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1. NASA VIERA. 
I' 

1. Akého si náboženstva? 

Ja som gréckokatolíckeho náboženstva. 

Rímskokatolíci sú tej istej viery akO' my, len inakším spô
'sobom edbavujú sveje bohoslužby, 

Okrem nás sú aj iní kresťania, kterí podľa náboženstva 
sú: schizmatici, kalvíni, luteráni a mnohí iní. Títo, i ked sú 
pokrstení, nevyznávajú pravú vieru Christovu. 

Naša viera ry 'cirkevných knihách sa volá aj pravoslávna, 
lebO' vyznávame pravú vieru Isusfl Christa. Schizmatici me
nujú seba tiež pravoslávnymi, ale na to práve nemajú, lebo ot;ti 
odstúpili od Christovej Cirkvi. 

2. Ako sa pozdravujeme my gréckokatolíci? 

My I gréckokatolíci sa pozdravujeme: Sláva Isusu 
Christu, na čo odpovedáme: Sláva v� viky! 

Od Veľkej noc.i do Voznesenija (za 40 dní) sa pozdravu
jeme: f:;hl'Jstos voskrese, na čoledpovedáme Voistinu voskrese! 

Od Roždestva ISUsa Christa do Bohojavlenija 'sa pozdra
vujeme: Christos raždajetsja, na čo odpovedáme: Slavíte jeho: 

Pri myrorvaní nás kií.az pozdravuje sloVlami:' Christos po
sredi nas, a my odpovieme: I jest ibudet! 

3. Akým znakom najčastejšie vyznávame svoju vieru? 

Svoju vieru najčastejšie vyznávame znakom svätého 
kríža - prežehnáme sa.' 

Prežehnávame sa tak, že ľavú j ruku s vystretými prstami 
poležíme na prsia. Na pravej ruke tri 'prsty (palec, ukazov,áčik 
a prostredný prst) složíme vjedno; dva prsty (prsteník a ma
líček) SOVTieme de dlane, a kladúc pravú ruku ná čele hovo
rime: Vo imja Otca - potom na prsiach: i Syna - na pravé íI"a-
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meno: i svjataho - na ľavé: Ducha. Na slovo: Amiň - polo
žíme pravú ruku s vystretými prstami na ľavú na prsiach a 
ikloníme hlavu. 

Prežehnávame sa aj pred krížom, pred cerkvou, na hlas 
l:vona, pred jedlom, po jedle, pred prácou, po práci, v poku
ienia�h a podobne. 

Pred cel1kvou a krížom mužskí slušne snímu klobúk, ale-' 
bo čiapku. 

2. MODLITBA 

4. S kým sa shovárame, keď sa modlíme? 

Keď sa modlíme, shovárame s� s Pánom Bohom. 
pri modlitbe pekne složíme ruky dlaňami k sebe a' zre

teľne vyslovujeme každé slovo modlitby. Modliť sa máme nie
len ústami, 'rue aj srdcom - tp značí: pobožne myslieť iba na 
Pána Boha. " 

5. Ktorá je najprednejšia a najpotrebnejšia modlitba? . 

,'. ' Najpŕednejšia a najpotrebnejšia mQdlitba je: 
Otče náš,iže jesi na nebesich, Otče náŠ, ktorý si na nebe-
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[siach, 
'.da svjatitsja imja Tvoje, posväť sa meno Tvoje, 

' 
'da,prijdet, carstvije 1'voje, príď kráľovstvo Tvoje, 
da budet voľa Tvoja, buď vôľa Tvoja 
jako na nebesi i na zemli. ako v nebi tak i na zemi. 
Chľib naš nasuščnyj dažď Chlieb náš každodenný daj , , 

[nam dnes [nám dnes 
,i ·ostavi nam dolhj naša, a odpusť nám naše viny, 
jakože i my ostavľajem dol- ako i my odpúšťame svojim 

[žni�om našim [vinníkom 
.i ne vvedi ·nas y iskušenije, a neuvoď nás do pokušenia,. no izbavi naSt ot lukavaho. ale zbav nás od zlého. . ' 

L ,  ' ' '' ' . Amiň. .Amen., 

6. Akou modlitbou pozdravujeme Prečistú Divu Máriu? 

Prečistú Divu Máriu pozdravujeme modlitbou: 

Bohorodice Ďivo, 
radujsja obradovannaja 

[Marije 
Hospoď s Toboju; 
blahoslovenna ty v ženach ' 

i blahosloven plú� čreva 
[Tvojeho; 

jako rodila jesi Christa, 
Spasa, Izbaviteľa dušal'n 

[našim. 

Bohorod,ička Panna, 
zdravas, Mária, milosti plná, 

Pán s Tebou; 
požehnaná si medzi ženami 
a požehnaný je plod života 

[Tvojho; 
lebo si porodila Christa, 
Spasiteľa, Vykupiteľa našich 

[duší. 

(Odp. 300 dní.) 

3. MODLITBA RANNÄ. 

Srdce svoje k Tebe zdvíham 
hneď za rána, Bože môj; 
ako si ma chránil v noci, 

Daj mi, Bože, cez celý de� 
hojne svojej milosti, . 
lebo sa chcem hriechu 

tak i cez d�ň pJ;i mne stoj! 
[chrániť 

a žiť stále v radosti. 

0, Mária, spomni na mňa 
'pri rozličnom skúšaní; 
aj Ty, Matka, bojuj za mňa, 
vezmi ma do ochrany. 

Otče naš .. . 

Bohorodice .. . 

Narýchlo vstaň ráno z postele, prežehnaj sa a skoro 33 
obleč! Potom pokľakni na kolená pred svät:pn 

I 
obrazom

. 
a �d

bav svoju rannú modlitbu. Usiluj sa cez cely deň, aby Sl nIJa
kým hriechom neobrazil Pána Boha. 
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4. MODLITBA VECERNA. 

Ku koncu zas deň sa chýli, 
k odpočinku zve ma noc' , 
Ty, čo čas a všetko riadiš , 
príď mi, Bože, na pomoc! 

Svoje hriechy oľutujem, 
polepšiť sa sľubujem 
a za Tvoje dobrodenia 
zo srdca Ti ďakujem. 

Anjel strážca, pri mne stoj dnes v noci' 
Svätá Matka, buď mi na pomoci! 

' 

0, Bože a Otče dobrotivý, 
buď dušiam v očistci milostivý! 
Ach, shliadni na hrozné ich mucenie 
a sošli im sladké poľahČenie! 

Otče naš .. . 
Bohorodice .. . 

, 
!'lez�budni

. 
n�dy pri večernej modlitbe rozpamätať sa, 

a.kYl!ll hnechaml Sl obrazil Pána Boha od rána do večera' Olu
tUJ ,1C� a sľub, že budúceho dňa sa budeš všemožne �ilovaf 
chramt sa každej prf1ežitosti ku hriechu. 

5. DOM BOŽí. 

V každej obci a v každom meste je cerkev (kostol, 
chrám). 

Cerkev ie obyčajne najpeknejšia a najväčšia stavba 
z�omedzi všetk�ch. Veža cerkvi sa vypíná vysoko ponad 
vse!ky �omy; vladne nad celou obcou, nad celým mestom. 
Vn;ttraJso� cerkvi je nádherný. Predovšetkým náš zrak 
uputa oltar, pozla(ené oprazy, zástavy a kvety. 

. 
Prečo je cerkev taký pekný dom? 
Preto, lebo cerkev nie je dom pre ľudí, ale dom 

Pána Boha. 
Najkrajšie miesto v cerkvi je oItár. Na oltári vo svä-
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tostánku (kivote) prebýva sám Isus Christos, Syn Boží. 

Preto pred oltárom horí deň a noc - večná lampa .. 

Cerkev je sväté miesto. . 
V cerkvi sa máme sp!.ávať slušne a nábožne. Keď 

vojdeme do cerkvi, pred oltárom sa hlboko pokloníme. 

Počas bohoslužieb sa správame statočne - nevypráva

me a neobzeráme sa. Obrátime sa ku oltáru a modlíme sa, 

alebo nábožne spievame. Keď z cerkvi vychádzame, pred 

oltárom sa zas pekne hlboko pokloníme. 

7. Ako sa máme správať v cerkvi? 

V ,eerkvi sa máme správať slušne a nábožne. 

8. Kto je prítomný v cerkvi na svätom oltári? 

V cerkvi na svätom oltári je prítomný Isus Christo! 

(v najsvätejšej Eucharistii). 

Zajdi do oerkvi nielen vtedy, keď sa tam odbavujú boho

služby, ale hocik�dy na pár minút a pomodli sa pred Isusom 

Christom, kt'OTÝ je prítomný na svätom oltári. 

Modlitba: 

Najsvätejšia Trojica! Otec, Syn a svätý Duch!, 

S hlbokou úctou sa Ti klaniam a obetujem Ti 

najsvätejšie Telo, Krv, 
Dušu a Božstvo nášho Pána Isusa Christa, 

prítomného vo všetkých bohostánkoch sveta, 

na vynáhradu za urážky, ktoré sa mu dostávajú. 

Pre nekonečné zásluhy jeho najsvätejšieho Srdc,a 

a na orodovanie Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, 

prosím Ťa, obráť úbohých hriešnikov. 

6. DEŇ" BOŽI. 

l nedeľu a vo sviatok ľudia nepracujú, ale svätia 

a idú do cerkvi. V cerkvi kňaz spolu s ľuďmi odbavuje 
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ráno utiereň, pred obedom sv. službu (liturgiu) a popo
ludní večerňu a iné bohoslužby. Zo všetkých týchto bo
hoslužieb najhlavnejšou je sv. služba. 

Na začiatku sv. služby kňaz a ľudia spievajú i mod
lia sa. Potom k�tor prečíta Apostol a kňaz Evanjelium 
i hovorí kázeň. 

Potom je obetovanie, kedy kňaz prenáša so žertve
níka chlieb a víno na hlavný oltár. Ľudia vtedy dospie
vajú: Iže Cheruvimy ... a kňaz sa obráti k ľuďom a po
vie: ... i vsich vas pravoslavnych christian ... 

Na pol sv. služby je premenenie, keď kňaz hovorí 
nad chlebom: Prijmite, jadite sije jest Tilo moje ... a nad 
čašou s vínom: Pijte ot neja, vsi, sija jest Kr.ov moja ... 

Premenený chlieb na Telo a premenené víno ná Krv 
Isusa Christa kňaz pozdvihuje, a ľudia spievajú: Tebe 
pojem ... 

Pri konci sv. služby je prijímanie, keď ľudia pristu
pujú ku oltáru a prijímajú Telo a Krv Isusa Christa. 

Nakoniec kpaz požehnáva ľud (dáva blahoslovenie). 

9. Ako zasvätíme nedeľu a sviatok? 

Prestaneme pracovať a ideme ·do eerkvi n� sv. boho
služby - obzvlášť na sv. službu Božiu. 

Spev: Iže Cheruvimy ... 
Tebe pojem ... 
Da ispo1ňatsja .. . 

7. VERIM V BOHA. 

Pozriem sa na nebo a vidím: slnko, mesiac, hviedy. 
Kto ich stvoril? 

Pozriem sa vôkol seba a ·vidím: rastliny, zvie·atá, 
ľudí. Kto im dal život? 

Kedysi nebolo ničoho. Nebola ani zem, ani :inko, 
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ani hviezdy, ani zvieratá, ani ľudia. Všetko toto stvoril 

Boh. Všetko, čo je na svete, je od Boha. 

10. Kto je Boh? 

Boh je Pán celého sveta a náš Otec nebeský. 

ll. Od koho je Boh? 

, Boh nie je od nikoho - on je sám od seba. Vždy 

bol a vždy bude. Nikdy začiatku nemal, ani konca ne

bude mať. Boh je večný. 

12. Co môže Boh urobiť? 

Boh môže urobiť všetko, čo len chce, lebo je vše

mohúci. 

13. Kde je Boh? 

Boh je všade: na nebi, na zemi a na každom mieste. 

Boh)e všade prítomný. 

14. Prečo nemôžeme Boha vidieť v zemskom živote? 

Boha v zemskom živote nevidíme, lebo Boh nemá 

. tela. Boh je 'čistý duch. 

Pán Boh vidí 'a počuje všetko. Vie i naše naj skrytejšie 
myšlienky. Nerob preto nič také, čím by si ,rozhneval na seb3 
Pána Boha. 

Spev: Svjatyj Bože ... 

