poslednej večeri. 
4. Čo ustanovil Ježiš Kristus pri Poslednej večeri? 
5. Ako sa nazýva záu-ačná premena chleba a vína na Telo 

a Krv Ježiša Krista? 
6. Ako sa nél!Zýva bohoslužba, na ktorej sa prináša tá nekr

vavá euchari'stická žertva Nového zákona? 
7. Ktorá bola prvá Služba Božia na zemi, kto a kedy ju o'!l

slúžil? 
8. Ako sa nazýva štvrtok, v ktorý bola Posledná večera? 
9. Aká bo'hoslužba sa u nás koná vo Veľký štvrtok na pa

miatku s'tra!stí Ježiša Krista? 
10. Čo je Naj'svätejšia SViatosť Eucharistie? 
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11. Čo rozumieme pod slovami "pod spôsobmi chleba a vína "? 
12. Ako sa nazýva premena celej podstaty chleba a vína na 

Telo a Krv Ježiša Krista? 
13. Či Ježiš Kristus je prítomný celý tak pod spôsobom chleba, 

ako i pod spôsobom vína? 
14. Akými slovami Ježiš Kristus dal a'pošt�om právomoc pri-

nášať �ertvu Nového zákona? 
15. Na koho prešla táto právomoc z apOlŠt'olov? 
16. Čo je to - nekrvarvá žertva? 
17. Koľko častí má Služba Božia? 
18. Kto a kedy odslúžil prvú Službu Božiu? 
19. Kto je hlavným kňazom v každej Službe Božej? 
20. Čo je sväté prijímanie? 
21. Ako často sme povinní prijímať? 
22. Aký úžitok prináša sv�té prijímani,e tomu, kto dÔlStojne 

prijíma? 
23. Aký je eucharistický pôst pred sv. prijímaním? 
24. Prečo v našom obrade prijímame pod dvoma spôsobmi 

(chleba a vína)? 
25. Ako prijímame? 
26. Kde sa v našich chrámoch prechováva Najsvätejšia Eucha

ristia? 
27. Akými slovami ná'S Ježi'š Kristus vyzýva k svätému prijí

maniu? 

Modlitba a pieseň 

Ježiš Kristus v Getsemanskej záhrade 

Po Poslednej večeri Ježiš odišiel s apoštolmi do Getsemanskej 
záhrady. Vedia,c, že sa už priblížilo jeho unrpenie, povedal apoš
tolom, aby bedlili a modlili sa, a sám odišiel neďaleko od nich, 
padol na tvár a modlil sa: "Otče môj, ak je možné, nech ma mi
nie 'tento kalich! No nie ako ja chcem, ale ako ty." 

Po neja'kom čase prišiel k apoštolom a našiel ich spať. Vtedy 
im Ježiš znovu povedal: "Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli 
do pokušenial Duch je síce ochotný, ale telo je slabé". Vzdialil 
'Sa i d,ruhý ra'z od nich a znovu sa modlil. A keď sa k nim vrátil, 
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Ježiš Kristus v 

Getsemanske; zd· 
hrade 

znO'Va iCh našiel spať. I nechal ich, znova sa vzdialil a modlil sa 
po tretí raz. Tu sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho. A on 
sa v smrteľnej úzkosti ešte wúcnej'šie modlil. PoOt mu padal na 
zem ako kvapky hustej krvi. 

Teraz 'po tretlkrát Ježiš vstal od modlitby a prišiel k svojim 
učení!kom, a našiel ich od zármutku spať. I poV€dal im: "Vstaň
te a poďme. Hľa, môj zra'dca je už tu!" 

Ježiš ešte Ihovoril a už prišiel Judáš a s ním velký zástup 
s mečmi a kyjmi, vyslaný od rvelkňazov a starších z 1'udu. Judáš 
sa bol s nimi dohodol. "Koho pobozkám, to je on, chytte hol" 
A hneď pri:stúpil k Ježišovi a pobozkal ho. Ježiš sa Iho opýtal: 
"Judáš, bozkom 'Z!ľádza@í Syna ,človeka?" A zá'stupu sa opýtal: 
"Koho hladáte?" Odpovedali mu, - je'ži'ša Nazaretského. "Ja 
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som to" - povedal 1m JežIš. A onI na tieto slová c1ívli a popa
dalI na zem, lebo nemalI nIjakej moci nad KrIstom, dokIaľ sa 
1m sám dobrovoľne neodovzdal do r1ík. A znovu sa ozval Ježiš 
k zástupu. "Ked teda mňa hľadáte, nechajte týchto (to znamená 
apoštolov) odísť." 

Vtedy vojaci prIst1ípi11 k nemu a zmocn1l1 sa ,ho. Na to apoštol 
Peter siahol rukou po svojom meči, vytasil ho, udrel veľkňazovho 
sluhu Malcha a odťal mu pravé ucho. Na to Ježiš mu povedal: 
"Peter, odlož svoj meč, lebo všetcI, čo sIahaj1í po mečI, mečom 
zahynťí." A dotkol sa sluhovho ucha a uzdravil ho. 

Ježiša zviazali a odvIedli v sprievode do veľkňazovho domu. 
Apoštoli, nastrašení, sa rozutekalI. Len Peter a Ján z diaJky išli 
za Ježišom. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj udalosť: Ježiš KrIstus v Getsemanskej záhrade. 

Modlitba a pieseti 

Ježiš Kristus p,red židovskou vysokou radou 

Z Getsemanskej záhrady zviazaného Ježiša zástup najprv od
viedol k bývalému veľkňazovI Annášovi, Kajfášovmu svokrovi, 
ktorý bol toho roku veľkňazom. Annáš sa vypytoval Ježiša na 
jeho náuku a na jeho učeníkov. Ježiš mu odpovedal: "Ja som 
verejne 'hovoril svetu a nič som nehovoril v skrytosti. Prečo sa 
ma pýtaš? Opýtaj sa tých, ktorí ma počťívali, o čom som im ho
voril." Na tieto slová jeden z prítomných strážnikov dal Ježišovi 
zaucho so slovami: "Ci tak odpovedáš veľkňazovi?" Ježiš mu od
vetil. "Ak som zle hovorIl, vydaj svedectvo o zloml A ak dobre, 
prečo ma biješ?" - Potom Annáš poslal poviazaného Ježiša 
k veľkňazovi Kajfášovi. 

U Kajfáša sa zhromaždIla najvyššIa židovská rada a hľadala 
nepravdivé svedectvá proti JežišovI, aby ho mohli odsťídiť na 
smrť. Ale nenašli nič. 

Vtedy Kajfáš povedal JežIšovi: "Zaprisahám ťa na žIvého Boha, 
aby sl nám povedal, čl sl ty MesIáš, Syn Božíl" JežIš mu odpove
dal: "Tak je, ako si povedal. Ba hovorím vám: Odteraz uvIdíte 
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ldi§ Kristus pred Kalld§om: "Hoden le smrW« 

Syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať na oblakoch 
nebeských." Ked to najvyšši kňaz počul, roztrhol si rúcho a po
vedal: "Rúhal sal Ci ešte potrebujeme svedkov?" A sudcovia po
vedali: "Hoden je smrti!" 

Výsluch v dome Kajfášovom trval približne od jednej do tretej 
hodiny v noci. Sudcovia sa rozišli domov a sluhovia celú noc 

vysmievali Ježiša, pluli mu do tváre, zauškovali ho a tikli ho 
päsťami. 

-

Na nádvorie velkňaza Kajfáša prišli za Ježišom tiež apoštoli 
Peter a Ján. Ešte na Poslednej večeri bol Peter povedal Ježišovi: 
"Pane, hotový som ist za tebou i do väzenia, i na smrti" Na to 
mu Ježiš povedal: "Hovorim ti, Peter, ešte sa dnes neozve kohút, 
a ty ma tri razy zaprieš,že ma nepoznáš." - Na nádvori Kajfá
šovom sedeli pri ohni ludia a zohrievali 'Sa. Aj Peter sedel medzi 
nimi. Uzrela ho akási , slúžka a povedala: "Aj tento bol s nim." 
Ale on zaprel, Ihovoriac: "Zena, nepoznávam ho." O chvHu ho 
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zazrel iný a povedal: "Aj ty si z nich.« Ale Peter vyhlásil: "Člo
veče, nie som." Asi o hodinu neskoršie ktosi iný uisťoval: "Prav
daže, i ty si jeden z nich, ved aj tvoja reč ťa prezrádzal" Vtedy 
sa Peter začal prekUnať a prisahať: "Nepoznám toho človeka." 
A keď to dohovoril, ozval sa kohút. A Ježiš, ktorého vtedy stráž 
vyvádzala z Kajfášovej súdnej siene, obrátil sa a pozrel sa na 
Petra. V tom sa Peter rozpamätal na slovo Pánovo, ktoré mu bol 
povedal: "Skôr, než sa dnes kohút ozve, tri razy ma zaprieš." 
A tak vyšiel von a horko zaplakal. 

Ked sa rozodnilo, zišla sa znovu najVyŠŠia rada a druhýkrát 
odsúdila Ježiša na smrť. To preto, že najvyššia rada mohla právo
platne vyniesť rozsudok len vo dne, a tiež len v úradnej miest
nosti. 

Po rozsudku odviedli Ježiša pred rímskeho námestníka Pontla 
Piláta, pretože bez jeho potvrdenia rozsudku, Židia rozsudok 
nemohli vykonať. 

Medzi tým u Judáša sa ozvalo svedomie. Keď sa dozvedel, že 
Ježiša odsúdili, vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším 
z ľudu a povedal: "Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv." 
Ale oni mu povedali: "Čo je nás do toho? To je tvoja vecI" Tu 
Judáš zahodil stieborné peniaze V chráme, odišiel a obesil sa. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj udalosť: Ježiš Kristus pľied na]vyssou židov
skou radou - Petrovo zaprenie a jeho ľútosť - Judášov 
koniec. 