8. SVÄTÁ TROJICA. 

15. Ci je viac ako jeden Boh? 

Boh je len jeden. Ale v Bohu sú tri osoby: Boh Otec, 

Boh Syn, Boh Duch svätý. 
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Keď sv. Ján Krstiteľ pokrstil Isusa Christa v Jordáne,. 
otvorilo sa nebo a bolo počuť hlas Boha Otca, ktorý povedal� 
»Toto je Syn môj milovaný .. . « V Jordáne stál Isus Christos, 
Syn Boží, a l1Iad nim sa vznášal vO' vzduchu svätý Duch v po
dobe holuha. Teda pri krste Isusa Christa sa zjavily tri Božské· 
osoby. 

Tri Bo�ké osoby sa volajú jedným slovom: svätá Trojica� 
I 

. 

Modlitba: Sla'V1a Otcu ... 

Upovanije nam Boh Otec, 
pribižišče naše Boh Syn, 
pokroviteľ nam jest Boh Duch svjatyj; 
Trojce svjataja, Bože naš, slava Tebi. 

Spev: Vsi Ťa chocy ... 

9. STVORENIE SVETA. 

Na začiatku stvoril Boh nebo a zem. Predtým nebolo 
ničoho len sám Boh. . 

Zem bola zo začiatku pustá vo tme a pod vodou -
len Duch Boží sa vznášal ponad vodami. 

-Tu riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. To bol 
prvý deň stvorenia. . 

Druhého dňa riekol Boh: Buď obloha! I vznikla� 
obloha. 

Tretieho ,dňa riekol Boh: S romažďte sa vody na jed
no miesto a ukáž sa suchá zem! I oddelily sa vody od ze
me a vznikly moria i rieky. Na zemi začala rásť tráva; 
kvety a stromy. 

Štvrtého dňa riekol Boh: Buďte svetlá na nebeskej 
oblohe! I ukázalo sa slnko, mesiac, hviezdy. 

�iateho dňa riekol Boh: Vydajte vody živočíchov a 
povetrie vtákov! I naplnily sa' vody rybami a vzduch· 
vtáctvom. 

Šiesteho dňa riekol Boh: Vydaj zem zver! I �� sa 
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stalo - vznikly všelijaké zv.ieratá. A naposledy stvoriF 

Boh človeka, aby panoval nad všetkým tvorstvom. 

Siedmeho dňa Boh prestal tvoriť, požehnal deň sied

my a posvätil. 

Rajská záhrada. 

16. Kto stvoril nebo, zem a všetko, čo je na svete? 

Nebo, zem a všetko, čo je na svete, stvoril Boh. 

17. Z čoho stvoril Boh svet? 

Boh stvoril svet z ničoho. On len chcel, a všetko sa 

stalo. 

11 
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18. Za kofko dní stvoril Boh svet? 

. 
Bo� stvoril svet za šesť dní. Sied h 

tvonť a posvätil ten deň. 
me o dňa prestal 

Viruju v jed�naho Boha Otca vsederžitefa 
Tvorca nebu l zemli, vidimym že vsim i ne�id' 

, 
lmym ... 

(Venm v jediného Boha Oto Vš h' 
neba i zeme, všetkých viditeľ ' h·

a .em
di 

o u�eho, Stvoritela 
. nyc l nevI teľnych vecí . .. ) 

10. ANJELI. 

19., Koho stvoril B�h na nebi? 

Boh stvoril na nebi anjelov. 

'20. Majú anjeli telo? 

Anjeli nemajú telo. Anjeli sú čistí duchovia. 

. ZO začiatku boli všetci anjeli dob ' , . 
Boha a verne mu slúžili N k V' 

TI 
,
a bla�em. Milovali 

'Stali 
. es orSle mnohl z anJelo h šili' 

'. sa pyšní a ,nechceli slúžiť Pán B h 
v � re . 

Jelov bol Lucifer (Satanáš). 
u o u, Vodcom zlych an-

V nebi nastal' boj medzi dob' "a zl" , .  
. 

oCOm dobrých anjelov bol M' h l ryml .  yml '�Jelml. Vod-

.zil� n.ad zlými. Zlých anjelo� s�O:l
c�a:�el. Dobn anj�li z�íťa: 

anJeli sa volajú' čerti diabli ľ d h . do pekla. Zh, hriešnI 

D b' h ' . ' 
, Z l uc OVla. . 

!Svätosť�u �c 
n:���:y�h 

b
�d[I1en� za ich vernosť ešte väčšou 

mohúceho Boha a be' resta:ens om .. , Obk!u��j� . trón VŠe

Oni svoju blaženos" zp 'kd 
a ospe�Ju naJsvateJšlU Trojicu. 

� uz nl y nestratia. 

Spev: »S'V'jat, svj at, svjat .. . 

11. DOBRI A ZLI ANJELI. 

ll. Ak O nám pomáhajú dobrí anjeli? 

Dobrí anjeli nás milujú, a preto nás, strážia a chránia 
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od zlého. Modlia sa za nás, aby sme aj my prišli do neba .. 

Dobrí anjeli strážia nielen našu dušu, ale i naše telo, a pre-. 

to sa volajú: anjeli strážcovia. Každý človek má svojho anjela 

strážcu. 

22. Akí sú ku nám zlí duchovia? 

Zlí duchovia nám závidia a chcú nám škodiť na duši 

i na tele. Nenávidia nás a navádzajú nás na hriech, aby' 

sme sa aj my dostali do pekla. 

Modlitba: 

Anjel Boží, strážca môj, 

prosím fa, vždy pri mne stoj, 

pomocnú' mi ruku daj, 

vo všetkom mi pomáhaj, 

aby som vždy v každej chvíli 

viedol život bohumilý 

a tak tebou chránený 

bol raz v nebi spasený. Amen. 

12. STVORENIE. CLOVEKA. 

23. Ktorého dňa stvoril Boh človeka? 
, 

Boh stvoril človeka šiesteho dňa, keď už celý svet 

bol stvorený. 

Pán Boh rieko1. Učiňme človeka na náš obraz a na na!a 

podobu. A urobil telo človeka z hliny i vdýchol do nebo ne

smrteľnú dušu. Nazval ho menom Adam, to jest: muž zo zeme. 

Umiestil ho v krásnej záhrade, ktom sa volá raj. 

Samému Adamovi bolo v raji smutno. Boh teda dopustil 

na neho hlboký sen, vyňal mu jedno rebro a stvoril z neho, 

prvú ženu - Evu. 
. 

Adam a Ev,a boli naši prví prarodičia. V raji sa im žilo 

veľrtú dobre. Ich duša bola čistá a naplnená milosfou posvä-
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ocujÚCOU . . Zem im rodila bez práce všetko, čo na živobytie po_ tr�bovali. Newznali nijaké trápenie. Boh chcel aby ho len 

,
milov?li a za

. 
živa prišli do neba. Ich blaženos! �ala prejs! na všetkych ľudl. I 

'24. Z čoho pozostáva človek? 

Clo vek pozostáva z tela a z duše. 

'25. V č�m sa podobá človek Bohu? 
Clovek sa podobá Bohu v tom že má nesmrteľnú ,dušu. 

' 

26. Prečo stvoril Boh človeka? 

. Bo� v �tvoril človeka, aby ho človek poznal, miloval, Jemu sluzl1 a po smrti bol spasený. 

Modlitba: 
I 

, Bože môj, verím v T�ba, klaniam sa Ti, dúfam v Te-ba a milujem Ťa. 
Pr�sím o odpustenie pre tých, čo neveria v Teba ,neklaňajú sa Ti, nedúfajú v Teba, nemilujú Ťa. Amen: 

13. PRVÝ HRIECH. 

_ Pán Boh prikázal Adamovi: 
� každého rajského stromu jedz, ale so stromu po

znama dobra a zla nejedz, lebo zomrieš . 

. Diabo.l z�vi?e! �damovi a Eve/ že majú blaž�ný ži
vot l zaumleml Sl, ze ICh svedie na hriech. Vliezol do hada 
<ovinul sa okolo zakázaného stromu a povedal Eve: 

' 

Prečo vám Boh zakázal jesť so všetkých rajských 
stromov? Eva odpovedala: 

Z ovocia stromov, ktoré sú v raji, jeme. Avšak z ovo-
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cia stromu, ktorý je uprostred raja, zakázal nám Boh jesť, 
ba i dotýkať sa ho, aby sme azda nezomreli. Ale had 
riekol: 

Naopak, nezomriete smrťou. Otvoria sa vám oči 
,a budete ako bohovia. Poznáte dobré 

'
a zlé. 

Eva uvérila diablovi. Strhla ovocie so stromu a po
dala aj Adamovi a ten tiež jedol. Obidvaja tým spravili 
veľký hriech, lebo neposlúchli Pána Boha. Prestúpili pri
kázanie Božie. 

27. Kto spácha hriech? 

Hriech spácha ten, kto vedome a dobrovoľne pre
'stúpi prikázanie Božie, alebo cirkevné. 

28. Všetky hriechy sú rovnaké? 

Nie sú všetky hriechy rovnaké. Hriechy sú veľké 
:a malé. Veľké hriechy sa volajú smrtné a malé sa volajú 
každodenné . ' 

'29. Akú škodu nám spôsobuje smrtný hriech? , 
Smrtný hriech strhá s našej duše krásu a zašpiní ju 

natoľko, že nemôže prísť do kráľovstva nebeského . 

.30. Co si zasluhujeme ťažkým hriechom? 

Ťažkým hriechom si zasluhujeme večné peklo. 

Modlitba: 

Pane, ráč nás tento deň (túto noc) zachrániť od hrie
'chu. (500 dní odp.). 

, Ó, Isuse, odp�sť nám naše hriechy, chráň nás od pe
kelného ohňa, zaveď do neba všetky duše - najmä tie, 
-čo sú najviac utisnuté na Tvoje milosrdenstvo. 
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14. TREST ZA PRVÝ HRIECH. 

, 
Adam a Eva sa naľakali, keď zhrešili. Z hanby pred Panom Bohom sa skryli, ale Boh ich videl a riekol: 
-. A�am, kde si? Jedol si so stromu, s ktorého jesť som tI zakazal. Adam odpovedal: 
- Žen: m

.
i dal�

. 
a

.
tak som jedol. Pýtal sa Boh ženy: - Preco Sl to uCImla? Eva na to odpovedala: 

- Had ma podviedol, a jedla som. 

Anjel vyh'áňa Adama a Evu z raja. 

. Avšak Boh vedel, že obaja sú hriešni, a spravodlivo Ich pokarhal. Eve riekol: 
� - Rozmnožím trápenie tvoje. Pod mocou muža budes; on bude nad tebou panovať. A Adamovi povedal: - Zlorečená bud' zem pre tvoj zločin. V potu tvári 
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budeš jesť chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si 
vzatý. 

Keď Boh vyriekol trest našim prarodičom, vyhnal 
ich z raja a pred rajom postavil anjelov s plamenným me
čom, aby sa do raja nemohli vrátiť. 

Pred našimi prarodičmi Boh zatvoril nielen raj, ale 
aj kráľovstvo nebeské. Naši prarodičia ani po smrti sa ne
mohli dostať do neba. 

31. Ako sa volá hriech našich prarodičov? 

Hriech našich prarodičov sa volá dedičným hriechom. 

32. Aké následky mar dedičný hriech pre našich pra
rodičov? 

Naši prar<;>dičia tým, že spáchali dedičný hriech: 
1. stratili krásu duše - nemohli sa dostať do neba. 
2. boli z raja vyhnaní - museli ťažko pracovať -

veľa trpieť a nakoniec zomrieť. 

33. Hriech prarodičov škodil len im samým? 

Nielen im, ale všetkým· ľuďom, lebo dedičný hriech 
prešiel na každého človeka. Preto všetci ľudia na zemi 
stratili svoju blaženosť a po smrti nemohli prísť do neba. 

34. Kedy sa očistíme od dedičného hriechu? 

Od dedičného hriechu sa očistíme pri svätom krste. 

15. PRISĽÚBENIE VYKUPITEĽA. 

Boh spravodlivo potrestal Adama a Evu za hriech, 
ale nechcel zatratiť ľudí na veky a vylúčiť ich z kráľov
stva nebeského. Keď vyriekol prarodičom ttest, súčasne 
prisľúbil, že im pošle Vykupiteľa. Hadovi povedal toto; 
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. 
-

.,
N�pr�a�eľstvo položím medzi tebou a ženou a me

dzI tVO!lm a JeJ potomstvom; on pošIiape tvoju hlavu ... 
: . Ta ž�n�, o ktorej tak hovoril Boh, je Prečistá Diva Mana. A .le] syn, ktorý má pošliapať hlavu diabla je Isus Christos, Vykupiteľ sveta. 

' 

. Ľ�dia čakali mnoho rokov na príchod sľúbeného Vy� kuplte}a. Do príchodu Vykupiteľa Isusa Christa nikto z rU
,
dl sa

, 
nemohol dostať do neba. Spravodliví ľudia Star:ho zakona museli čakať v predsieni kráľovstva nebeskeho, kým neprišiel Isus Christos, aby im otvoril bránu nebesku. 

15. Aký je Boh ku ľuďom? 
Boh je ku ľuďom nekonečne milosrdný. 

16. Kolio Boh prisľúbil ľuďom? 
Boh prisľúbil ľuďom Vykupiteľa. 

.' �7. Kto je náš Vykupiteľ? 
Náš .vykupiteľ je Isus Christos - Spasiteľ sveta. 

38. Ako sa menovala matka. Isusa Christa? 

, . Matka Isusa Christa sa menovala Prečistá Diva Mana. 

De�ičný hriech neprešiel na Prečistú Divu Máriu Ona ia narodila bez dedičného hriechu. Panna Mária J' e nep�šk nene poča tá. 
vr-

Spev: Dostojno jest ... 

16. KAIN A ABEL. 

. 
. Adam' a E�a mali viac deti. Najstarší z nich boli �a
Á
m a Ábel. Kam bol roľník a Ábel pastier. Kain bol zlý 

II bel bol dobrý, bohabojný. 
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Jedného dňa '�ain a Ábel priniesli Pánu Bohu žert
vu. Kain obetoval zo zemskej úrody zlé plody a Ábel naj
lepšieho baránka zo svojho stáda. Boh prijal Ábelovu obe
tu, a Kainovu nie. Kain sa preto veľmi nahneval a roz
mýšľal, že Ábela zabije. Boh napomínal Kaina, aby sa 
nehneval, ale Kain neposlúchol Pána Boha. Jedného dňa 
vyvolal Ábela na pole a zabil ho. Boh sa spýtal Kaina: 

- Kde je tvoj brat Ábel? Kain odvetil: 
- Neviem. Ci som ja strážcom svojho brata? Na to 

riekol Boh Kainovi: . 
- Co si to vykonal? Hlas krvi tvojho brata volá ku 

mne so zeme. Preto teraz prekliaty budeš na zemi. Tulá,
kom a póbehlíkom budeš na zemi. 

Kain neoľutoval svoj hriech, ale upadol do zúfal
stva a povedal: 

- Väčšia je moja nepravo'sť, než by som zasluhoval 
odpustenia. I odišiel a túlal sa po svete. Nikde nemal po
koja. 

Hriech Kaina bol do neba. volajúci. 
Pán Boh dal našim prarodičom namiesto zabitého 

Ábela iného dobrého. syna, l}torý sa menoval Set. Potom
ci Seta boli dobrí a menovali sa synovia BOŽÍ. Potomko
via Kaina boli zlí a menovali sa synovia l'udsk'í. N eskor
šie sa Se�ovi potomkovia pomiešali s Kainovými a všetci 
ľudia sa stali zlí. 

Keď pocítiš v sebe náklonnosť ku hriechu, udus ju v se
be hneď a povedz vo svojom srdci: To, veru, neurobím, lebo 
je to hriech; za to by ma Boh potrestal. 

Keď si už urobil nejaký hriech, neboj sa priznať k ne
mu. Zaluj za neho, lebo len vtedy ti ho Boh odpustí. 

\ 

Modlitba: 
Bože, milujem Ťa celým srdcom, a preto nadovšetko 

ľutujem, že som Tvoju dobrotu urazil. Odpusť mi pre Krv 

Christovu. (Odp. 3 roky.) 
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17. POTOPA SVETA. 

Ľudia sa vždy viac a viac rozmnožové!-li a kazili sa. 
Na Boha celkom zabúdali a páchali rozličné veľké hrie
chy. Zato Boh chcel vyhubiť ľudí s povrchu zeme. 

Medzi podlými ľuďmi žil aj j eden veľmi pobožný 
, človek Noe so svojou rodinou. I riekol Boh Noemovi: 

- Vystav si koráb z dreva, lebo uvediem potopu na 
zém. Všetky stvorenia, ktoré sú na zemi, zahynú. 

Noe poslúchol Pána Boha a budoval koráb za 120 

rokov. Napomínal ľudí, aby sa pokajali. Avšak ľudia sá 
mu vysmievali a hrešili' ďalej. Keď Noe· dohotovil koráb. 
Boh mu povedal: 

- Vojdi do korábu ty a všetka tvoja :dpmácnosť. Zo 
všetkých živočíchov vezmi po dvoch. 

Noe urobil všetko, 'čo tnu Boh rozkázal. Tu začalo 
pršať za štyridsať dní a nocí bezprestania. Voda bola tqk 
veľká, že pokryla aj najvyššie vrchy. Všetko zahynulo, 
čo žilo na zemi. Zostal na žive len Noe a všetko, čo s ním 
bolo v korábe. 

. 

Za stopäťdesiat dní stály vody na zemi. Potom Boh· 
priviedol na zem vietor. Vody začaly upadať. Koráb sa 
zastavi,l na vrchu Ararat. Noe vyšiel so svojou rodinou 
a so všetkými zvieratmi z korábl,l, postavil olt�r a prinie
sol Bohu žertvu ako poďa,kovanie, že ho Boh zachránil od 
záhuby. Bohu sa páčila táto obeta a povedal Noemovi: 

-' Dúhu postavím v oblakoch, ktorá bude mamením, 
že nebude viac potopy. 

39, Co má Boh rád a čo nenávidí? 

Boh má rád dobré a nenávidí zlé - Boh je nekone
čne svätý. 
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-40. Za čo sa Boh odpláca dobrom a za co tresce. 

Boh sa nám odpláca dobrom za dobré �k�tky a trestá 

nás za zlé - Boh je nekonečne spravodhvy. . 

-41. Trestá Boh hriešnika hned' po hriechu? 

Boh trestá hriešn�ka niekedy hneď po hriechu, a�e 

veľmi často dlho čaká, aby sa hriešnik pokajal - Buh le 

nekonečne trpezlivý. 
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Dejiny Izraela. 

18. ABRAHÁM. 

Po potope ľudia na zemi sa zas rozmnožili a s ľudmi 
sa mno žily aj hriechy. Ľudia zabúdali na dobroHvt!ho 
Pária Boha a klaňali sa slnku, mesiac,u, hviezdam, ba l.ie
ktorí aj zvieratám. Našli sa aj takí, ktorí si urobili z dreva, 
alebo z 

'
kameňa rozličné sochy - modly a tým sa kla

ňali namiesto Bohu. Takí' ľudia sa menujú pohani. 
MEfdzi pohanmi - v krajine M.ezopotamii - žil bo

habojný človek Abrahám, ktorému Boh povedal: 
- Vyjdi zo svojej zeme a poď do zeme, ktorú. ti 

ukážem. Učiním z teba národ veľký a pož�hnám ťa. V te
be budú požehnané všetky pokolenia zeme. 

Abrahám poslúchol Pána Boha, vyšiel z Mezopota
'mie a išiel do Kanaanu, so svojou manželkou, ktorá sa 
menovala Sar.ai. . '  

KanaF sa,menuje zasľúbená zem, lebo; túto zem
' 

prisľú
bil Boh Abrahámovi a jeho potomkom. Dnes sa táto krajina 
volil Palestína alebo Svätá zem, Tu sa narodil Isus Christa-. 
prisN.bený Vykupiteľ, ktorý sa stal požehnaním pre všetky 
pokolenia zeme. 

19. �RAHAM 2ERTVUJE IZÁKA . 

. Boh požehnal Abraháma v starobe, že sa mu narodil 
syn, . ktorý sa menoval Izák. Keď chlapec vyrástol, sk� 
šal Boh Abraháma, či ho miluje a povedal mu: 
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- Vezmi svojho jednorodeného syna Izáka a id' do �eme Videnia a obetuj ho tam na jednej hore, ktorú ti ukážem. 
Abrahám hneď poslúchol Pána Boha. Vložil na Izáka drevo, sám však niesol oheň a nôž i šli k miestu, ktoré mu Boh ukázal, aby tam priniesol svojho syna Izáka ako zápalnú obeť. Ked' takto dvaja kráčali, pýtal sa Izák otca: 

Abrahám obetuje Izáka. 

- Otče, hľa, oheň a drevo! Kdeže je zvieratko k zápalnej obeti? 
Abrahám riekol: 
- Boh si zaopatrí zvieratko k zápalnej obeti, syn môj. 
Šli spolu d'alej, až prišli na miesto. 'Tu vystaval Abrahám oltár a položil naň drevo. Potom sviazal svojho syna Izáka a položil ho na.' drevo na oltári i vzal nôž, aby 
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svojho syna usmrtil na obetu. Tu zrazu bolo poču ť hlas 
's neba: 

. v  

- Abrahám, nevystieraj svoju ruku na chlapca a ruc 
mu neurob. Viem, že sa Boha bojíš. 

Abrahám pozdvihol svoje oči a videl za sebou ba
rana v tŕní za rohy zamotaného; toho vzal a obetoval ho 
na zápalnú obetu miesto syna. 

Za veľkú lásku a poslušnosť Abrahámovu Boh ho 
požehnal rieknuc: 

v, . 

- Požehnám ťa a rozmnOZIm tvoJe semeno ako 
hviezdy nebeské, a ako piesok, ktorý je ?a 

_
brehu 

,
mor

skom. V tvojom potomstve budú požehnane vsetky narody 

zeme. 
, . v 

Týmito slovami Boh znovu prisľúbil AbrahamoVl, �e 
'z jeho pokolenia sa narodí Spasiteľ sveta - Isus Chn
stos. 

42. Ktoré je prvé a najväčšie prikázanie? 

Miluj Pána Boha svojho z celého srdca s:,o.jho, z ��
lej duše svojej, z celej mysli svojej a zo všetkeJ sIly svoJeJ. 

43. Kto miluje Boha nadovšetko? 

Ten, kto radšej všetko stratí, než by Boha hriechom 
,obrazil. 

20. JAKUB A SYNOVIA. 

Abrahámov syn Izák mal dvoch synov, ktorí sa me
'novali Ezau a Jakub. Boh prisľúbil Jakubovi, že z jeho 
potomstva príde na svet Vykupiteľ. Neskôr Boh pozmenil 
meno Jakubovo na meno Izrael a od toho času· sa menujú 
potomkovia Abrahámovi iz-raeliti. 

Jakub mal dvanásť synov. Najradšej mal z nich Jo
-zefa lebo on bol najposlušnejší. Bratia ho preto nenávi
·deli 

'
a chceli ho zabiť. Ale predsa to neurobili, lež predali 
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ho cudzím obchodníkom za otroka. Potom zabili kozľa, 
namOčili do jeho krvi Jozefove šaty a poslali ich otcovi. 
Jakub si myslel, že Jozefa roztrhala divá zver. Obchod
níci predali Jozefa v Egypte Putifárovi, ktorý si ho ob
ľúbil a ustanovil ho správcom svojho domu. 

Čoskoro nastal v Egypte veľký hlad, o čom J ozefo
vi už vopred Boh dal znať i nashromaždil pre Egypťanov 
veľké množstvo obilia. Neskôr nastal hlad aj v krajine 
Kanaan, kde žil Jakub so sv.ojimi synmi, J ozefovými brat
mi. Keď sa Jakub dozvedel, že v Egypte je veľa obilia, 
poslal tam svojich synov, aby nakúpili obilie. Prišli k Jo
zefovi, ale ho nepoznali. Inokedy zas prišli nakupovať 
obilie a tu Jozef sa im dal poznať, že on je ich brat, kto
rého voľakedy predali kupcom. Bratia sa naľakali, že sa 
im terqz brat bude pomstiť. Avšak Jozef im odpustil ich 
priestupok a nevďačnosť, lebo videl, že za svoj skutej{ 
ľutujú, že starého otca tak veľmi zarmútili. , 

Jozef potom dal priviesť aj ·svojho otca �akuba do 
Egypta a tu žili všetci pospolu. Kráľ im daroval najkraj
šiu časť svojho kráľovstva. 

Jozef pred svojou smrťou predpovedal svojim bra
tom, že budú dlho bývať v Egýpte, ale že potom ich Boh 
vYvedie opäť do zeme Kanaan. 

44·. Ktoré je druhé a najväčšie prikázanie? 

Miluj svojho bližného. ako sám seba! 