Modlitba a pieseň 

Ježiš Kristus pred Pilátom 

Židia privedli Ježiša Krista pred Piláta a tam :bo falošne ob
vinili: "Poburoval náš národ, zakazoval platiť cisárovi dane a tvr
dí o sebe, že je Mesiáš, král." Pilát sa vtedy spýtal Ježiša: "Ty si 
židovský král?" Ježiš mu odpovedal: "Tak je, ako hovoríš. Ale 
moje Krá1ovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa nato narodil 
a nato som prišiel na svet, aby 'Som vydJlI svedectvo pravde." 

Pilát nenašiel :žiadnu vinu na Ježišovi a chcel tho oslobodiť. 

118 



let-iš Kristus pred Pilatom 

Bolo však obyčajou, že vladár na veľkonočný sviatok prepúšťal 
ľudu jedného väzňa, ktorého si žiadali. Mal vtedy povestného 
väzňa, ktorý sa volal Barabáš. Bol to zbojník. A spýtal sa Pilát 
Židov: "Koho chcete, aby som vám z dvoch prepustil: Barabáša, 
alebo Ježiša, ktorý sa volá Kristus - Mesiáš?" "Avšak zástup, 
nahovorený staršími z ľudu, kričal: "Barabášal" Povedal im Pi
lát: "Čo mám teda urobiť IS Ježišom?" - Všetci vtedy volali: 
"Na kríž s ním!" 

Na to Pilátova manželka mu odkázala, aby neodsúdil Ježiša 
Krista, lebo je nevinný, ona mala tejto noci veľmi zlý sen. Pilát 
vtedy znovu hľadal spôsob, ako by oslobodil Ježiša. A prikázal 
vojakom, aby Ježiša zbičovali. Vojaci strhli z Ježiša šaty, privia
zali ho k 'Stlpu a veľmi ho zbičovali. Potom hodili na Ježiša pur
purový plášť, vložili mu na hlavu veniec z tfnia, do ruky mu dali 
trstinu a klaňali sa mu, ako by bol kráľom, smiali sa z neho, 
dávali mu zauchá hovoriac: "Zdrav bud, král židovskýl" 

Teraz Pilát dal príkaz zbičovaného a skrvaveného Ježiša vy
viesť von k Židom. Myslel, že nahovorený zástup, keď uvidí tak 
zbičovaného Ježi'ša, bude k nemu milosrdný. Ked Ježiša ukázal 
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BU!ovante Te!tfa 

z�stupu, povedal: "Hla, človek I " Vtedy velkňazi a sluhovia zno
vú

' 
zakričali: "Ukrižuj, ukrižuj bol" A ešte hrozili Pilátovi: "Ak 

Iho prepusUš, nie si priatelom cisára, lebo každý, kto sa vydáva 
za krála, protivl sa cisárovi." Ked Pilát počul tieto slová, nalakal 
sa, dal si priniesť vodu, umyl si pred zástupom ruky na dôkaz 
svojej neviriy a vydal Ježiša Krista, aby ho ukrižovali. 
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Korunovanie Tež/§a 

Pilát súdil nespravodlivo. Bál sa o svoj úrad, preto nevystúpil 
otvorene na obranu Ježiša Krista. 

Ježiš Kristus učí: 
"Ved čo osož1 človeku, keby aj celý svet zlskal, ale zahubil by 

svoju dušu?" [Mt 16, 26). 
"Kto ma zaprie pred Iudmi, i ja ho zapriem pred Otcom svo-

j1m, -ktorý je na nebesiach." [Mt lO, 32-33). 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj udalosť: Ježiš Kristus pred Pilátom. 
2. Čo nás uč1 Ježiš Kristus o jeho vyznan1 pred svetom? 

Modlitba a pleseň 
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Telt! neste krtl a stretdva sa s Prečistou SV% U Matkou 

Krížová cesta a ukrižovanie Ježiša Krista 

Vojaci obl1ekl1 Ježiša Krista do jeho šiat, položili na neho faž
ký križ a od vied 11 ho na Golgotu, aby ho ukrižoval1. Tú časf utr
penia Ježiša Krista, ktorú znášal na ceste od Pllátovho nádvoria 
až na Golgotu, nazývame križovou cestou. Na tejto krížovej. ces
te Ježiš Kristus pod bremenom križa padal na zem. Po ceste sa 
stretol so 'svojou Matkou, Presvätou Pannou Máriou. Jedn a  žena, 
menom Veronika, pribehla s ručnikom a utrela krvavú tvár Ježi
šovu. Na tomto ručníku ostal obraz tváre Ježiša Krista. - Na 
ceste tiež stáli ženy, ktoré plakali nad Ježišom. JežiŠ sa k nim 
obrátil a povedal: "Neplačte nado mnou, ale plačte nad sebou 
a nad svojimi defmil" 

Pretože Ježiš padal pod krížom, Zidia a vojaci, bojac sa, aby 
nezomrel po ceste pred ukrižovaním, pristav1li istého Simona 
Cyrenského, ktorý prichádzal z pola a polož1li naňho križ, aby 
tho niesol za Ježišom. 

Na Golgote sňali z Ježiša Krista jeho šaty, prib1l1 jeho ruky 
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a nohy klincami na kríž a 'kríž vztýčili. Na krížpribIll tiež tabul
ku s nápisom: "Ježiš Nazaretský, král židovský." Zástup vysmie
val ukrižovaného Ježiša a Ježiš sa modlil za všetkých: "Otče, od
pust im, lebo nevedia, čo robia I " 

Ježišove šaty vojaci rozdelll1 medzi sebou. 
S Ježišom ukrižovali aj dvoch lotrov. Velkňazi spolu so zákon

níkmi a staršími sa posmievali a vraveli: "Iných zachraňoval, 
seba samého nemÔže zachrániť . Keď je králom Izraela, nech 
teraz zostúpi z kríža, a my uveríme v nehol" K nim sa pripojil 
aj jeden z ukrižovaných lotrov. Avšak. druhý lotor, ukrižovaný 
po pravej ruke Ježiša, ihneď sa ozval, hovoria'c: "Ani ty sa ne
bojíš Boha, hoci si tak isto odsúdený? My síce spravodlivo, lebo 
dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Tento však neurobil nič 
zlého." I povedal: "Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do 
svojho Královstval" A Ježiš mu riekol: "Veru, :hovorím ti, ešte 
dnes budeš so mnou v ra'jU" 

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, apoštol Ján, Mária Mag
daléna a ešte nlekolko zbožných žien. Keď Ježiš uzrel Matku 
a vedIa nej učeníka, ktorého miloval, riekol Matke: "Zena, toto 
je tvoj synl" Potom riekol učeníkovi: "Toto je tvoja Matka!" 
A od tej chvíle si ju Ján vzal k sebe a staral sa o ňu. 

Veronika utiera tvár Ježišovu 



lefiš hovorI k fendm, ktor� plakali 

Bolo poludnie. Tu nast>ala tma po celej zemi, lebo sa slnko 
zatmelo. ° tretej hodine popoludní Ježiš zvolal mocným hlasom: 
.. Otče, do tvojich :rtík portíčam svojho duchal" Sklonil hlavu 
a zomrel. 

V t,ej chvHi sa �em zatria!sla, skaly pukali, chrámová opona 
jeruzalemského chrámu sa roztrhla na dvoje a mnoho zOlsnu
lých vstalo z mŕtvych. Stotník a U, čo spolu s ním strážili Ježiša, 
ked videli zemet,rasenie a to, čo sa dialo, velmi sa naľakali 
a hovorili: "Naozaj, toto bol Syn Boží!" 

Otázky na opakovanie: 

1. Rozprávaj o utrpení Ježiša Krista na krížovej ceste a na 
Golgote. 

2. Koho ukrižovali spolu s Ježišom a ako ukrižovaní sa zacho
vali k Ježišovi? 

3. Co odpovedal Ježiš Kristus druhému lotrovi? 
4. Kto z bH�ky,ch Ježišových bol pritomný na Golgote, ked 

Ježiša ukrižovali? 
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5. Co povedal Ježiš svojej Matke a apoštolovi jánovi? 
6. ČO sa stalo 'vo chvíli smrti Ježiša Krista a čo povedal stot

ník? 

Modlitba a pieseň 

Pochovanie Ježiša Krista 

Ježiša Krista ukrižovali v piatok, deň pred židovskou Paschou, 
sviatkom, ktorý Zidia svätili v sobotu. Aby telá �omrelých nevi
seli na križi v sobotu, Zidia požiadali Piláta, aby dal ukrižova
ným polámať nohy, aby skôr zomreli a aby ich dal sňať z krížov. 
Pilát d,al súhlas. Prišli teda vOjaci a polámali nohy nbom lotrom. 
Keď vŠlak prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nepolámali mu 
nohy, ale jeden z vnjakov prebodol mu kopijou bok. Ihneď vyšla 
krv a voda. 

Keď sa zvečerilo, Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým taj
ným učeníkom, členom vysokej židovskej rady a ktorý neschva
ľoval rozhodnutie rady, zašiel k Pilátovi a vyžiadal si Ježišovo 

Ježiš padd pod krížom 



Simon Cyrénsky pomáha Ježišovi niesť križ 

telo. Pilát mu ho rozkazal vydať. Na pomoc Jozefovi prišlo nie
kolko zbožných žien s Pannou Máriou a Nikodém, ktorý prinie
soL voňavé masti. Ježišovo telo sňali Z kríža, natreli ho voňavými 
masťami, zavinuli ho do dlhéhO plátna podla židovskej obyčaje 
a položili do hrobu, vytesaného v skale, ktorý si bol Jozef Ari
matejský pripravil pre seba v bHzkej záhrade. Ku vchodu do 
hrobu privalili velký kameň a odišli. 