21. NARODENIE MOJŽISOVO. 

Potomci Jakubovi - Izr:aeliti žili v Egypte asi 400 
rokov. Za ten čas sa veľmi ,rozmpožili a stali sa veľkým 
národom. Vodilo sa im dobre, pokiaľ žil Jozef a panovali 
faraóni, ktorí pamätali na dobrodenia Jozefom preuká
zané. Ale neskôr panovníci úplne zabudli na Jozefa a roz
IÍmožovanie izraelitov ich naplňovalo strachom, že v pr,í-
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pade vojny by sa mohli pridať
' 

k nepriateľ��i a p'remô�ť 

Egypťanov. Preto ich začali utláčať. Iz;ael!-tl
, 

pod kruty� 
mi dozorcami egyptskými museli k�nať �ažke ro�oty, pn 

stavbách a na poli. Ale keďže sa narod lzr�el�k! prec;ls� 

zveľaďoval, vtedy nariadil faraón, �by kazdy lzraelsk1 
chlapec hneď po narodení b?l hodeny do vod? a utopeny. 

V tom čase narodil' sa jednej izraelskeJ m�t�e syn: 
Matka ho skrývala za tri mesiace, aby ho neutopIl!. bale] 

ho už skrývať nemohla. Vzala košík, natrela ho s:nolou, 

uložila doň chlapčeka a pustila dolu vodou. Chlapcekova 

sestra Mária dávala pozor, čo sa s chlapcom stane. 

Vytiahnutie Mojžiša z vody. 

Onedlho šla tade dcéra faraóno�a kúpať s
v
� do rieky, 

i začula žalostný pla�, ktorý sa ozyval z kosíka. �ne� 
dala košík vytiahnuť. V košíku bolo dieťa. Vedela, ze Je 
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to izraelsk.ý chlapec,. �ie smilovala sa nad ním a prijala 
ho

, �
a svoJho. MedzItym pribehla aj chlapčekova sestra 

Man? a h?eď sa �onúkla, že nájde ženu, ktorá dieťa vy
chova. I?cera faraonova privolila a Mária zavolala vlastnú 
matku svoju i chlapčekovu-bračekovu. 

y Dcéra
, 

faraónova pomen.ovala dieťa menom Mojžiš, 
�o zz:amena z vody vytiahnutý. Chlapček rástol na krá
ľovskom dvore a pilne sa učil všetkým vedám. Zato však 
matka potajomky mu vždy pripomínala že on pochádza 
z rodu izraelského. . ' 

22. MOJŽIS VODCA IZRAELA. 

Izr�elský ľud v Egypte bol vždy väčšmi sužovaný 
robotamI, preto volal o zmilovanie k nebu. Pán Boh sa 
'zr;tiloval nad ním. Mojžiš, keď videl, trápenie izraelského 
naroda, kde len mohol, zastával svojich rodákov preto 
sa na ne�o far.�ón rozh�eval a chcel ho zabiť. MOjžiš ušiel 
:do cu�zeJ kraJInY a naJal sa do služby u jedného kňaza, 
kde pasol ovce za štyridsať rokov. 

,
Raz hnal stádo ,oviec na jednu horu. Tu uzrel ker, 

ktory horel, ale nezháral. Pristúpil bližšie ku kru a počul 
hlas Boží: . 

-. Mojžiš, nepribližuj sa sem! Vyzuj svoj� obuv, 
lebo mIesto, .kde stojíš, j

,
e svätá zem! Ja som Boh tvojich 

'praotcov!. VIdel
, 

som trap;nie . svojh9 . ľudu v Egypte, a 
Rreto pOSIelam ťa ku faraonovI, aby Sl vyviedol môj ľud 

'z Egypta! 
y Avšak M�jži.š sa bál ísť ku faraónovi a vyhováral sa, 
ze m':l neuvena Jeho rodáci, že sa mu Boh zjavil. Vtedy 
�11U r�e�ol B�h, 

y
že bude robiť zázraky a tak mu potom 

IzraelIti uvena, ze ho Boh poslal. Za pomocníka Boh na-
,vrhnul Mojžišovi jeho brata Árona. 

'I vybral sa Mojžiš do Egypta. Na ceste mu prišiel 
-v ústre�y jeho brat Áron. 

23. VYSŤAHOVANIE IZRAELA Z EGYPTA. 

Mojžiš a Áron prišli k faraónovi a oznámili mu, že' 

Pán Boh dal rozkaz, aby prepustil izraelský národ. �však 

faraón nechcel poslúchať a kázal ešte väčšmi sužovať ľud 
robotou. 

Vtedy Boh dopustil na krajinu Egypt veľké trápenia 

_ desať egyptských rán. Faraón sa neobmäkčil. Tu Boh 

nariadil Mojžišovi: 
__ Každá rodina nech zabije jednoročného baránka 

bez chyby. Jeho krvou pokropte horný prah a dveraje 

domu. Potom jedzte baránky s nekvaseným chlebom! 

N ech nikto nevychádza z domu až do rána, lebo pobijem 

všetko prvorodené v Egypte. 
Izraeliti učinili, ako im Mojžiš rozkázal. O polnoci 

usmrtil anjel Pána v celom Egypte všetkých I?r�or�de

ných. Aj faraónovi zomre,l prvorodený sy? �lac � narek 

sa ozýval po celom Egypte, lebo v ka�deJ, 
rodme ?ol 

mŕtvy. Len Izraeliti boli od trestu uchranem. 
, 

Ešte v tú noc povolal k- sebe faraón Mojžiša a Arona

a prepustil synov izraelských, lebo sa bál, že všetci ��

ťania zahynú, keď izraeliti zostanú v Egypte. IzraelIti sa 

hneď sobrali a vysťahovali sa z Egypta. -
N a pamiatku svojho vyslobodenia z Egypta slávia ' 

Izraeliti každý rok Veľkú noc a požívajú veľkonočného. 

baránka. 

24. PRIECHOD CEZ ČERVENÉ MOltE. 

Boh sám viedol izraelský národ a ukazoval im cestu 

vo dne jasným oblakom a v noci ohnivým, stlpom. Prišl� 

až k Červenému moru a tu si rozložili tábor. Medzitým 

faraón oľutoval, že prepustil Izraelitov, a preto so svojím 

vojskom sa ponáhľal za nimi. Izraeliti, keď videli svojich 

prenasledovateľov, veľmi sa naľakali. Mojžiš ich posme-
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roval - zdvihol svoju palicu nad more a hľa, vlny morské sa rozdvojily a stály ako múr. Izraeliti chytro prešli suchou prietržlinou na druhý breh. Avšak za nimi sa ponáhľépi aj Egypťania. Keď však prišli naprostred mora, Mojžiš na rozkaz Boží vystrel ruky nad more, vlny sa zavrely a pochovaly celé egyptské vojsko. Ľud plný bázne Božej spolu aj s Mojžišom ďakoval Bohu za toto dobrodenie. 
\ 

Spev: Budí imja Hospodne ... 

25. IZRAELITI NA PÚSTI. 
Po prechode cez Červené more Izraeliti prišli na 

púšť. Tu nebolo čo jesť ,ani piť.' Začali reptať proti Bohu 
a MojžiŠOVI i chceli sa vrátiť nazpät do Egypta. Mojžiš 
ich uspokojoval, že Boh sa o nich postará. Tak sa aj stalo. Ráno, keď vstali, zbadali, že zem je pokrytá drobnými 

'-chlebíkmi. Mojžiš iin povedal: To je chlieb, ktorý vám 
Pán Boh dáva za pokrm. Dali mu meno "'\ manna. Manna mala takú chuť ako chlieb s medom. Každý deň napa
dala svieža a Izraeliti si z nej nasbieraH toľko, koľko potre
bovali na jeden deň. Takto ich Boh živil za štyridsať rokov. 

Na, ďalšej ceste po púšti Izraeliti nemali vody. Moj
:žiš z Božieho rozkazu udrel palicou o skalu a hneď z nej vytekala voda. 

Pán Boh im aj cestu na púšti ukazoval zázračným ·spôsobom. Vo dne ich viedol oblačný stlp a v noci ohni-
� stlp. ' 

Modlitba: 

Pane, stráž ma ako zreničku oka; ochraňuj ma v tie
ni svojich krídel. (Odp. 500 dní.) 
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26. VYHLASENIE DESATORO BOŽtCH PRIKAZANt. 

V treťom mesiaci po východe z Egypta, �rišli Iz;a�
liti ku hore Sinai a ostali tam celý rok. Boh 1m �:�amll 
skrze Mojžiša, že chce s nimi urobiť ·�mluv�. MO]ZlS dal 
rozkaz, aby sa pripravili na príchod Pana postom

. 
a

,
mod

litbou. Na tretí deň ráno začalo sa blýskať .a �rmleť. �u
stý mrak pokryl horu a s vrchu ozýval sa s}lny �las trub. 
Ľ�d sa shromaždil na úpätí hory. Naplneny bazno.?- radol 
na zem. Zrazu nastalo úplné ticho a s hory bolo pocuť hlas 
Boží: 

l. Az jesm Hospod Boh tvoj, 
da nebudut tebi bozi ini 
kromi mene. 

l. Neprizyvaj imja Hospoda 
Bllha tvojeho nadaremno. 

3. Pamj�taj, abys deň nediľ
nyj svjatil. 

4. Cti otca tvojeho i mater 
tvoju, da blaho ti budet

.
i -. 

dolhoľiten budeš na zemh. 
5. Ne ubij. 
6. Ne čužolož. 
'7. Ne ukradi. 
8. Ne bud svidkom faršivym 

protiv bližňaho tvojeho. 

9. Ne požadaj ženy bližňaho 
tvojeho. 

10. Ne pozadaj ni žadnoj ve
šči bližňaho tvojeho. 

1. Ja som Pán Boh tvoj, ne
budeš mať iných bohov 
okrem mňa, aby si sa im 

'klaňal. • . 

2. Nevezmeš mena Božieho 
nadarmo. 

\3. Spomni, aby si deň svia
točný svätil. 

4. Cti otca 'svojho i matku 
svoju. 

5. Nezabiješ. 
6. N ezosmilní�. 
7. Nepokradneš. 
8. Nepreriekneš krivého sve

dectva proti bližnému svoj
mu. 

9. Nepožiadaš manželku bliž
ného svojho. 

10. Ani nepožiadaš majetku 
bližného svojho, ani ničo
ho, čo jeho je. 

Izraeliti sa triasli od strachu. Všetci jednomyseľne 
'volali: 

_ Vykonáme všetko, čo Pán hovoril a budeme po-
slušní. 
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Mojžiš ich pokropil obetnou krvou a riekol: 
- Toto je krv smluvy, ktorú uzavrel s vami Pán. 
Mojžiš potom vystúpil na vrch Sinai a zostal tam šty-

ridsať dní. Tu mu Boh odovzdal na dvoch kamenných ta-

Desatoro Božích prikázaní. 

buliach Desatoro Božích prikázaní, ktoré už predtým bol 
,rudu oznámil. 

27. ZÁVÄZOK DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANt. 

I. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov 
okrem mňa, aby si sa 'im klaňal. 

V prvom prikázaní nám, Boh prikazuje, aby sme 
v neho verili a k nemu sa modlili. . 

Nevynechal si modlitbu ráno a večer? Modlil si sa ná-, 
bo�e? Pozdravuješ sa svojim gl'éckokatolíckym pozdr-avoin: 
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Sláva Isusu Christu? Pred cerkvou a krížom sa prežehnávaš? 

II. Nevezmeš mena Božiehó nadarmo. 

Pán Boh v druhom prikázaní nás varuj e pred zne
uctením svojho mena. 

Nepreklínal si? Ne,:"eral si sa? Neprísahal si sa nadarmo? 

III. Spomni, ,aby si deň sviatočný svätil. 

V treťom prikázaní nám Boh nariaďuje zasvätiť 
sviatočný deň. 

Nevynechal si bez vážnej príčíny sv. službu v zasvätené 
sviatky? Správal si sa v cerkvi slušne a nábožne? 

IV. Cti otca svojho i matku svoju. 

Vo štvrtom 'prikázaní nám Pán Boh prikazuje, aby 
sme uctili, milovali a poslúchali svojich rodičov a pred-
stavených. ' 

Poslúchaš ty svojich rodičov a predstavených? Uctíš si 
ich? Miluješ ich? 

V. Nezabiješ. 
V piatom prokázaní nám Pán Boh zakazuje škodiť 

bližnému na tele a ďuši. 
• Nebil si sa s niekym? Nenazýval si niekoho? Neučil si. 

iných na hriech? 