Na druhý deň, v sobotu ráno, zhromaždili sa velkňazi a fari
zeji u Piláta a povedali: "Rozpamätali sme sa, že ten zvodca 
ešte zaživa vyhlásil: "Po troch dňoch vstanem." Rozkáž teda 
zabezpečit hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli jeho uče
níci, neukradli ho a nenahovorili ludu, že ,vstal z mftivych'. A bu

de posledný blud horší ako pl'!Vý." Pilát im odpoved'al: "V'ezmite 
51 stráž a chodte, zabezpečte sa, ako viete!" Velkňazi a farizeji 
teda odišli a zabezpečili hrob tým, že zapečatili kameň a posta
vili vojens'kú stráž. 

-t-
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ležiša pribl;a;ú na 

kríž 

Plátno, do ktorého zavinuli telo Ježiša Krista, v na§om obrade 
\,noláme pláštenicou . 

Ježiš Kristus mal vtedy 33 rokov. 

Svojimi strasťami a smrťou zaslúžil nám Ježiš Kristus večnú 
spásu, prinavrátil nám dedičným hriechom stratenú Božiu milosť 
a právo na nebo 18 urobil nás deťmi Božími. 

Vo štvrtok, piatok a sobotu Velkého týždňa konajú sa v našich 
chrámoch bohoslužby, ktorých obrad a obsah pripomínajú strasti 
Ježiša Krista. 

Vo Velký štvrtok Služba Božia predstavuje Poslednú večeru. 
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s Težt§om ukrižovali 
dvoch lotrov 

- Večer je bohoslužba, ktorá sa volá Umučenie Ježiša Krista. 
Vtedy sa čítava dvanásť evanjelií, v ktorých sú opísané strasti 
a smrť Ježiša Krista. 

Vo Veľký piatok Služba Božia sa v našom obrade nekoná. 
Predpoludním je bohoslužba zvaná "Cárske časy" a popoludní 
Večiereň - pochovanie Ježiša Krista, s obcbôdzkou okolo chrá
mu s pláštenicou. Pláštenica je plátno, zobrazujúce Spasi teJa 
ležiaceho v hrobe. 

Vo VeJký piatok je na znak veľkého smútku pôst od mäsitých 
a mliečnych jedál. 
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TežH hovori z križa 
Matke a apoJtolovi 
Tdnoví 

Snažme sa vždy, aby sme vo Veľký piatok boli na bohoslužbe 

pochovania Ježiša Krista. 

Otázky na opakovan,ie: 

1. Vyro�právaj udalost pochovania Ježiša Krista. 

2. Aké hlavné bohoslužby máme vo Velkom - Strastnom týž

dni? 

Modlitba .a pieseň 

9 Bib!. kat. pre gc.-kat. 129 



KRJZovA CESTA 

1. Jelli odstidený na smrť 

2. Jelii berle nn seba kril 

3. Jelii pný raz padá pod 
krllom 

4. Jelii sa stretol so svolou 
Matkou 

5. Simon z Cyrény pomAha 
Jelliovl niesť kril 

6. Veronika utiera Jelliovl 
tvAr 

7. Jelii druhý raz padA 
pod krilom 

8. Jelll napomina plAK!tice 
leny 

9. Jelli treU raz padA pod 
kr (lom 

10. Z JeI;ia zvliekal ti laty 

11. Jeliia pribilalti na kril 

12. Jelii umiera na krili 

13. Jeliia snfmalti z- krila 

14. Jeliša kladú do hrobu 



Vzkriesenie Ježiša Krista 

Tretieho dňa po smrti Ježiša Krista anjel Pánov zostúpil z ne
ba a odvalil kameň z hrobu, v ktorom ležalo telo Ježišovo. 

Nastalo veľké zemetrasenie, strážcovia hrobu sa naľakali a 
utekali do mesta. Duša J'ežioo Krista sá spojila s telom a Kristus 
vyšiel z hrobu, alebo, ako my hovoríme: Kristus vstal z mŕtvych. 

Tohto rána, na úsvite v nedeľu, ku Kristovmu hrobu išli ná
božné ženy, aby podla vtedajšieho zvyku sa pozr,eli na hrob a po
kropili Ježišovo telo voňavkami. Boli smutné a po ceste si ho
vorili: "Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobu?" Ale ked 
prišli ku hrobu, uvideli, že kameň je odvalený. Vošli do hrobu 
a zbadali sediaoeho anjela a nalakali sa. Avšak anjel im pove
d.al: "Nelakajte sal Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukri
žovaný? Vstal, niet ho tu, ako bol sám predpovedal. Hla, mies
to, kde ho boli položili! Ale choďte, povedzte jeho učeníkom, 
najmä Petrovi, že vstal z mttvych." 

- t -

Po smrti telo Ježiša KrilSta ležalo v hrobe a duša odtšla na 
miesto, kde duše spravodlivý·ch, ktorí zomreli pred príchodom 
Ježiša Krista, čakali na Spasiteľa. Cirkevné knihy nášho obradu 
toto mi,e'sto nazývajú predpeklím. 

Tretieho dňa po svojej smrti Ježiš Kristus vstal z mftvych: to 
znamená, že on vlastnou silou premohol smrť, spojil svoju dušu 
so SVOjím telom, ožil a vyšiel živý zo zapečateného hrobu. 

Vzkriesenie Pána Ježiša Kri'sta dOkazuj,e, že on je skutočným 
Bohom a že jeho učenie je pravdivé. 

Kristovo vzklriesenie je zárukou pre Ivšetkých veri,acich svätej 
CIJrk;vi, že emi taktiež T'az lV's't-anú z mftvych pre večný život. 

Kristovo vzkriesenie pDedpovedali aj' 'starozákonní proroci. 
Nedeľa, deň vzkTiesenia Ježiša Krista, stalia sa sviatočným 

dňom kresťanov namiesto starozákonne'j soboty. 

- t -

V našom obrade Kristovo vzkriesenie dSlavujeme velmi svia
točne. V nedelu po polnoci alebo ráno je bohoslužba vzkriesenia 
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Kristovho s obchôdzkou okolo chrámu, vyzváňanfm pri každej 
plesni vzkriesenia: Chri:stos voskrese - Kristus vgt'al z mftvych. 

- Toho istého dňa po Službe Božej [ niekde po utierni ) je sväte
nie jedál (paschy). Na Službe Božej sa číta evanjelium vo viace
rých rečiach na znak toho, že Ježiš Kristus po svojom vzkrie
sení poslal apoštolov hlásať evanjelium všetkým národom. -
Od sviatku Vzkriesenia Kristovho - VelkC'nočnej nedele, po 
sviatok Nanebovstúpenia Pána pozdravujeme sa slovami: Chris
tos vosk re se - Kristus 'Vstal z mftvych, a odpovedáme: Voistinu 
voskrese - Skutočne vstal z mttvychl 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj o vzkriesení Kristovom. 
2. Kde odišla duša Ježiša Krista po smrti? 
3. Čo sa stalo tretieho dňa po smrti Ježiša Krista? 
4. Čo dokazuje vzkriesenie Ježiša Krista? 
5. Či vzkriesenie Ježiša Krista bolo predpovedané už v Sta

rom zákone a kým? 

Modlitba 18 pieseň 

Zjavenia Ježiša Krista po vzkriesení 

Po svojom vzkriesenf Ježiš Kristus poča1s štyridsať dnf sa zja
voval apoštolom, žil medzi nimi, ustanovll sviatosti, učil apoš
tolov ako majú pokračovať v jeho práci, ked odíde do neba a zá
zrakmi posilňoval v nich vieru vo svoje božstvo. Najdôležitejšie 
zjavenia sa Ježiša Krista sú tieto: 

Ježil Kristus sa zjavuje Márii Magdaléne 

V nedelu, v deň vzkriesenia Kristovho, Skoro ráno, odišla Má
ria Magdaléna ku Kristovmu hrobu a našla kameň odvalený 
a hrob prázdny. Myslela si, že niekto zobral Ježišovo telo, stála 
pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a uvi
dela dvoch anjelov, odetých v bielom, sedieť na mieste, kde le
žalo Ježišovo telo. Tí sa jej spýtali: "Zena, prečo plačeš?" Mária 
odpovedala: "Vzali mi Pána a neviem, kde tho uložili." 
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/et.g Kristus sa 
zjavuje Mdrtt Mag

daMne 

Ked to 'povedala, obrátila sa a uzrela tam stat Ježiša, ale ho 
nepoznala. A Ježiš jejhovorl: ,,2ena, prečo plačeš? Koho hla
dáš?" Ona, mysliac sl, že je to záhradnlk, povedala mu: "Pane, 
ak si ho ty odniOOOI, povedz mi, kam si iho .položil a ja si ho vez
meml" Vtedy ju Ježiš oslovil: "Márial" Mária po ,hlase poznala 
Ježiša a zvolala: ,Učiteli' - A ježiš jej riekol: "Chod k mojim 
bratom a povedz im: "Vystupujem k svojmu Otc-ovl a vášmu Ot
covi, k svoJmu Bohu a vtimu Bohu." 

Mária Magdaléna Išla a všetko to zvestovala apoštolom. 
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Te!/J Krtstus sa zja· 

vuJe učentkom na 

ceste do Emauz. Uče. 

nIet poznali Te!tJa prt 

ldmanl chleba 

Jelii Kristus .. zjavuje dvom uňeofkom oa ceste do Emauz 

V nederu, v deň vzkriesenia Kristovho, dvaja Kristovi učenlci 
išli z Jeruzalema do Emauz. Emauzy - asada, vzdialená 12 km 
od Jeruzalema. Po ceste sa približn k nim Ježiš a išiel s nimi. 
Avšak akoby boli mali zahalené oči, lebo ho nepoznali. Ježiš sa 
ich vypytoval, o čom sa zhovára'j6 a prečo s6 zarm6tenL 

Oni mu vyrozprávali všetko, čo sa stalo s Ježišom Kristom 
v JeruZ'aleme v týchto dňoch, ako ho židov-ská rada odstidlla na 
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I9ID:rf a ako iho ukrižovali. "A my sme dúfali, že on !Vykúpi Izra
el" - :hovor1l1 a dlv1l1 sa, že on o tom všetkom nevie. 

Vtedy 1m Ježiš začal vysvetloval Sväté pIsmo, že Mesiášovi 
najprv treba bolo trpieť a tak voj'sť do svojej slávy. 

Ked došli do Emauz, už sa zvečerievalo. Učeníci naliehali na 
neho, aby vošiel s nimi do domu. Ked sadli k večeri, Ježiš vzal 
chlieb, požehnal ho, lámal a podával im. Tu sa im otvorili oči 
a poznali ho. Ježiš im však zmizol z očI. 

UčenIci sa ihned vrátili do Jeruzalema a vyrozprávali apošto
lom, že Ježiš vstal z mŕtvych. A apoštoli odpovedali: "Pán naozaj 
wtal z mŕtvych a zjavil sa Simonovi - Petrovi". 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj, ako sa zjavil Ježiš Kristus Márii Magdaléne. 
2. Vyrozpráva.j o zjavení Ježiša Krista dvom učeníkom na ces

te do Emauz. 

Modlitba ,8 plesei 

Ježiš Kristus sa zjavuje desiatim apoštolom, 
ked' sa zhromaždili 

Apoštoli, okrem Tomáša, v nedelu večer, v prvý deň vzkriese
nia Kristovho, zhromaždili sa v jednom dome. Keď im ešte uče
nlci rozprávali o zjavenI Ježišovom na ceste do Emauz, zjavil sa 
uprostred nich sám Kristus a povedal im: "Pokoj vám!" 

Apoštoli sa nalakali, mysliac, že vidia ducha. Avšak Ježiš im 
povedal: "Co sa bojlte a prečo máte pochybnosti? Pozrite sa na 
moje ruky a na moje nohy, že som to jal Ohmatajte ma a pre
svedčte sa, lebo duch nemá telo a kosti, ako vidlte, že ja mám." 
A potom jedol spolu s nimi rybu. 

I zaTadovali ISa učeníci, ked uvideli Pána. A on dýchol na nich 
a povedal: 

"Prijmite Svätého Ducha, ktorým odpustite hriechy, budú im 
odpustené, ktorým zadržite, budú im zadržané." 

Ježiš Kristus ta'kto v prvý deň po svojom vzkriesení ustanovil 
sviatosť pokánia (zmierenia) a dal svojim apoštolom moc od
púšťať a zadržal hriechy. 
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Teži§ Kristus sa zfavu;e 10 apoštolom 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj udalost zjavenia sa Ježiša Krista zhromažde
ným apoštolom. 

2. Ktorými slovami Ježiš Kristus ustanovil sviatost pokánia -

'Svätú spoveď? 
3. Kedy Ježiš Kristus ustanovil sviartas( pokánia - sv. spo

veď? 
4. Opakujte všetko, čo sme sa učili o sviatosti pokánia. 

Modlitba a pieseň 
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leži§ Kristus sa dava poznat apo§talovl Toma§ovi 

Ježiš Kristus dáva sa poznať apoštolovi Tomášovi 

Ked apoštoli rozprávali Tomášovi, že videli Pána, on im neve
ril. Povedal: "Ak len neuvidím na jeho ,rukách zna'k po klincoch 
a nevložím prst do rán po klincoch a nevložím ruku do jeho bo
ku, neuverím." 

Minul týždeň, prišla znovu nedela a apoštoli boli zhromažde
ní za!sa v tej sieni a s nimi bol aj Tomáš. Tu pri zatvorených 
dverách zjavil sa medzi nimi Ježiš a povedal Tomášovi: "Vlož 
'Sem svoj prst a pOZlľi sa na moje rukyl Vystri ruku a vlož ju do 
mô'jho boku. A nebud neve,riaci, ale veriaci!" 

Vtedy apoštol Tomáš v zápale zvolal: "Pán môj a Boh môj!" 
A Ježiš mu povedal: "Uveril si, pretože si videl. Blažení sú tí, 

ktorí nevideli a uverml" 
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Ako sa zachovali Židia, ked' sa dopočuli, že Ježiš 
Kristus vstal z mŕtvych? 

v evanjeliu je napísané, že Zidia, keď sa od strážcov dozve
deli, že Ježiš Kristus vstal z mttvych, velmi sa znepokojili. Po
radili sa a dali vojakom mnoho peňazí, aby tvrdili, že v noci 
zaspali ,a vtedy prišli učeníci Kristovi a ukradli telo Ježiša Kris
ta. 

Evanjelium ihneď poznamenáva, že Zidia podplatili vojakov, 
aby túto správu šírili. Avšak z evanjelU vidíme, že apoštoli boli 
takí nalakaní, že sa rozutekali a poskrývali sa. Sami sa báli 
Zidov, aby ich nepozabíjali. - Okrem toho

· 
poznali odvahu rím

skych vojakov. - A farizeji tiež nepodali sťažnosť na vojakov, 
že zle strážili hrob. Ani strážcovi'a neboli trestaní, že údajne 
za'spali. Toto v§et'ko ukazuje na neopodstatnenost uvedeného tvr
denia. - Konečne je tu otázka: keď strážcovia spali, ako mohli 
vidiet, že apoštoli prišli a ukradli mŕtve telo z hrobu? 

V neSlkorších čaSoch niektorí ešte namietali proti Kristovmu 
vzkrieseniu: podla nich Ježiš Kristus nebol mŕtvy, len stratil ve
domie. V chladnom hrobe pri'Šiel k vedomiu, odvalil kameň 
a utiekol. 

Na túto námiet'ku evanjelium presved�iva dokazuje, že Ježiš 
Krfstu's bol skutočne mŕtvy. Bičovaním bol velmi oslabený, padal 

pod krížom, tak'že Zidia sa báli, že zomrie pred ukrižovaním. 
Ukrižovali ho a vykrvácal. Potom vojak kopijou prebodol jeho 
bok a vytiekla krv a voda, - čo je príznak mŕtveho tela. A na
koniec, ak by takto zničený Ježiš aj ožil v hrobe, nevedel by, ne
mal by síl odvalit kameň z hrobu, pritom tak, aby to nepočuli 
stráž'covia, a odí'Sť. Apoštol Peter, neskoršie, keď stál na súde 
pred židovskou radou, jasne poVedal: "Ten Ježiš, ktorého ste za
bili." Teda popretie smrti Kristovej Zidmi je neopodstatnené. 
Ježiš Kristu!s bol naozaj mŕtvy. 

Neskoršie vznikla ešte jedna námietka proti vzkrieseniu Kris
tovmu, a to: Ježiš Kristus nevstal z mŕtvych, jeho postavu apoš
toli len zdanlivo videli. 

Avšak aj túto námietku evanjelium vyvracia velmi presne 
udalostou, ktorá sa stala s apoštolom Tomášom. Aj apoštol To
máš povedal, že ostatní 'apoštoli videli len prízl'18k 'a že to nebol 
živý Kristus. O pravdivosti slov apoštolov Tomáš sa presvedčil 
až vtedy, keď sa dotkol vzk'rieseného Krista vlastnými rukami. 

139 



Ze Ježiš Kristus skutočne vstal z mftvych, o tom evanjeliá uvá
dz·a/jú viac dôkazov, vera svedkov, ktorí s Ježišom Kristom počas 
40 dní prebývali. A najväčším svedectvom pravdy vzkriesenia 
Kirl'stovho je skutočnosť, že apoštoli vyšli do sveta kázať Krista, 
ktorý vstal z mŕtvych a z a t úp r a v d u z o ol rei i ako mu
čeníci. Predsa nikto nedá sa zabiť za to, čo sa mu len "zdalo", 
prividelo. 

Otázky na opakovanie: 

1. Rozpráovaj o zjavení Ježiša Krista apoštolovi Tomášovi. 
2. Ako sa za,chovali Zidia, ked sa dozvedeli, že Ježiš Kristus 

vstal z mftvych? 
3. Ako evanjeliá vyvracajú falošné tvrdenia Zidov? 
4. Aké ešte výmysly šírili neveriaci o Kristovom vzkTiesení? 
5. Aké dôkazy proti tým výmyslom uvádza Sväté písmo? 

Modlitba a pieseň 

Ježiš Kristus zakladä svoju Cirkev - Posiela 
apoštolov do sveta, aby učili a krstili närody 

V priebehu troch rokov Ježiš Kristus zbieral okolo seba ver
ných lit učil ich. Spomedzi nich vybral dvanástich apoštolov. 

Ešte pred svojím utrpením raz sa spýtal apoštOlOV: "Za koho 

ležiš Kristus slubuje prvenstvo apoštolovI Petrovi 



"Choďte a u�te v§etky ndrodyf-

pokladaj 11 ludia Syna človeka?" Apoštoli rôzne odpovedali. Vte
dy sa ich Ježiš op}ítal: "A vy ma za koho pokladáte?" Simon -
Peter mu odpovedal: "Ty si Kristus, Syn Boha živého." Nato 
Spasitel povedal Petrovi: 

"Blažený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, 
ale môj Otec, ktor}í je na nebesiach. A ja ti hovor[m: "Ty si 
Peter [to je Skala) a na tejto Skale postav[m svoju Cirkev a brá
ny pekelné ju nepremôžu. Tebe dám klúče od Královstva nebes
kého. Cokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané i na nebi a čo
kolvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebi." 

T}ímito slovami p r i  s l 11 b il Ježiš Kristus, že založi svoju Ci'r
kev, a že v tej Ci·rkvi dá Simonovi - Petrovi najvyšäiu moc. Je
žiš Kristus zmenU meno Simona na. Peter, čo ·znamená "skala". 