VI. N ezosmilnÍš . . 
Pán Boh v šiestom prikázaní nám zakazuje robiť 

hriech nečistoty. 
Nemal si hanblivé myšlienky? Nehovoril si hanblivé slo

vá? Nerobil si hanblivé veci so sebou, alebo inými? 

VII. Nepokradneš. 
V siedmom prokázaní nám Boh zakazuje brať cudzie 

a robiť škodu. 

II 



.' Neukradol ·si nieôo? Nerobil si druhému škodu? Nem� 
niečo cudzieho u seba? 

VIII. Nepreriekneš krivého svedectva proti hližné
mu svojmu. 

Pán, Boh v ôsmom prikázaní nám zakazuje luhať 
a škodiť druhému na cti. 

Neluhal si? Neohováral si? Nehovoril. si na druhého ne
pravdu? 

IX. Nepožiadaš manželku hližného svojho. 

X. Ani nepožiadaš majetku hližného svojho, ani ni
čoho, co jeho . je. 

V deviatom a desiatom prikázaní Pán Boh nám za
�azuje zlé t(tžby po cudzom vlastníctve. 

" ; 

Nerozmýšľal si, že urobíš hanblivý skutok? Nemal s
'
i 

. . v úmysle ni�čo ukradnúť? 
<. 

45. (::0 znamená spytovať svedomie? . 

Spytovať svedomie znamená: pripomenúť si, r aké 
priechy sme urobili. 

46. Kedy treh� spytovať svedomie? 

Pred svätou spoveďou. Avšak veľmi je osožné, keď 
si pripomenieme' každý večer, akými hriecharni sme cez 
deň obrazili Pána Boha. 

28. IZRAELITI V ZASĽÚBENEJ ZEMI. 

Izraeliti po 40-ročnom putovaní po púšti za vodcov- I 

stva Mojžiša prišli ku hraniciam 
'
zasľúbenej zeme K�

�taan, ktorá bola veľmi úrodná a mala silných obyvateľov. 
Po ťažkých hoj och sa Izraelitom podarilo opanovať za- ď 
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sľúbenú zem. Tu si �aložili svoju novú vlasť. Hlavným 
melStom bol Jeruzalem. Tu prebývali kráľovia, . z ktorých 
najslávnejší bol Saul, Dávid a Šalamún. Po Šalamúnovej 
smrti národ izraelský sa rozdelil na dve kráľovstvá: jud,
s�é (židovské) s hlavným mestom J�ruzalem, a izraelsk� 
s hlavným mestom Sichem (neskoršie Samaria). Ľud bol 
nesvorný a obidvom krajinám hrozila záhuba. 

29. PROROCKÉ ZJAVENIE. 

Rozdelenie Izraela na dve krajiny malo smutné ná
sledky. Ľud sa stýkal s pohanmi a preberal od nich po
hansl5:é zvyky. Čím ďalej, .tým viac sa odvracal od Pána 
Boha a zabúdal na neho. Aby však ľud celkom nezabudol 
na to, že má prísť Mesiáš, Vykupiteľ sveta, Pán Boh po
slal svojmu ľudu bohabojných mužov prorokov. Proroci 
kázali ľudu čistú náuku Božiehó zjavenia a. privádzali 
poblúdených nazpät ku viere otcov. Okrem toho proroci 
predpovedali budúce veci o Vykupiteľovi. Boh potvrdzo
val slová prorokov mnohými zázrakmi, lebo ľudia by im 
boli ináč neverili. 

Znameni tej ší proroci boli Izaiáš, Eremiáš, Ezechiel 
a Daniel. Okrem nich bolo ešte mnoho iných prorokov. 

Židia v Kanaane sa dostali pod moc cudzích' náro
dov. Panovali nad nimi Babylončania, Asyrci, Grééi 

,a nakoniec Rimania. Rimania uvalili na Židov všelijaké 
ťarchy a utláčali ich. Židia túžobne očakávali príchod 
sľúbeného Spasiteľa, leno mysleli, že ten ich vyslobodí 
z poddanstva Rimanov . 

. � V onom čase na celom svete panovali pohania, ktorí 
sa klaúali modlám (sochám z kameňa, železa, striebra, 
zlata). Medzi ľudom sa rozmnožovaly všelijaké hriechy, 
najmä hriech nečistoty. Nepoznali. ľudia, čo je pravda, 
čo je milosrdenstvo, ani hanba. Všetci statoční ľudia oča-
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kávali pomoc Božiu a túžili po skorom príchode Spasi
teľa sveta - Isasa Christa. 

(Viruju ... ) v jedinaho Hospoda Isusa Christa, Syna Bo
žija, jedinorodnaho, iže ot Otca roždennaho prežde vsich viki 
svita ot svit a, Boha istinna ot Boha istinna, roždenna, nesotvo
renn8, jedinosuščna Otcu, imže vsja byša. 

(Verím ... ) v jediného Pána Isusa Christa, Syna Božieho, 
jednorodeného, od Otca zrodeného pred všetkými vekmi; sve-:
tlo zo svetla, Boha pravého z Boha pravého, zrodeného nie 
stvoreného, jednopodsÚltného s Otcom, ktorý všetko učinil� 

. , 
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Nový zákon. 

30. PRECISTÄ DEVA MARIA. 

Dobrotivý Boh sľúbil Vykupiteľa našim prarodičom 
ešte v raji, hneď po prvom hriechu . .Ale ľudia museli na 

"..-
neho čakať mnoho tisíc rokov. Keby nebol prišiel Vyku
piteľ - Isus Christos, aby za naše hriechy trpel a zomrel, 
nemohol by nikto prísť do neba. 

Na vykúpenie ľudskéHo pokolenia sa podobral Syn 
Boží, druhá osoba vo svätej Trojici - Isus Christos. On 
bol � opravdivým Bohom, avšak stal sa človekom, aby nás 
mohol vykúpiť. 

Nebeský Otec vyvolil za matku svojmu Synovi Pre
čist6 Divu Máriu. Toto veľké vyznamenanie Prečistej 
Divy Márie., že sa stala matkou Syna Božieho, nedovoľo
valo, aby dedičný hriech prešiel aj na ňu. Boh ju od neho 
už vopred uchránil. Pochádzala z rodu kráľa Dávida a žila 
·v Nazarete. Keď mala štyri roky, rodičia ju odviedli do 
jeruzalemského chrámu, kde sa vychovávala v čistote 
a pobožnosti. Keď dospela, zasnúbili ju so svätým Joze
fom, tesárom z N azaretu, ktorý tiež pochádzal z rodu 
kráľa Dávida. 

Zidovská krajina v onom čase náležala rímskej ríši. Na
miesto rímskeho cisára panoval židovský kráľ Herodes. 

47. Kto je Prečistá Diva Mária? 

Prečistá Diva Mária je matka Isusa Christa. A keď-
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že Isus Christos je opravdivý Boh, jeho matka je Boho
rodica. 

Modlitba: 

Panenská Matka, odporúčam a sverujem čistotu 
svojho sr�ca Tebe, ktorá si nikdy nebola an.i dedičným, 
ani osobným hriechom poškvrnená. (Odp. 300 dní.) 

Spev: Pod Tvoju milosť ... 

31. BLAHOVESČENIJE PREČISTEJ DEVY MÁRIE, 

Za Herodesa, kráľa židovského, poslal Boh archan
jela Gabriela do Názaretu k Deve Márii, ktorá 'bola zasľú
bená s Jozefom. Anjél k nej pristúpil a pozdravil ju slo
vami: 

- �aduj sa blqhodatnaja, Hospoď s Toboju, blaho
slavenna Ty v ženách. (Zdravas, milosti plná , Pán s Te
bou, požehnaná si medzi ženami.) Mária sa naľakala, keď 
to počula. Ale anjel jej povedal: 

- Neboj sa Mária, lebo si našla milosť u·Boha. Hľa, 
počneš a porodíš Syna a dáš mu meno Isus. Ten bude 
veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho ... Bude krá
ľovať ... a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária sa 
opýtala: 

- Ako sa to stane? Anjel odpovedal: 
- Duch svätý sostúpi na Teba a sila Najvyššieho 

Ťa zatieni. A preto aj dieťa sa bude bolať Synom Božím. 
Panna Mária s veľkou pokorou prijala vysvetlenie 

a riekla: 
- Se, raba Hospodňa, budí mi po hlaholu Tvojemu. 

(Hľa, slúžka Pánova som, staň sa mi podľa' tvojho slova!) 
Tu odišiel od nej apjel. 
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Mária sa potom vybrala ku svojej príbuznej Alžbe
te, ktorá, keď ju zazrela, zvolala: 

- Blahoslavenna Ty v ženách i blahosloven ploď 
čreva Tvojeho. (Požehnaná si medzi ženami a požehnaný 
je plod tvojho života.) 

Zvestovanie p, M áTii. 

Mária sa - zdržala u Alžbety tri m siace. Potom sa 
vrátila domov - do Nazaretu. Alžbete sa vtedy narodil 
syn, ktorému dali meno Ján. 

(Viruju v ... Isusa Christa . . . ) nás radi čelovik i na
šeho radi spasenija sšedšaho s nebes i voplotivšahosja ot 
Ducha svj ata i Marii Divy i voClovečšasja. 

(VeTÍm v . , ,Isusa Christa. , .), ktorý pre nás ľudí a pre 
naše spasenie sostúpil s nebies a vzal na seba ľudské telo skrze 
svätého Ducha a Máriu Devu a stal sa človekom, 
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48. Co značí slovo Isus? 

Slovo Isus značí Vykupiteľ, Spasiteľ. 

49. Co značí slovo Christos? 

Slovo Christos značí Pomazaný. 

50. Prečo sa stal Syn Boží človekom? 

Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil z dedič
ného hriechu a zachránil od vecného zatratenia. 

Spev: J edino'ľodnyj Syne ... 

32. NARODENIE ISUSA CHRISTA. 

Za rímskeho cisára Augusta vyšiel rozkaz, aby sa 
spísali všetci obyvatelia jehp krajiny. Ľudia sa mali hlásiť 
ku sÚ.pisu tam, odkiaľ pochädzali' ich predkovia. Mária 

'a Jozef Šli do mesta Betlehema, mesta to Dávida kráľa. 
Ale nebolo už pre nich miesta, lebo všetky hostince a do-
my boly preplnené cudzincami. Šli teda za mesto do jed
nej maštale. Tam sa narodil Isus. Christos. Mária obvi
nula ho do plienok a položila do jasieľ. 

Neďaleko maštale sa zdržovalt pastieri, ktorí v noci 
strážili stádo. Zrazu uvideli veľké svetlo. Anjel Pánov 
stal si vedľa nich a jasnosť Božia ich ožiarila. Naľaka'li 
sa. Ale anjel im riekol: 

- Nebojte �a, lebo vám zvestujem' veľkú radosť. 
Narodil sa vám dnes Spasiteľ, Christos Pán v meste Dá
vidovom. Toto vám bude znamením: Nájdete nemluvniat
ko, ovinuté plienkami a položené v jasliach. Hneď sa zja
vilo veľké množstvo anjelov a spievali: 

- Sláva v vyšných Bohu i na zeIl)li mir v čelovicich 
blahovolenije. (Sláva Bohu na výsosti a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle.) Len čo pominulo zjavenie, pastier.i 
si hovorili: 
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Anjel zvestuje pastierom. 
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- Zájdime si do Betlehema a pozrime si, čo sa stalo 
ako nám anjel zvestoval. 

Ponáhľali sa a našli Máriu i Jozefa a nemluvniatko 
v jasliach. Pastieri padlt na kolená a klaňali sa svojmu 
Spasiteľovi. Potom plní radosti vrátili sa ku svojim stá
dam a rozprávali každému, čo počuli a videli. 

Modlitba: 

Sláva Isusu Chris-tu a jeho prečistej Matke. (Odp. 
300 dní.) 

Spev: Roždestvo Tvoje, Christe Baže naš, 
vozsija rrúIovi svit razuma, 
v nem bo zvizdam sl užaščii 
Z'Vizdoju učachusja 
Tebi klaňatisja solncu Pravdy 
i Tebe viďiti s vysoty Vostoka, 
Hos-podi,' ·slava Tebi. 

33. TRAJA MUDRCI OD VÝCHODU. 

Pri narodení Isusa Christa objavila sa na nebi mimo
riadne veľká hviezda.· Traja múdri králi na Východe sa 
dopočuli, �e na nebi sa ukáže veľká hviezda, keď sa na
rodí Vykupiteľ sveta. Keď ju zazreli, hneď sa vybrali 
hľadať Spasiteľa. Hviezda ich priviedla až do Jeruzale
ma. Prišli k Herodesovi a pýtali sa: 

- Kde je ten kráľ židovský, ktorý sa narodil? Vi
deli sme jeho hviezdu na Východe a prišli sme sa mu 
klaňať. 