- t -
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PO svojom vzkTiesenl jel1l Kristus sa zjavil apoštolom na hore 
v Galilei. Keď ho apoštoli uvideli, poklon1l1 sa mu. A jeliš Kris
tus k nIm pristúp11 a povedal: 

"Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Chodte teda, u č t e 
všetky národy a k r s t 1 t e ich v mene Otca i Syna i Ducha Svä
tého a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázali A hla, 
ja budem s vami po všetky dni al do skončenia svetal" 

Potom sa Jeliš Kristus zvlášť obrátil na apoštola PelTa a spýtal 
sa ho: "Simon, syn Jánov, mlluješ ma viac ako Uto?" Odpovedal 
mu Pete.r: "Hej, Pane, ty vieš, le ta mllwjem?" A Ježiš mu pove
dal: "Pas maje baránkyl" 

Potom sa spýtal aj po druhý raz: "Simon, syn Jánov, miluješ 
ma?" Peter mu odpovedal: "Hej, Pane, ty vieš, že ta m11ujeml" 
Povedal mu jeliš: "Pas moje ovcel" - Spýtal 'sa ho Ježiš i po 
treti raz: "SImon, syn Jánov, miluješ ma?" Peter sa zarmútll, že 
sa ho aj tretikrát pýtal, či :ho milUje a povedal: "Pane, ty vieš 
všetko, ty vieš, že ťa mllujeml" ježiš mu vtedy povedal: "Pas mo
je ovcel" 

Tu jeliš KrIstus spln11 slub, ktorý kedySi dal apoštolovi Petro
vi, le ,založi CIrkev. 

Svoju Cirkev Ježiš Kristus založ11 tak, že zhromažďoval ludf 
a učll ich. Potom spomedzI nich vybral dvanástich apoštolov 
a dal 1m učitelskú, kňazskú a pastiersku moc. Ustanovll apošto
la Petra za viditeInú hlavu Cirkvi a sám ostal navždy neviditel
nou hlavou Cirkvi. Teda pod slovom "Cirkev" rozumieme všet
kých veriacich so svojimi pastiermi, ktorl tvoria žIvý d u c h  o v
n Ý organizmus, zjednotený vIerou v Krista. A keď sa pozeráme 
na Cirkev ako na zemskú ustanovIzeň, vtedy je to Boli lud. 

NajvyššIu vládu v CirkvI - učitelskú, kňazskú a pastiersku 
- JežIš Kristus, zakladatel Cirkvi, odovzdal apoštolskému zbOl'u 
s apoštolom Petrom na čele. Slovami - "A hla, ja budem s va
mi po všetky dni až do skončenIa sveta I" - ukázal JežIš Kristus 
na to, že najvyššia moc v CIrkvi prejde z apoštolov na ich nástup
cov, to znamená na biskupov s nástupcom apoštola Petra na čele. 

Kristova CIrkev má za úlohu hlásať všetkým nál"odom Kristo
vo evan:jelium, robU ich účastnfkmI Božfch m11ostf, ktoré zaslú
IU Bo!skf Spasitel, a viesť ludf k večnému šťastiu. 

Kristova CIrkev bude je!stvovať na zemi do konca sveta, ako 
to vyhl4sU sám Ježiš Kristus. 
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Pravá Kristova Cirkev je: jedna, svätá, všeobecná, apoštolská. 

Kristova Cirkev je j ed n a - to zname ná, že Kristus založil 
na zemi len jednu Cirkev, ktorej on sám je neviditelnouhlavou. 
"Ty si Peter (Skala) a na tejto Skale postavím svoju Cirkev" 
(Mt 16, 16). 

Kristova Cirkev je s v ä t á, - lebo jej za'kladatel je Svätf. 
Sviatosti, ktorými Cirkev posväcuje, sú sväté. 

V š e o be c n á (po grécky: katolícka, po ci rkevnoslovansky: 
sobomaja ) - to znamená, že Ježiš K ri'stus ju založil p re všetky 
národy a i'!asy. Tento názov značí, že celý lud'ský rod je povola
ný byť č lenom Kristovej Cirkvi a tvoriť v Kristovi jed no telo, až 
do konca sveta. 

Pod slovom a p o š t o I s k á rozumieme to, že Ježiš Kristus za
ložil svoju Cirkev na dvanástich apoštoloch s Petrom na čele, 
a dal im najvyššiu moc, preto apoštoli a ich nástupcovia - bis
kupi budú tvoriť základ Kristovej Cirkvi do konca sveta. 

-t-

Vonkajší vzhla d bohoslužieb, ktorými Ci1'lkev os lavuje Pána 
Boha, nazývame o b r a d om. V Cirkvi je viac obra dov. Z nich 
najdôležitejšími sú grécky (ako prvot ný) a I'atinský. Rozdiel 

medzi obradmi je v interiéri chrámov, v ci rkev nom umeni, v spe
ve, v spôsobe odbavovania bo hOlSlužieb, v kňa7JSkýc h rúchach, 
cirkevnej a rchitektúre a podob ne. 

My patrime ku gréckemu ob radu. Svojvolne menit obrad ne

možno. To výrazne zakazuje Apoštolská Stollca. 

t-

Cirke'Vnýc'h prikáza ní je pat. 

1. Prikázané sviatky svätlt: 
2. V nedelu a v prikázant sviatok byf nábožne prítomnt na 

svatej Llturgl1 - Službe Božej. 
3. Prikázané pOsty zachovávaf, konat skutky kajdcnostl. 
4. Kaž doročne sa vyspovedat a aspoň raz do roka prijat naj

svätejšiu Eucharlstlu. 
5. V posvatnfch l!asoc'h sa zdrllavaf blul!nfch zábav. 
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Prvé a d,ruhé cirkevné prikázanie sme vysvetlili v treťom Bo
žom prikázaní. Opakujme si, čo sme sa naučili. 

Pôst - je Cirkvou stanovený čas - obdobie, v ktorom veriaci 
'sú povinní zdržiavať sa od mäsitých jedál. Dávnejšie v našej Cir
kvi boli dlhé a prísne pôstne obdobia. Teraz nás zaväzuje tento 
pôstny predpiis: 

a) v prvý deňl Veľkého pôstu a vo Veľký piatok zdržiavať sa 
od mäsa, mlieka a vajec. 

b) zdržiavať sa od mäsitých pokrmov: vo všetky piatky roka, 
v Predvečer Narodenia Ježiša Krista (Svätý večer), v Predvečer 
Bohozjavenia a vo sviatky: Povýšenie sv. Kríža a Sťatia hlavy 
Jána Krstiteľa. 

Otázky na opakovanie: 

1. Akým 'spôsobom Ježiš Kristus založil svoju Cirkev? 
2. Čo sľúbil apoštolovi Petrovi ešte pred utrpením? 
3. Vyrozprávaj celý rozhovor J,ežiša Krista s apoštolmi. 
4. Či vieš povedať slová Ježiša Krista, ktorými sľúbil založiť 

svoju Cirkev na Petrovi? 
5. Vyro�rávaj o zjavení Ježiša Krista na hore v Galilei. 
6. Aké prikázanie dal Ježiš Kristus apoštolom pri tom zja-

vení? 
7. Akú moc dal apoštolovi Petrovi? 
B. Vyrozpráva,j celú udalost. 
9. Kedy splnil Ježiš Kristus svoj slub? 

10. Komu dal Ježiš Kristus najvyššiu moc v Cirkvi? 

11. Aký cier má Kristova Ci'l'k'ev? 
12. Dok,edy bude existovať Kristova Cirkev? 
14. Vysvetli, čo znamená: jedna, svätá, všeobecná, apoštolská? 
15. Čo je cirkevný obrad? 
16. Či vieš naspamäť Pätoro cirkevných prikázaní? 
17. Vysvetli ka'ždéz Piatich cirkevných prikázaní. 

Modlitba a pieseň 
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NaneboDstd".nfe Te. 
filo KrIsta 

Nanebovstúpenie Jetiša Krista 

Na štyridsiaty deň po svojom vzkrie'Senl 7)javU sa Ježiš Kristus 
apoštolom .y Jeru7J8leme a prikázal im, aby neodchádzali z Je· 
ruzalema, dokial Im nepošle z neba Svätého Ducha. 

Potom vyviedol apoštolov do Betánie na OlivovO ,horu a po

vedal Im: "Dostane sa vám sUy tým, že na vás zostOpl Svlt9 

10 Bibl. kat. pre IP".-kat. 145 



Duch, a budete mi svedkami v Jeruz'aleme a v celom Judsku i v 
Samárii až do konca sveta." 

A keď to dohovoril, pred ich očami sa vzniesol zo zeme a vy
stúpil na nebesia. Apoštoli .ga pozerali do neba, ako odchádzal. 
Vtedy zastali vedra nich dvaja mužovia v bielom odeve a pove
d'ali im: "Mužovia galilejskí! Čo stojíte a ,hladíte do neba? Ten
to Ježiš, ktorý od vás bol vzatý do neba, príde tak, ako ste ho 
videli do neba odchádzať." 

Vtedy sa apoštoli s velkou radosťou vrátili do Jeruzalema. 

- t -

Štyridsiateho dňa po vzkriesení Ježiš Kristus vystúpil na ne
besia a ako Bohočlovek zasadol na prestole slávy po pravici ne
beského Otca. 

Ježiš Kristus vystúpil na nebesia s dušou a so svojim osláve
ným telom. 

Hoci Ježiš Kristus vystúpil na nebesia pred očami apoštolov, 
vl:diterne, avšak neviditerne a v skutočnosti prebýva i naďalej 
na zemi v svojej Cirkvi, a'ko hlava Cirkvi a v Najsvätejšej Eucha
ristii. 

Sviatok Nanebovstúpenia Pána slávime vo štvrtok, na štyrid
siaty deň po Vz:k·riesení. 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozpráva'j o nanebovstúpení Ježiša Krista. 
2. Kedy vystúpil Ježiš Kristus na nebesia? 
3. Ako prebýva Ježiš Kristus vo svojej Cirkvi? 
4. Kedy slávime sviatok Nanebovstúpenia Pána? 

Modlitba a pieseň 
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Zoslanie Svät�ho Ducha 

Zoslanie Ducha Svätého 

De'si'ateho dňa po Nanebovstúpení (a päťdesi'ateho dňa po 
Vzkriesení), apoštoli boli pospolu v tom dome v Jeruzaleme, v 
ktorom bola Posledná večera. S apoštolmi tiež bola Panna Mária 
a novozvol,ený, namiesto Judáša, apoštol Matej. 

O deviatej ,hodine ráno zrazu zaznel z neba hukot, akoby sa 
hnal prudký vietor, a naplnil celý dom. Nad apoštolmi sa zjavili 
ohnivé jazyky a postavili sa nad každým z nich. To bol Svätý 
Duch, ktorého prislúbU Ježiš Kristus apoštolom. Všetci apoštoli 
boli naplnení Svätým Duchom a začali hovorit cudzími jazykmi 
a odvážne hlásať Kristovu náuku, ktorej až teraz dobre rozu
meli. 

V tento deň bol židovský sviatok - Zelené sviatky (pamiatka 
na Desatoro prikázaní, dané Pánom Bohom Mojžišovi na Slnaj-
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Skej hore) a do Jeruzalema sa zi!lo na svtatok vela Zidov z rÔz
nych krajin sv,eta. Ked sa teda strhol tento hukot, zbehol sa 
k domu, kde boli apo!toli, velkf zá.stup. K zástupu prehovoril 
:apoštol Peter, zv,estujťic mu, že Ježiš Kristus vstal z mftvych. 

Vtedy sa dalo pokrstiť asi trit1slc dušI. 
Deň Zoslanla Svätého Ducha - to je IP1'lVf deň života Cirkvi 

Kristovej. 
Zoslanim Svätého Ducha d o k  o n č i l  o sa dielo vykťipenia 

rudského rodu. 
Sviatok ZO'slanla Svätého Ducha vždy pripadá na nederu. 

- t -

Svätf Duch - to je tretia Bo!ská osoba, pravf Boh sPolu s Ot
com a Synom, to je ten Ute!itel, ktorého Ježiš Kristus sruboval 
a zoslal apoštolom. 

Svätf Duch, ako t�etla BO'žská osoba, je rovnf Otcovi a Synovi, 
od ktorfch od vekov pochádza. Aj jemu patri tá istá sláva, ako 
Otcovi a Synovi. To Duch Svätf hovocil v Starom zákone tlstami 
prorokov. 

POsobenlm Svätého Ducha vo svi·atosti kfiStu človek dostáva 
milost pOSväcujtlcu a stáva sa čl,enom Cirkvi. 

Ježiš Kristus zoslal Svätého Ducha na 'apoštolOV preto, aby ich 
o'svietil, to znamená: aby oni dobre pochop1l1 jeho náuku, aby 
ich posilnil, aby odvážne hlásali Evanjelium medzi národmi 
a aby ich posvätil. 

Svätf Duch sa zjavoval rudom v rôznych podObách: pri krste 
Ježiša Kri'S't'a v podobe holubice a pri zoslani Svätého Ducha 
v podobe ohnivfch jazykov. 

V Cirkvi svätej tlčinkuje Svätý Duch tak, že tu cbráni, vedie 
a cez ňu rozdáva svoje milosti, ktoré nám Ježiš Kristus za'Sltlžil 
svojou smrtou na krlži. 

V nás tlčinkuje Svätf Duch tak, že nás posväcuje m i l  o s t o u 
p o s v ä c u j 6 c o u a pomáha nám m i l  o s t o u p o m á ha j 6-
c o  u. 

Božia milost - to je vntltornf, nadprirodzenf dar, ktorf nám 
dáva Pán Boh pre zásluhy Ježiša Krista na spásu našich dušI. 

Clovek dostáva prvt raz Božiu milosť vo sviatosti krstu. 
Milosťou posväcujťicou Svätf Duch posväcuje našu dušu. Tťito 

milosť dávajťi našej duši dve sviatosti: krst a pokánie, ostatné 
sviatosti ju rozmnožujťi. 
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Pomáhajl1cou milosťou Svät9' Duch pomáha nám vo wetkom 
a povzbudzuje nás k dobrému, pomáha nám žiť podla zásad 
kresťanskej viery a vždy ju vyznávať. 

Božia milosť je nevyhnutne potrebná k spaseniu, lebo bez nej 
človek sa nemOže rl1bU Bohu. 

Božiu milosť tratlme spáchanlm ťažkého hriechu. Znovu ju 
nadobl1dame vo sviatosti zmierenia - pokánia (spoved ) a tiež 
dokonalou ľútosťou s l1myslom sa vyspovedať. 

Svoje milosti Pán Boh nám dáva prostrednlctvom svojich svia
tosti. 

Sviatosti - to sl1 Ježišom Kristom ustanovené vidlterné zna
ky, ktoré nám dávajl1 neviditelnl1 Božiu milosť. 

JežU! Kristus ustanovil sedem sviatosti: krst, birmovanie, Eu
charistiu (Sviatosť Oltárnu), pokánie, pomazanie chor'9ch, kňaz
·stvo, manželstvo. 

Hriechy proti Duchu Svätému sl1 také, ktor'9mi zastavujeme 
t1činkovanie Božej mllosti v našich dušiach, preto ich ináč ešte 
naz'9vame "hriechmi proti spáse". Sl1 to tieto 'hriechy: 

1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie mllosrdenstvo. 
2. Nad Božlm milosrdenstvom zl1fať. 
3. Poznanej kresťanskej pravde odporovať. 
4. Svojmu bUžnemu závidieť Božiu mllosť. 
5. Mať zatvrdnuté srdce proti spasiternému napommaniu. 
6. V nekajl1cnosti tvrdošijne zotrvávať. 

Otázky Da opakovaDie: 

1. Vyrozpráva.j o zaslani Svätého Ducha na apoštolov. 
2. Clm je zaslanie Svätého Ducha v živote Cirkvi? 
3. Kedy je sviatok Zoslania Svätého Ducha? V ktOIý deň, kor

ko dni po Nanebovstl1peni Ježiša Krista, - kolko dni po 
Vzkriesenl? 

4. Kto 'je Svät'9 Duch? 
5. Vakom vzťahu je Svät'9 Duch k Bohu .Otcovi a k Bohu 

Synovi? 
6. Co dostáw človek pOsobenim Svätého Ducha? 
7. Prečo Ježiš Kristus zoslal Svätého Ducha na apottolov? 
8. V akej podobe sa zjavoval SvAt'9 Duch rudom? 
9. Ako l1činkuje Svät9' Duch v celej CJ.orkvi? 

10. Ako l1činkuje Svät9' Duch v nás? 
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11. Čo j,e milosť Božia? 
12. Kedy človek prvý raz dostáva milosť Božiu? 
13. Čo nám dáva posväcujúca milosť? 
14. Čo nám dáva pomáhajúca milosť? 
15. Či milosť Božia je nevyhnutne potrebná k spáse? 
16. Či milosť Božiu môžeme stratiť? 
17. Akým spôsobom Pán Boh nám dáva svoju milosť? 
18. Čo sú sviatost;? 

19. Koľko sviatostí ustanovil Ježiš Kristus? 
20. Ktoré sú hriechy proti Svätému Duchu? 
21. Nauč sa naspamäť sedem sviatosti a hriechy proti Duchu 

Svätému. 

Modlitba k Duchu Svätému 

Pieseň k Duchu Svätému 

Apoštoli vyšli kázať - Prvomučeník svätý Štefan 

Po zaslaní Svätého Ducha apoštoli začali hlá<saf Krista zmŕt
vychvstalého, robili zázr'aky, uzdravovali chorých, takže vždy 
viac ľudí prijímalo Kristovo učenie. 

- t -

Ra:z sa apošÍ'ol Pete[' a Ján 'stretli IS človekom, chromým od 
narodenia. Každodenne ho prinášali a kládli ku chTámovej brá
ne, aby Isi pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Ked 
videl Petra ,a Jána vchádzať do ·chrámu, vystrel k nim ruku, aby 
mu dali almužnu. Apoštol Peter mu povedal: "Striebra a zlata 
nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretské
ho, chod!" A postavil sa chromý na nohy a mčal chodiť. Potom 
spolu s apoštolmi vošiel do chrámu. Ked sa na zázrak zbehol 
všetok IUd, apoštol Peter prehovoril k ludu: "Čo sa tomu divíte, 
alebo prečo hľadíte uprene na nás, ako by sme vla:stnou mocou 
vykonali, aby tento človek chodil?" A tu povedal, že chorého 
uzdflavil Ježiš Kristus a dodal: " Konajte pokánie a obráťte s'a, 
aby sa vám zotreli hriechy!" Vtedy vela ludí uverilo v Krista. 
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Kamellouante su. Ste_ 

lana 

Apoštolom v ich 'Práci pomáhali diakoni. Diakon Štefan robil 

zázraky, lud :ho miloval, išiel za ním, preto Židia sa rozhodli 

·zbaviť sa ho. Obvinili iho na zá.klade falošných Svedectiev, že sa 

rúhal proti Mojžišovi a proti Bohu. Postavili iho na súd p�ed 

Radu staTŠich. Štefanova tvár na súde bola jasná ako tvár anjela. 
A ked mu povolUi prehovoriť, vydal svedectvo o Ježišovi Kri�to
vi: "Vaši otcovia zabil1 prorokov, čo predpovedali príchod Spra
vodlivého, ktorého 'zradcami a vrahmi ste sa teraz stali ! " A keď 
v hneve na neho kričali a ,hrozili mu smrťou, povedal: "Hla, 
vidím nebo otvorené a Syna člolVeka :stáť na pravici Božej!" 