Keď to Herodes počul, veľmi sa naľakal. Svolai 
kňazské kniežatá a zákoníkov a pýtal sa, kde

/
sa má na

rodiť Christos_ Títo mu vysvetľovali, že v Betleheme Ju
dovom, lebo tak je napísané v Písme svätom. Herodes 
potom poslal troch kráľov z Východu do Betlehema a pri
kázal im: 
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Traja králi. 



- Iďte a horlivo sa dopytujte na dieťa, a keď ho 
-nájdete, oznám�e mi, al?y som sa mu i ja prišiel pokloniť. 

Traja mudrci sa dali na cestu. Ukázala sa im zas tá 
hviezda, ktorá ich viedla z Východu. Šla pred nimi a za
.stala na mieste, kde sa Isus narodil. Našli tam Isusa a je
ho matku. Padli na kolená a klaňali sa mu. Podľa zvyku 
'svojho kraja obetovali mu: zlato, kadidlo a myrhu . . V noci 

.. anjel Pánov napomenul mudrcov, aby nešli k Herodesovi, 
ale aby sa vrátili domov inou cestou. Len čo odišli mu

-drci, anjel Pánov sa zjavil Jozefovi vo sne a povedal mu: 
- Vstaň, vezmi' dieťa i jeho matku a utekaj do Egyp-

ta! Buď tam, do tých Čias, kým ti nepoviem. Jozef ešte 
'v tú noc odišiel s Máriou a malým Isusom do Egypta. 

Keď I;Ierodes zbadal, že traja mudrci tajne odišli, 
nahneval sa, dal zavolať vojakov a vydal im rozkaz, aby 
-zavraždili všetkých malých chlapcov, ktorí ešte nemajú 
-dva roky. Myslel, že' medzi nimi 'zabije aj malého Isusa. 
'Ale Isus v tom čase už bol na ceste do Egypta. V Egypte 
;ostal až do Herodesovej smrti. Potom sa vrátil do Naza
retu, kde žil až do 3 O. roku . 

. 51. Čím bol svätý Jozef Isusu Chr:istu? 

Svätý Jozef bol p�stúnom Isusa Christa. 

Modlitba: 
Daj, Jozef, aby sme žili nevinne, bezpečne nás ochraň 

'v každéj hódine. (Odp. 300 dni'.) 

34. DV ANAsŤROČNÝ ISVS V CERI{VI. 

Svätý Jozef a Prečistá Diva Mária chodievali každý 
Tok na veľkonočné sviatky do Jeruzalema. Keď mal Isus 
12 Tokov, putoval ta aj on s nimi. Po slávnostiach sa 
vrátili domov. Mysleli, že Isus je niekde v sprievode. 

-Po jednodennom putovaní začali ho hľadať medzi zná-
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Dvanásťročný Isus v chráme. 
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-mymi a príbuznými, ale ho nenašli. Vrátili sa do Jeruza
lema a tam ho hľadali. Nfl tretí deň ho napok.on našli. 
Sedel uprostred učiteľov, vypytoval sa ich a poučoval ich 
tak múdro, že sa všetci divili jeho múdrosti. Matka pri
stúpila k nemu a povedala mu; 

- Synu, prečo si nám to urobil? Hľa, tvoj otec i ja 
s bolesťou sme ťa hľadali. Isus odpovedal: 

- Načo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že musím byť 
v tom, čo je môjho Otca? 

Potom sa vrá/til s nimi do Nazaretu a b
·
ol im poddaný. 

Vzmáhal sa v múdrosti, veku a milosti u Boha i u ľudí. 

52. Čo prikazuje Pán Boh deťom? 

Boh prikazuje deťom, aby svoj" ch rodičov uctilYJ mi
lovaly a poslúchaly. 

Modlitba: 

. Isus, Má�ia Jozef, vám oddávam svoje srdce a svoju 
dušu. (Odp, 7 rokov.) 

35. POKRSTENIE ISUSA CHRISTA. 

Svätý Ján' Krstiteľ žil na púšti prísnym životom. 
Odieval sa drsným rúchom z ťavej srsti. Jedol kobylky 
a lesný med. Nepil nijaký nápoj - len vodu. Vyučoval 
ľudí pri rieke Jordáne a kázal: 

- Čiňte pokánie, lebo sa priblížilo kráľovstvo ne
beské. 

Ľudia oplakávali svoje hriechy a Ján ich krstil 
v Jordáne. Mnohí sa nazdávali, že Ján je prisľúbený Vy·· 
kupiteľ. Avšak on riekol: 

- Ja nie som Christos ... po mne príde mocnejší 
odo mňa, �toremu nie som hoden rozviazať remienok na 
obuvi. Ja vás krstírh vodou, on vás bude krstiť svätým 
Duchom. J edllého dňa prišiel aj Ísus ku Jordánu a prosil 
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Krst Isusa Christa. 
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Jána, aby ho pokrstil. A však Ján sa zdráhal a povedal: 
-. Ja by som sa mal Tebe dať pokrstiť a Ty prichá-

dzaš ku mne? 
' 

, . 

Ale Christos mu odpovedal: 
- Nechaj len, lebo tak sa nám sluší splniť vo vše

tkoT? vôľu Božiu. Isus hneď vstúpil do vody a Ján ho po
krstIl. Zrazu sa otvorilo nebo a svätý Duch v podobe ho
lubice vznášal sa nad Isusom. S neba bolo počuť hlas: 

- Toto je môj milovaný Syn, v' ktorom mám za
ľúbenie. 

Isus sa hneď odobral na púšť a bol tam za 40 dní 
a nocí. Pôstil a m<?dlil sa. Mal vtedy 3 O rokov. 

53. Čo sa s nami stáva pri svätom krste? 

. Pri sv�tom
v 

krste
, 

sa s našej. duše smýva dedičný 
hrIech a nasa dusa dostava rúcho Rosväcujúcej milosti. 

54. Ak,o. krstí kňaz? 

LeJ� vodu na hl�v� dieťaťa a hovorí: Kreščaje� sja 
rab .BOZI] ( ...... ) v Imja Otca i Syna i svjataho Ducha. 
Amlň. (Krstí sa sluha Boží v mene Otca i Syna i svätého 
Ducha. Amen.) 

Na pamiatku toho, že Isus Christos prebýval na púšti za 
4� dní, my gréckokatolíci máme pred Veľkou nocou 40-denný 
post. . 

36. PRVÝ ZAZRAK V KANE. 

. Isus Chri�tos na začiatku svojho verejného vystupo
vama vybral Sl 12 apoštolov, medzi ktorými prvý a hlav
nt b?l svätý apoštol Peter. Isus Christos učil ľudí a svoje 
uceme potvrdzoval zázrakmi. Prvý zázrak urobil v Káne 
Gal�lejske�. Bola tam svadba, na ktorú pozvali �j Isusa 
ChrIsta s Jeho matkou Máriou a jeho učeníkov. A keď sa 
minulo víno, povedala matka Isusovi, že hostitelia už ne-
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majú vína. Isus nariadil sluhom, aby naplnili nádoby vo
dou. Oni ich naplnili až do vrchu. Potom im povedal: 

- Teraz načri te a zaneste starostovi svadby. 

Keď starosta svadby ochutnal, uznal ho za veľmi do
bré víno. Tak urobil Isus prvý zázrak, že premenil vodu 
na víno. Všetci sa divili a uverili, že Isus je opravdivý 
Boh. 

Modlitba: 
Mária, naša nádej, buď nám milostivá. (Odp. 300 dní). 

, 37. CHRIST OS UTIŠUJE BÚRKU NA MORI. 

Jedného dňa učil Isus ľudí pri Genezaretskom jaz� 
re. Po skončení k.ázne povedal svojim učeníkom, aby sa 
prepravili na druhú stranu jazera. Keď sa plavili na mori, 
zrazu strhla sa strašná búrka. Vlny divoko zmieta�i loď
kou, že sa skoro pr vrhla. Apoštoli sa naľakali, že všetci 
utonú. Isus Christos spal, lebo po c;elodennej náuke bol 
unavený. Učeníci ho' zobudili a zvolali: 

- Pane, zachraň nás, hynieme. Isus im odpovedal: 
- Čo sa bojite, maloverní? 
Potom vstal, rozkázal vetrom i moru, aby sa utíšili. 

I nastalo veľké ticho. Všetci, čo tam boli, divili sa � ho-
vorili: , 

- Ktože je tento, .že ho vietor i more poslúchajú? 

55. Kto je Isus Christos? 

Isus Christos je druhá Božská osoba vo svätej Trojici. 
On je Syn Boží, ktorý sa stal pre nás človekom. 

Modlitba: 
Isuse Christe, Syn živého Boha, svetlo sveta, kla

niam sa Ti, Tebe žijem, Tebe umieram. Ain�n. (Odp. 
300 dní.) 
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Utíšenie búrky na mori. 
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38. ZAZRAČNÉ ROZMNOŽENIE CHLEBOV. 

Isus Christos učil raz na pustom mieste. Počúvalo ho 
veľké množstvo ľudí. Keď sa zvečerilo, riekli mu učeníci: 

- Povedz ľud'om, aby si šli nakúpiť jedla. 

Isus im povedal, aby im oni dali jesť. Učeníci sa vy
hovárali, že nemajú toľko peňazí, aby pre také množstvo 
rudí nakúpili chleba. Bol tam jeden mládenec, ktorý mal 
päť chlebov a dve ryby. Isus riekol, aby ich priniesli 
a rozkázali ľuďom posadať si. Isus vzal chleby a ryby, 
požehnal ich a dal učeníkom, aby každému ukrojili z chle
ba a ryby. Všetci sa najedli a nakoniec ešte nasbierali do 
dvanásť košov odrobiniek. 

Ľudia, keď toto videli, chceli vyvoliť Isusa Christa 
·za kráľa. Ale on sa im stratil zpred očí a odišiel na horu 
sa pomodliť. 

I 
Modlitba pred jedením: 

Požehnaj nás, Pane, i tieto dary Tvoje, ktoré z Tvo
jej štedrosti budeme požívať. Amen. 

Modlitba po jedení: 

nakujeme Ti, Všemohúci Bože, za všetky Tvoje do
. hrodenia. Ráč odplatiť životom večným všetkým, ktorí 
nám dobre činia pre Tvoje meno. Amen. 

39. PRISĽÚBENIE SVIATOSTI EUCHARISTIE. 

V noci P9 zázračnom nasýtení ľudí odišiel Isus do 
Kafarnauma. Ľud, ktorý bol prítomný na zázračnom roz
množení chleba, hľadal všade Isusa Christa, ale nikto 
nevedel, kde sa podel. Nakoniec ho našli v modlitebni. 
lsus im povedal: 

- Hľadáte ma preto, že ste sa najedli, a chcete, aby 
som· vás znovu nasýtil. Hovorím vám: Starajte sa nielen 
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o taký pokrm, ktorý sa kazí, ale o pokrm ktorý t�á do 
večného života. Taký pokrm vám dá Syn človeka. Chlieb 
ktorý vám dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta: 

Ľudia sa dohadovali medzi sebou a hovorili: 
- Akože nám tento môže dať jesť svoje telo? Na to 

im Isus Christos odnovedal· 
A 

• 

- Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho
krv: nebudete mať v sebe života. Kto je moje telo a pije 
mOJu krv, má život večný a ja ho vzkriesim v posled
ný deň. 

Po týchto slovách niektorí z učeníkov reptali a po
vedali: 

- Tvrdá je to reč, kto by ju mohol počúvať? 

. Tu sa Isus obrátil ku svojim apoštolom a spýtal 
sa Ich: . 

- Či aj vy chcete odísť? Nato Peter odpovedal za 
všetkých: 

v. 

- Pane, ku komu pôjdeme? Ty máš slová večného 
ZIvota. My srne uverili a poznali, že Ty si Christos Syn 
&ti! 

' 

Modlitba: 
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Duša Chrištova, posväť ma; 
Telo Christovo, spas ma; 
Krv Christova, opoj ma. 
Voda z boku Chri�tovho, obmy ma. 
Umučenie Christovo, posilni ma. 
0, dobrý Isuse, v.ypočuj ma. 
Do svojich svätých rán skry ma. 
A nedaj mi odlúčiť sa od Teba. 
Pred zlým nepriateľom chráň ma. 
V hodinu smrti mojej povolaj ma. 
A rozkáž mi prísť k Tebe. 
Aby som Ťa s Tvojimi svätými 
chválil na- večné veky. Amen. 