Na to vyvliekli Štefana za mesto, kde iho začali kameňovať . 

Umieraijúcsv. Štefan sa modlll: "Pane Ježišu, prijmi môjho du-
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clla'" Vtom klesol na kolená a velkým hlasom vykrlkol : "Pane, 
nezapočftaj im tento hriechl" 

Svätého Stefana nazývame p rvom u č e n i k o m, pretože prvý 
bol umučený za Ježiša Krista. Svätý Stefan zomrel v 37. roku po 
Kristu. Jeho pamiatku slávi naša Cirkev na tretí deň po Narode
ni Kristovom, (v západnom obrade na druhý deň Narodenia 
Kristovho) . 

Otázky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj o uzdraveni sv. apoštolom Petrom chromého 
od narodenia, ktorý sedel v bráne chrámu. 

2. Vyrozprávaj udalosť kameňovania sv. Štefana prvomuče
nika. 

3. Prečo sv. Stefana nazývame prvomučenikom? 

Modlitba a pieseň 

ApoAtoli birmujú - Petrovo väzenie a oslobodenie 

Po kameňovani diakona Stefana nastalo ešte väčšie prenasle
dovanie Cirkvi v Jeruzaleme. Preto diakoni sa rozišli hlásať slovo 
Božie po Samárii a Jude1. Vela ludl prijalo krst. Keď o tom došla 
správa do Jeruzalema, apoštoli Peter a Ján odišli do Samárie, 
pomodlili sa nad 'pokrstenými, vkladali na nich ruky a oni prijí
mali Ducha Svätého, - to znamená, apoštoli udeľovali pokrste
ným svIatosť birmovania (po cirkevnoslovansky - sviatosť my
ropomazania) . 

Velmi úspešne !sa šírilo učenie Kristovo a vzrástol počet veria

cich v Krista v Antiochii. V Antiochii učenÍCi Kristovi boli po 
prvý raz pomenovaní kresťanmi a tento názov ostal navždy. 

- t -

Apoštola Petra uväznili viackrát, zakázali mu kázať,· avšak on 
vždy odpovedal: "Viac treba poslúchať Boha ako ľudí!" 

Herodes Agripa, vnuk 'toho Herodesa, ktorý dal vyhubiť betle
'bernské deti, chcel sa páčiť Židom, preto prenasledoval učení
kov Kristových. Najprv 'prikázal zabiť apoŠItola Jakuba, potom 
uväzniť apoštola Petra. Ked ho chytili, dal Iho do žalára a dal ho 
strážiť vojakom. Veriaci sa nalakali a cirkevná obec sa bez pre-
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stlmia modlila :k Bohu za neho. V tej noci, ked ho chcel Herodes 
predviest pred lud a ods'Údit na smrt, apoštol Peter, poviazaný 
dvoma retazmi, spal medzi dvoma vojakmi. A strážnici aj predo 
dvermi strážili žalár. Odrazu apoštola Petra zobudil anjel a rie
kol mu: "Vst:aň chytrol" Peter vstal a tu mu retaze spadli z r'Úk 
a nôh. Vtedy mu anjel povedal: "Prehod si plášt a pod so mnoul" 
Apoštol Peter ho nasledoval a ani nevedel, či je to skutočnost, či 
má videnie. Anjel ho viedol vedIa stráži, až priš1i k železnej 
bráne, čo vedie do mesta, a tá sa im sama otvorila. Ked vošli do 
mesta, 'anjel zmizol. Až vtedy apoštol Peter prišiel k sebe a po
vedal si: "Teraz naozaj viem, že Pán poslal svojho anjela a vy
trhol ma z ruky Herodesovej. " 

t-

Birmovanie - je sviatosť, v ktorej pokrstený človek pomaza
ním sväteným olejom a modlitbou kňaza dostáva milosť Svätého 
Ducha, aby statočne vyznával svoju vieru a žil spravodlivo. 

Sviatosť birmovania vo východnom obrade udeluje biskup ale
bo kňaz ihned po krste takto: maže svätým olejom (myrom) če
lo, oči, nos, ústa, uši, hrud, ruky a nohy prijímajúceho túto svia
tosť, a pritom vyslovuje pomaly tieto slová: "Pečať daru Svätého 
Ducha. Amen." 

ISvätý olej - myro, je zmesou olivy a voňavých olejov. Sväti Iho 
biskup na Službe Božej vo Velký štvrtok. 

Sviatosť birmovania možno prijat len raz v živote. 
Dary Svätého Ducha s'Ú tieto: m'Údrost, rO'Zum, rada, vedomosť, 

stálost, nábožnost, bázeň Božia. 

Otázky na opakovanie: 

1. Čo sa stalo po kameňoVl8l1i sv. Štefana? 
2. Kde od�šli diakoni hlásať evanjelium? 
3. Prečo za nimi odišli apoštoli Peter a Ján? 
4. Čím je sviatosť blTmovania? 
5. Kto a ako udeluje !sviatosť blrmovania? 
6. Čo je svätý olej - myro? 
7. Ktoré S'Ú dary Svätého Ducha? 

Modlitba a pieseň 
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P1'enasledouatel Savol na ceste do Dama!ku 

Prenasledovatel Savol stáva sa kresťanom 
a apoltolom Pavlom 

Savol pochádzal zo zámožnej židovskej rodiny z Tarzu. Bol 
učen9, pretože skončil rablnske školy u významných rablnov. 
Patril k sekte farizejov a velmi nenávidel krestanov. Ked dav 
kameňoval svätého Stefana, junák Savol schvaloval usmrtenie 
svätého Stefana. Neskorile sám začal prenalSledovat k,restanov 
a ked krest'ania opustili Jeruzalem, a;by unikli prenasledovaniu, 
Savol sa vybral do Damašku, aby ich tam vyhladával, uväzňoval 
a odovzdával sddu. 

Ked sa približoval k Damašku, naraz ho ožiarilo svetlo z neba. 
Spadol z koňa na zem. Vtedy počul hlas, ktor9 mu 'hovoril: .. Sa
vol, Savol, prečo ma prenasleduješ? A Savol sa spýtal: .. Kto 
sl, Pane?" - A hl·as rz; neba odpovedal: .. Ja som Ježiš, ktorého 
prenasledu'ješ. Vstaň ·a chod do mesta I Tam ti povedia, čo máš 
urobit." 

Savlovi priatelia, čo s nim cestovali, stáli onemeni, lebo hlas 
sice počuli, ale nikoho nevideli. Savol však vstal zo zeme, avšak 
na oči nevidel, pretože oslepol. Priatelia ho vzali za ruku a za-
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viedli do Damašku, kde Savol cez tri dni nič nevidel, nejedol 
ani nepil, len sa modUl: 

V Damašku bol lstf Ježišov učenlk menom AnanlO. Jemu sa 

zjavil Pán I\l1O videnf a povedal mu: "An'anlá!l V9t'aň a vyhladaj 
v dome Jddovom Šavla, prfmenfm Tarzského, lebo on je ml vy
volenou nádobou, aby niesol moje meno pred národy." 

Ananiáš odišiel do domu, kde Savol· prebýval, položil naňho ru
ky a povedal: "Brat Šavol, Pán Ježiš, čo sa ti zjavU na ceste, 
poslal ma, aby si zase videl a napinU sa Duchom Svätým." A hned 
Savol zasa videl, dal sa pokrstiť a prijal meno Pavol. 

Savol-Pavol sa stal oddaným Kristovým apoitolom a kázal slo
vo Božie najprv Zldom a potom pohanom. ApoItol Pavol sa velmi 
zasldžll o rozifrenle Cirkvi Kristovej, pešky prešiel tlsfce a tisfce 
kllometrov, zakladal kresť anské cirkevné obce, ktorým kázal 
slovo Božie dstne, udrtiaval vieru v nim založených clrkeY.D.ých 
obciach II s t a m l, takže ho neSkoršie nazvali a p o š t o l o m  
ná 'r o do v. Napls8:! listy k Rimanom, Galať anom, Efezanom, 
SOldnč anom, Korinťanom, Kolosanom a Iným. 

Misijné cestyapoltola Pavla popisuje kniha Svätého pfsma 
Nového zákona Skutky apoštolské. Tam s6 popfsané velké náma
hy apoštola Pavla, ťažkosti, utrpenia, uvedené s6 tam priame 
slová jeho káznf, napriklad ked kázal filozofom v aténskom 
Areopágu, ktori sl vážili len filozofiu, - ako pohania, ktori pri
jali kresťanstvo, pálill svoje knihy, ktoré šfril1 nemravnosť, -
úspechy apoštola Pavla - ale i jeho námahu a utrpenie, ked ho 
kameňovali, prenasledovalI. 

Ked sa apoštol Pavol vrátil z tretej misijnej cesty do Jeruza
lema, Zidia ho chytill, postavill pred sdd, avšak odsddiť ho ne
mohli, pretože bol rfmskym občanom. Preto ho odviedli do RI
ma na súd pred cisára. V Ríme bol dva roky väznený a potom, 
v čase prenasledovania Cirkvi cisárom Nerónom - bol sťatý, 
v ten istý deň, ked bol ukrižovaný na krlži apoštol Peter, -
preto i sviatok apoštola Pavla je spolu so sviatkom apoštola 
Petra (29. júna). 

Ot6.ky n8 opakovanie: 

1. Vyrozpr6vaj o sv. apoštOlOVI Pavlovi. 
2. Kedy svlltfme sviatok apoltola �avla? 

NodUtba 8 pl .... a 
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Uspenie Prečtstej 
Panny Mdrte -
Nanebovzatie Pan
ny Mdrie 

Apoitolský snem V Jeruzaleme - Symbol viery 

Uspenie Prečistej Panny Márie - Skutky 
apoštolov 

V 50. roku po Kristu zišiel sa v Jeruzaleme Apoštolský snem, 
aby vyriešil niektoré sporné otázky, ktoré nastali v rozvíjajúcej 
sa Cirkvi medzi kresťanmi židovského pôvodu a kresťanmi, ktorí 
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boll predtým pohanmi. Tento snem rozhodol, že rôzne obradové 
�pisy MOjž1§ovho zákona, pohanov, prijfmanf'eh do Cirkvi, 
nezaväzujl1. 

Rozhodnutie snemu vyhlásil apoštol Peter. 
Symbol viery - je krátke zhrnutie najdôležitej!fch právd 

kresťanskej viery. Zložm ho apoštoli a ich nástupcovia, biskupi, 
na dvoch všeobecnf'ch konciloch ho dopln1l1. 

- t -

Svätá tradícia hovori, že Prečistá Panna Mária prešla k Pánu 
Bohu v čase, keď sa apoštoli zišli do Jeruzalema a boli na jej 
pohrebe. Ihneď po smrti telo Prečistej Panny Márie bolo vzaté 
do neba, ako to žiadala jej dôstojnost. 

Sviatok Uspenia Prečistej Panny Márie je 15. augusta. 

-t-

Apoštoli najprv kázall evanjelium v Judsku a potom sa rozišli 

po vletkf'ch krajoch, takže koncom prvého storočia Božie slovo 
bolo hlásané všetkf'm vtedy známym národom. 

ApoštOl Peter po Apoštolskom sneme v Jeruzaleme od1§iel do 
Ríma, odkial riadil všeobecnl1 Cirkev. Tam aj zomrel mučeníc
kou smrťou 29. jtina roku 67, v čase prvého prenasledovania 
kresťanov rlmskym cisárom Nerom. Bol ukr1!ovanf' hlavou dole, 
na vl.astnti žiadosť, lebo považoval seba za nedôstojného zomrieť 
tak, ako zomrel na kríži J ežHi Kristus. 

Apoštolovi Pavlovi toho istého dňa sť'ali 'hlavu. 
Apoštol Andrej, brat apoštola Petra, hlásal evanjelium v kraji 

na sever od Cierneho mora. Vracajl1c sa bol v Patrase ukrižovanf' 
na krlži tvaru X v roku 70. 

Apoštol Jakub Starší, brat apoštola Jána, kázal evanjelium 
v Spanielsku. Bol prvým apoštolom, ktorf' ako mučeník zomrel 
za Krista, sťatf' v 42. roku Herodesom Agripom, vnukom Hero
desa, ktorf' dal pozabljať betlehemské deti. 
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Apoštol Ján - brat apoštola Jakuba Staršieho. Ked bo povolal 
k sebe Ježiš, bol ešte len mládencom. Ježiš, umierajl1c na krfž1, 
dal mu do opatery svoju Matku, Prečistl1 Pannu Máriu. Apoitol 
Ján hlásal evanjelium spolu s apoštolom Petrom. Po Uspenf Pre
čistej Panny Márie hlásal evanjelium v Efeze, kde i napfsal svoje 
evanjelium a tiež tri Listy kresťanom. Bol prenasledovanÝ', väz
nenÝ' vo vyhnanstve na ostrove Patmas, kde naplsal poslednl1 
knihu Svätého pfsma Nového zákona Apokalypsu - Zjavenie. 
Zomrel 96-ročnÝ', jedinÝ' z apoštolov prirodzenou smrťou. 

Apoftol F1l1p hlásal evanjelium v Malej A!zii. Ukrižov·all Iho 
a na krl!1 e§te kameňovali. 

Apoštol Bartolomej-Natanael kázal v Arábi1, odkial odišiel do 
Arménie, kde bol ukrižovanÝ' 'hlavou dole. 

Apoštol Matl1š, skOr zvanÝ' Lévi, Pl"VÝ' napfsal život Ježiša Kris
ta a nazval ho evanjelium - dobrou správou, dobrou zvesťou. 
Kázal v SÝ'rU, PerzU a Etiópii, kde !približne v roku 70 bol pre
bodnutf kópiou. 

Apoštol Tomáš kázal v Perzl1 a Indl1, kde zomrel pre bodnutÝ' 
kópiou. 

Apoštol Jakub Mladšf, nazÝ'vanÝ' SpravodliV9'm, ostal v Jeruza
leme a bol prV9'm jeruzalemskÝ'm biskupom. Napfsal List všet
kÝ'm kresťanom. V roku 62 bol Zidmi zhodenÝ' z veže jeruzalem
ského chrámu a potom kameňovanÝ'. 

Ap�tol Jl1da Tadeáš, brat ap�tola Jakuba Mladšieho, kázal 
evanjelium v S9'ri1, Arménii, Mezopotámii a Perzii. Napfsal List 
všetkÝ'm kresťanom. UmučenÝ' bol v Bejr11te dobitfm kyjmi. 

Apoštol Šimon Horlivec kázal v Perzii, kde bol rozrezanÝ' pf
lou. 

Apoštol Matej bol spočiatku učenfkom Jež1šovÝ'm a po Zoslanf 
Svätého Ducha započftanÝ' k ap�tolom na miesto odpadlfka Ju
dáša Iškariotského. Kázal v Palestfne, Malej Azii, Nl1bii, Abesl
nii. UmučenÝ' bol približne v roku 61. 

OtAzky na opakovanie: 

1. Vyrozprávaj udalosť o Apoštolskom sneme. 
2. Vyrozprávaj o Uspenf ( Nanebovzatf ) Prečistej Panny Márie. 

3. Vyrozprávaj, čo vieš o skutkoch apoltolov. 
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Svité pismo Nového zákona 

Sväté písmo Nového z,'kona sa skladá z 27 kníh a to: 4 evan
jelii, Skutkov Apoštolov, 14 Listov apoštola Pavla, 7 Listov iných 
apoštolov a kliihy: Zjaveiue apoštolovi Jánovi. 

- Nf;ti'eba -,;í myslieť, že je to 27 veľký-ch kníh. Niektoré z 
nich majú len niekoľko strán. Spolu tvoria knihu normálneho 
formátu na 350 strán. 

Sväté písmo Nového zákona má Božie zjavenie dané prostred
níctvom Ježiša Krista a apoštolov. 

Styri evanjeliá napfsali: Matúš, Marek, Lukáš a Ján. 
Matúš bol pôvodne mýtnikom v Kafarnaume, stal sa. apošto

lom, počul učenie Ježiša Krista a vlastnými očami videl jeho zá
zraky. Svoje evanjelium napísal po aramejsky, vtedajšou židov
skou rečou. Na ikonách je zobrazovaný s človekom, lebo začína 
svoje evanjelium z ľudského rodokmeňa Ježišovho. 

Marek pochádzal z Jeruzalema. Sprevádzal na apoštolských 
cestách apoštola Pavla a potom apoštola Petra a na základe 
'jeho kázní napísal svoje evanjelium. Na ikonách je zobrazovaný 
s levom, lebo svoje evanjelium začína kázňou Jána Krstiteľa, 
ktorá bola mohutná, ako hlas leva. 

Lukáš pochádzal z Antiochie, bol z pohanov, zamestnaním le
kár 'a maliar. Ku kresťanstvu ho priviedol apoštol Pavol, ktorého 
sprevádzal na jeho apoštolských cestách. Na ikonách jeho sym
,balom je býk, lebo začína svoje evanjelium prinášaním žertvy 
starozákonným kňazom Zachariášom. 

Ján, najmladší apoštol, v svojom evanjeliu mal za cieľ doká
·zať, že Ježiš Kristus je Božfm Synom a že všetci, čo v neho uve
ria, dosiahnu večný život. Na ikonách sa zobrazuje s orlom, le
bo tak ako orol, sa. vzniesol myšlienkami v nebeské priestran
stvá. 

Knihu Skutkov apoštolských napísal svätý Lukáš, autor tretie
ho evanjelia. Táto kniha podáva dejiny prvých kresťanova Cirkvi 
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po nanebovsttípenf
· 

Ježiša Krista, rozpráva o apoštolskej práci 
apoštolov, o šlrenf krestanstva a hlavne, popisuje život a prácu 

apoštolov Petra a Pavla. 
Apoštolské listy: je to 14 Listov apoštola Pavla krestanským 

obciam v Korinte, Efeze, Rfme, Soltíne a iných mestách. Potom 
tu stí ešte : List apoštola Jakuba, dva Listy apoštola Petra, tri 
Listy apoštola Jána a jeden List apoštola Jtídu Tadeáša. 

Knihy Svätého plsma Nového zákona sa končia Zjave nim 
svätému jánovi apoštolovi. Táto tajomná kniha podáva zázračné 
videnia uväzneného na ostrove Patmos apoštola Jána, v ktorých 
stí predpovedané celé dejiny Cirkvi, jel boj, utrpenia, ale aj vi
ťazstvo. 

Dkrem Svätého plsma v NovCtII1 zákone máme ešte aJ sväté 
tístne podanie - tradlciu . 

Sväté podanie - to stí pravdy viery, ktoré Ježiš Kristus a apoš
toll uč1l1 živým slovom, avšak nezaplsali do knih Svätého pls
ma. Zaplsal1 ich až žiaci apoštolov, nazvanf preto Apoštolskí ot
covia a Cirkevní otcovia prvokrestanských čia'S. 

Otázky Da opakovaDie: 

1. Co vieš vyrozprávat o Ihlavných ·knihách Svätého pfsma No
vého zákona? 

2. Co je to sväté tístne podanie alebo tradícia? 
3. Prečftajte si niečo z evanjelia, niektortí udalost. 

Modlitba a pieseA 
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