(Odp. 300 dní; po prijímaní 7 rokov.) 

40. ISUS SĽUBUJE PETROVI, ŽE HO USTANOVI 
ZA HLAVU CIRKVI. 

Raz išiel Isus so svojimi učen*mi do Cézaree Fili
povej. Na ceste sa ich spýtal: 

_ Za koho pokladajú ľudIa Syna človeka? Učeníci 

-odpovedali: 
_ Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, iní zas za 

Eremiáša, alebo jedného z prorokov. A Isus sa ich opýta� : 
- A vy za koho ma pokladáte? Peter povedal: 

_ Ty si Christos, Syn Boha živého. Isus mu riekol: 

_ Ty si Peter (skala), na tejto skale vystavím svoju 

Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám kľúče 

-od kráľovstva nebeského, a čokoľvek sviažeš na zemi, bu-

-de sviazané i na nebi, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude 

rozviazané i na nebi. 

Týmito slovami prisľúbil Isus Petrovi, že housta-' 

noví za hlavu Cirkvi. 

-56. Kto je teraz hlavou Cirkvi? 

Hlavou Cirkvi Christovej je teraz následník svätého 

apoštola Petra,' pápež ... , rímsky Otec. 

-57. Čo je Cirkev Christova? 
\ 

Cirkev je spoločnosť na zemi žijúcich kresťanov

katolíkov, ktorí uznávajú pápeža za viditeľnú hlavu 

Cirkvi. 

(Viruju . .. ) vo jedinu svjatuju, sobornuju i apostol

skuju Cerkov . 

(Verím . . .  ) v jedinú, svätú, všeobecnú (katolícku) a apoš-

tolskú Cirkev. . - , - - -
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Odovzdanie kľúčov Petrovi. 
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41. UZDRaVENIE PORAZENtHO. 

Isus Christ os učil raz v jednom dome v Kafarnaume,. 
Do domu sa hrnulo mnoho ľudí. Predo dvermi už ani 
miesta nebolo. Tu prišli k nemu s porazeným človekoffi; 
ale pre množstvo ľudí sa nemohli dostať ku Isusu Ch ri
stu do vnútra. Otvorili teda strechu nad miestom, kde bol 
Isus a dolu otvorom spustili posteľ, na ktorej ležal pora
zený. Keď Isus videl ich vieru, povedal porazenému: 

- Synu, odpúšťajú sa ti hriechy! 

Ale sedeli tam aj niektorí zákoníci a rozmýšľali v(t 

svojich srdciach: 

- Ako môže tento tak hovoriť? Rúha sa! Ktože m� 

že 9dpúšťať hriechy okrem samého Boha? 

Isus vo svojom duchu hneď spoznal, že tak v sebe, 
rozmýšľajú, i povedal im: 

. 

-
' 

Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľah
šie? Povedať porazenému: Odpúšťajú sa ti hriechy - a čl 

povedať: Vstaň, vezmi si posteľ a choď!? Ale aby ste ve
deli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy -
tu obrátil sa ku porazenému a povedal: 

- Vstaň, vezmi si posteľ a choď domov! 

Ten hneď vstal, vzal si posteľ a pred očami všetkýc. 
odišiel, všetci sa divili a velebili Boha hovoriac: 

- Nikdy sme nevideli nič takého! 

Podobne ako Isus Christos i apoštolovia uzdravovali 
nemocných. Pomazali ich olejom, pomodlili sa nad nimi 
a nemocní sa vyzdravili. 

58. Čo ustanovil Isus Christos pre nemocných? 

Isus Christos ustanovil pre nemocnýéh sviatosť po
sledného pomazania (eleopomazania). 
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59. Ako udeľuje kňaz sviatosť posledného pomazania! 

Pomodlí sa nad nemocným a svätým, olejom pomaže 
všetky čiastky tela nemocného. 

60. Ako osoží posledné pomazanie nemocnému? 

Boh posilní nemocného na duši a často ho aj telesne 
uzdraví. 

Keď nemocný sa už nemôže vysporvedať, aV'š,ak za svoje 
hriechy vzbudil ľútosť, pri sviatosti posledného pomazania sa 

nemocnému odpúšťajú aj smrtné hriechy. 

42. VZKRIESENIE JAIROVEJ DCÉRY. 

Jedného dňa pristúpil ku Isusu Christu muž, menom 
Jair, ktorý bol predstavený synagogy. Padol Isusovi k no- . 
bám a prosil ho, aby prišiel do jeho domu. Mal totiž je
dinú, asi 12-ročnú dcéru, a tá mu umierala, i povedal 
Isusu Chdstu: 

- Dcéra mi skonáva. Poď, polož na ňu svoju ruku, 
aby ozdravela a žila. 

Isus Chri:=;tos s ním hneď odišiel a za nimi išli jeho 
učeníci a veľké zástupy ľudí. Na ceste sa stretli s jedným 
človekom, ktorý . išiel Jairovi v ústrety a povedal: 

- Dcéra ti umrela. Načo ďalej unúvaš učiteľa? 
Avšak Isus Christos riekol Jairovi: 
- Neboj sa, len ver a bude zachrán�ná. 
Keď prišli do domu, všetci plakali a nariekali nad 

ňou. Isus im povedal: 
- Neplačte, veď neumrela, ale spí! 
Ľudia ho vysmiali za tieto slová, lebo vedeli, že je 

mŕtva. Avšak Isus ju chytil za ruku a zvolal: 
- Dievča, vravím ti, vstaň! 
Tu sa jej vrátil duch, a hneď vstala a chodila. Povesť 

o tom rozniesla sa po celom kraji. 
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43. VZKRIESENIE NAIMSKÉHO MLADIKA. 

Išiel raz Isus Christos do mestéčka Naim. Išli s ním 
i jeho učeníci a veľké množstvo ľudí. Keď sa približovali 

'ku mestskej bráne, stretli smútočný sprievod, ktorý išiel 
-za mŕtvolou syna jednej chudobnej vdovy. 'Matka veľmi. 
,plakala, lebo to bol jej jediný syn. Isus Christos sa nad 
ňou smiloval a povedal jej, aby neplakala. Pristúpil k no
sičom a dotkol sa már .. Sprievod sa zastavil. Isus Christos 
povedal mŕtvemu: . 

- Mládenec, hovorím ti, vstaň! 
Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Isus ho dal pote-o 

šenej matke. Všetkých prítomných zachvátil strach. Chvá
lili Boha a hovorili: 

- Veľký prorok povstal medzi nami - Boh navští
'vil svoj ľud. 

Táto zvesť o Isusu Christu sa hneď rozšírila po ce
lom okolí. 

44. ISVS CHRISTOS MEDZI DEŤMI. 

Jedného dňa prišly ku Isusu Christu matky so svo.., 
jjmi dietkami a prosily ho, aby vložil na ne svoje: ruk� 

:a modlil sa nad nimi. Ale učeníci im v tom zabranovah. 
Isus im však povedal: . 

- Nechajte dietky a nebráňte im prichádzať ku mne, 
lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. 

Potom·privinul k sebe dietky, objal ich láskavo, po
'žehnával ich a modlil sa nad nimi. 

I teba teraz čaká Isus Christos v cerkvi v najsvätejšej 
.-sviatosti Eucharistie. Jeho Srdce horí nekonečnou lás�ou k,: 
tebe. Poponáhľaj sa k nemu a roztvo� pred ním svo]e

v �ále 

srdIle. Pros od neho, čo najviac potrebu]es a povedz mu, ze l ty 

.ho nevysloviteľne miluj'eš z celého svojho srdca. 
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Isus medzi deťmi. 
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45. CHRISTOS ODPÚSŤA HRIECHY 
MARIl MAGDALENE. 

Istý farizej, menom Simon, pozval Isusa Christa. 
k sebe na hostinu. O tom sa dozvedela jedna žena, ktorá
bola v meste známa ako veľká hriešnica. Vzala nádobu 
naplnenú drahou masťou, prišla ku Isusu Christu, padlé!> 
na kolená k jeho nohám, slzami ľútosti ich kropila a svo
jimi vlasmi utierala; v poníženosti ich bozkávala a ma
zala masťou. Keď to videl Simon, myslel v sebe: 

- Keby tento bol prorok, istotne by vedel, kto a aká 

je to žena, čo sa ho dotýka. Lebo je hriešnica. 

Isus vedel jeho myšlienky i povedal mu: 

- Vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, ale
nedal si mi vody na nohy - no táto tu mi svojimi slzami 
zmáčala nohy a svojimi vlasmi poutierala. Nepobozkal si 
ma - no táto, odkedy som vošiel, neprestala mi bozká� 
vať nohy. Hlavu si mi olejom nenatrel - no táto drahou 

:n;,asťou nohy mi natrela. Preto ti vravím: Odpúšťajú sa 
Jej mnohé hriechy, lebo mi veľkú lásku prejavila. 

Potom sa Isus obrátil k žene a povedal jej: 

- Odpúšťajú �a ti hriechy, tvoja viera ťa zachránila,. 
choď v pokoji. 

Dokonalá ľútosť má tak veľkú silu, že sa ňou odpúšťajú 
hriechy - keby sme nemali možnosti sa vyspovedať. Preto< 
vzbudzuj. v sebe často dokonalú ľútosť slovami: 

Modlitba: 

Bože môj, pre zásluhy Isusa Christa úfam, že ob
siahnem od Teba odpustenie svojich hriechov, Tvoju mi
losť a večný život, lebo si nekonečne milosrdný. (Odp. 
3 roky.) 
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46. MILOSRDNÝ SAMARITÁN. 

Isus Christos povedal raz toto podobenstvo: 
Istý človek sQstupoval s Jeruzalema do Jericha. Pa

,dol lotrom do rúk, a tí ho ozbíjali, zranili, potom odišli 
a zanechali ho polomŕtveho. Shodou okolností sostupoval 
tou istou cestou istý kňaz, ktorý ho zazrel, ale ho obišiel. 
Podobne aj levita prechádzal popri tom mieste, a keď ho 
uvidel, obišiel ho. No prišiel k nemu akýsi cestujúci Sa

"maritán, a keď ho zazrel, bolo mu ho ľúto, i keď Sama-
ritáni pokladali Židov za svojich najväčších nepriateľov. 
Pristúpil k nemu, obviazal mu rany a nalial na ne oleja 

.a vína. Potom ho vyložil' na svoje hoviadko, doviedol ho 
do hostinca a postaral sa oň. Nasledujúceho dňa vyňal 
dva denáre, odovzdal ich hostinskému a povedal: »Staraj 
sa oň, a ak vynaložíš na neho viac, zaplatím ti to, keď sa 
vrátjm.« 

Milosrdný Samaritán je nám príkladom, ako máme 
"milovať svojich bližných, i keď sú nám nepriatelia. 

·61. Kto je môj bližn�T? 

Môj bližný je každý človek: priateľ i nepriateľ. 

47. MÁRNOTRATNÝ, SYN. 

Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal 
otcovi: »Otče, daj mi čiastku z majetku, čo mi patrí!« Otec 
im rozdelil majetok. O niekoľko dní mladší syn posbieral 
všetko svoje, odišiel do ďalekého kraja a tam premárnil 
svoj majetok hýrivým životom. Keď všetko premrhal, na
stal v tom kraji veľký hlad, a on začal trpieť núdzu. Tu 
odišiel a dal sa do služby u istého obyvateľa toho kraja. 

"Ten ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I žiadal 
si naplniť žalúdok strukmi, čo ich dostávaly svine žrať, 
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ale nikto mu ich nedával. V stúpil teda do seba a povedal' 
si: »Koľko �ádenníkóv môjho otca má hojne chleba, a ja· 
tu hladom hyniem! Vstanem, pôjdem ku svojmu otcovi' 

Márnotratný syn. 

a poviem mu: Otče, zhrešil som prot� nebu a tebe! Už viac" 
nie som hoden volať sa tvojím synom; urob ma jedným zo· 
svojich nádenníkov.« - Vstal a odišiel ku svojmu otcovi. 

Kým bol ešte ďaleko, uvidel ho otec a bolo mu ho 
ľúto. Pribehol, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. 
Vtedy mu syn povedal: 

- Otče, zhrešil som proti nebu a proti tebe! Už viac· 
nie som hoden volať sa tvojím .synom. 

Tu otec povedal svojim sluhom. 
- Chytro prineste sviatočné rúcho a oblečte ho. 

Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy. Potom priveď-
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te vykŕmené teľa, zarežte ho, aby sme jedli a veselili sa, 
lebo tento môj syn bol mŕtvy a ožil, bol str.atený a na

.'Š iel sa. 

r začali sa veseliť. 

,62. Comu nás učí podobenstvo o márnotratnom synovi? 

Podobenstvo o márnotratnom synovi nás účí, že Boh 
je najvýš milosrdný a ochotne odpustí kajúcemu sa hrieš
.nikovi. 

63. V ktorej sviatosti odpúšťa Boh kajúcemu hriešnikovi? 

Vo sviatosti pokánia, t. j. vo svätej spovedi. 

,64. Čo nám treba urobiť, aby sv. spoveď bola dobrá? 

Musíme splniť päť podmienok: 

1. Spytovať svedomie. 
, 2. Oľutovať svoje hriechy. 

3. Sľúbiť, že už viac nezhrešíme. 
4. Vyspovedať sa. 
5. Vykonať uloženú pokutu. 

Modlitba pred svätou spoveďou: 

Ja hrišnyj ... 

(Spovedám sa Bohu a tebe, otče duchoY1lÝ, zo všetkých 

:svojich hriechov.) 

Modlitba po sv. spovedi: 

Za sija vsja ... 

(Ľutujem z celého srdca' za všetky svoje hriechy, vedomé 

.i nevedomé, lebo som nimi najláskavejšieho Boha obrazil(a). 

Silne sľubujem viac,ej nehrešiť a každej príležitosti ku hriechu 

'sa chrániť. Prosím za spasiteľnú pokutu a rozhrešenie.) (Od-

'pustky 3 roky.) 

48. KONIEC SVETA A STRASNÝ SÚD 

Vtedy príde koniec sveta, keď hlas Evanjelia sa bu
de ozývať na celom svete a medzi všetk)'lni národmi. 

Slnko sa zatmie, mesiac nevydá svetlo a hviezdy 
spadnú s oblohy. Voda, oheň a z.emetrasenie vyhasí život 
ľuďom, v tom čase na zemi žijúcim. 

Mŕtvi vyjdú z hrobov, keď počujú hlas Syna Božie
ho a ožijú. Boh pošle svojich anjelov, ktorí svojím moc
ným slovom soberú všetkých vzkriesených z celého sveta 
a rozdelia ich na dve časti: po pravej strane budú dobrí 
a po ľavej zlí. 

N:a nebi sa ukáže znak Syna BJžieho. Potom uzrú 
všetci prichádzať Syna Božieho vo veľkej velebnosti a 

sláve s nebeskými anjelmi. Zasadne na trón svojej veleb
nosti, oddelí spravodlivých od hriešnikov, ako oddeľuje 
pastier ovečky od kozlov. 

Dobrým povie: 

- Poďte, požehnaní od môjho Otca, vládnite krá
ľovstvo�, pripraveným vám od ustanovenia sveta. 

A zlým zas riekne: 

- Vzdiaľte sa odo mňa, zlorecenci, do ohňa vecného, 
ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelQm! 

Vtedy dobrí pôjdu do večnej blaženosti, a zlí do več
ného zatratenia. 

65. Kedy bude koniec sveta? 

O tom dni a hodine nikto nevie, ani anjeli nebeskí, 
iba sám Otec nebeský. 

(Viruju v Isusa Christa ... ) paky hrjadušcaho suditi 
živým i mertvým, jehož carstviju nebudet konca. 

• 

(Verím v Isusa Christa ... ), ktorý príde súdiť živých 
a mŕtvych, a ktorého kráľovstvu nebude koniec,) 
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49. BOHAt A LAZAR. 

Isus Chdstos povedal raz toto podobenstvo: 

Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a jem

ného plátna a kaž'lodenne hodoval skvostne. Pred. jeho 

bránou ležal žobrák, menom Lazár, plný vredov. Žiadal 

nasýtiť sa odrobinkami, čo padly s boháčovho stola, no 

nikto mu ich nepodal. Iba psy prišly a lízaly jeho vredy. 

Umrel ten žobrák a anjeli ho zaniesli do lona Abra
hámovho. No, umrel i boháč, a pochovali ho. V pekle, keď 
bol v mukách, pozdvihol si oči a zďaleka zazrel Abrahama 
a Lazára v jeho lone. I zvolal: »Otče Abraham, zmiluj sa. 
nado mnou a pošli Lazára, aby si omočil koniec prsta vo 
vode a osviežil mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto, 
plameni!«-Abraham mu odpovedal:»8ynu, spomeň si, že 
si zaživa dostal dobré veci, Lazár však zlé. Teraz sa on tu 
raduje, a ty sa zas hrozne trápiš. A k tomu ešte je medzi 
nami a vami pevne postavená veľká priepasť, aby tí, čo
by chceli odtiaľto prejsť k vám, nemohli, a neprešli ani 
odtiaľ k nám. 

66. Kto sa dostane do pekla? 

Do pekla sa dostane ten, kto žil hriešnym životom 
a zomrel bez milosti posväcujúcej. 

Odsúdení v pekle nikdy neuvidia tvár Boha a budú sa 

trápiť vo večných mukách v spoločnosti zlých ľudí a diablov. 

67. Kto sa dostane do neba? 

Do neba sa dostane ten, kto tu na tom svete statočne 
a pobožne žil, a nemá na svojej duši nijaký hriech ani 
trest. 

Spravodliví v kráľovstve nebeskom budú vidieť 
'
tvár Boha 

a budú sa radovať na večné veky s anjelmi a svätými, 
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68. Kto sa dostane do očistca? 

Do očistca sa dostane ten, kto má na svojej duši len 
malý (každodenný) hriech, alebo za svoje hriechy sa ešte 
nespoku toval. 

,V očistci zostanú duše len dotiaľ, pokiaľ si nevykonajú 
pokutu za svoje hriechy; potom sa dostanú do neba. 

Dušiam v očistci môžeme pomôcť - ich trápenie môžeme 
zmierniť: modlitbami, dobr)rmi skutkami, odpustkami a predo
všetkým sv. službou Božou. 

Modlitba: 

Božské Srdce Isusovo, obráť hriešnikov, zachraň 
umierajúcich, vysloboď dušičky z očistca. (300 dní odp.) 

50. SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV. 

69. Ktoré sú hlavné hriechy? 

1. Pýcha. 
2. Lakomstvo. 
3. Nečistota. 
4. Závisť. 
5. Obžerstvo. 
6. Hnev. 
7. Lenivosť. 
Skúmaj sa pri spytovaní svedomia: 
Či si nebol pyšný, či si sa nepreceňoval, či si nebol 

namyslený. 
Nebol si skúpy, lakomý? 
N epriahnul si po hriechu nečistoty? 
Nezávidel si, že bližný má viac ako ty? 
Nejedol a nepil si viac, ako bolo treba? 
Nebol si nahnevaný a nechcel si sa pomstiť? 
Plnil si svedomite svoje povinnosti? Nebol si lenivý? 
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51. PODOBENSTVO O KRAĽOVSKEJ SVADOB�J 
HOSTINE. 

Isus povedal raz toto podobenstvo: 

J eden kráľ vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal 
svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu ... 
I naplnila sa svadobná sieň hodovníkmi. Keď potom kráľ 
vošiel, aby si pozrel hodovníkov, zbadal tam človeka, ne
oblečeného do svadobného rúcha. I povedal mu: 

- Priateľu, akože si sa opovážil sem vojsť bez sva
dobného rúcha? 

Ten však ostal bez slova. Vtedy rozkázal kráľ 
iiiuhom: 

- Svi?-žte mu ruky a nohy. Vyhoďte ho do �onkaj
šej tmy - tam bude plač a škrípanie zubmi. 

Svadobné rúcho znad milosť posväcujú<:u. 

70 Čo potrebuje človek, aby sa dostal do neba? 

Potrebuje milosť posväcujticu. 

71. Kedy dostávame poprvé milosť posväcujúcu? 

Milosť posväcujúcu poprvé dostávame pri svätom 
krste. 

72. Kedy strácame milosť posväcujticu? 

Milosť posväcujúcu strácame, keď spáchame ťažký 
hriech. 

73. Ako opäť získame stratenú milosť posväcujúcu'! 

Stratenú milosť posväcujúcu opäť získame dobrou 
svätou spoveďou. 
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52. PREOBRAZENIE (PREMENENIE) pANA. 

Jedného dňa vzal si Isus Petra, Jakuba a jeho brata 
Jána a viedol ich osve na vysoký vrch. Tam sa premenil 
pred nimi. Tvár mu zažiarila ako slnko, jeho rúcho zbe
lelo ako svetlo. A hľa, zjavili sa im Mojžiš a Eliáš a sh 0-

várali sa s Isusom. Vtedy sa ozval Peter a hovoril Isusovi: 
- Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, spravím tu tri 

st.ánky: tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi jeden. 
Kým ešte hovoril, hľa, jasný oblak ich zaclonil 

a z oblaku ozval sa hlas: 
- Toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zaľú

benie. Jeho počúvajte! 
Keď to učeníci počuli, padli na tvár a veľmi sa báli. 

Potom pristúpil ku nim Isus, dotkol sa ich a povedal im: 
- Vstaňte a nebojte sa! 
Keď pozdvihli svoje oči, nikoho iného nevideli iba 

samého Isusa. Keď potom sostupovali s vrchu, Isus im 
'prikazoval: 

- Nikomu nehovorte o videní, kým Syn človeka ne
vstane z mŕtvych! 

53. VZKRIESENIE LAZARA. 

V Betánii, neďaleko Jeruzalema, žil Lazár s dvoma 
.sestrami, Máriou a Martou. Isus Christos ich často na
vštevoval, keď sa zdržoval vJeruzaleme. 

Raz Lazár ťažko onemocnel. Jeho sestry upovedo
mily o tom Isusa a prosily ho, aby prišiel k nim. Kým 
Isus Christos prišiel do Betánie, Lazár už bol mŕtvy a už 
štyri dni l�žal v hrobe. Sestry Lazárove veľmi plakaly, 
ale Isus Christos ich potešoval a povedal: 

- Váš brat vstane! Ja som vzkriesenie a život! Kto 
verí vo mňa, bude žiť, aj keď zomrel. 
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Keď prišli ku hrobu, Isus rozkázal, aby odvalili hro-
bový kameň. Tu Marta, sestra mŕtveho mu povedala: 

- Pane, už páchne, lebo je štyri dni mŕtvy. 
Ism:; pozdvihol oči k nebu a pomodlil sa. 
Poto� zvolal mocným hlasom: 
- Lazár, poď von! 
A mŕtvy hneď vyšiel, ovinutý plqchtami na nohách 

i na rukách a tvár mal oviazanú šatkou. Porozväzovali 
ho, aby mohol odísť. Vtedy mnohí zo 2idov, ktorí videli, 
čo Isus urobil,' uverili v neho. Veľkňazi a farizeji, keď sa 
o tom zázraku dozvedeli, svolali radu, na ktorej sa usnie
sli,'že Isusa zabijú. 

74. Co sa stane s človekom po smrti? 

Po smrti duša sa odlúči od tela. 

75. Kam ide duša po smrti človeka? 

Duša po smrti človeka ide na súd, kde Christos ju 
odsúdi alebo do kráľovstva nebeského, alebo do pekla, , 
alebo do očistca. 

76. Co sa stane s telom človeka po smrti? 

Telo pochová sa do zeme, kde ostane do konca sveta; 
na konci sveta všetci mŕtvi vstanú z hrobov. 

. . . ' čaju voskresenija mertvych i žizni buduščaho 
vika. Amiň. 

( ... ()čakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho ve
ku. Amen.) . 

54. SLÁVNOSTNÝ SPRIEVOD ISUSA CHRISTA 
DO JERUZALEMA. 

Po vzkriesení Lazára dal' sa Isus Christos na cestu 
z Betánie do Jeruzalema. Zo začiatku išiel s ním len malý 
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-zástup, ale čím bližšie dochádzal k Jeruzalemu, tým sl�v
nostnejším sa stával jeho sprievod. Keď sa Jeruzalemca
nia do�vedeli že Isus prichádza, povychodili zo svojich 
domovov a j�dni prestierali svoje rúcha na cestu,. �ruhí 
rúbali olivové ratolesti a hádzali ich pred neho, ml zas 
niesli ratolesti v rukách a prevolávali: 

- Hosanna Synu Davidovu! Blahosloven hrjadyj 
v imi a Hospodne. Hosanna v vyšnych. (Hosanna Synu 
Dávidovmu! Požehnaný, kto prichádza v mene Pánovom. 
Hosanna na výsostiach.) 

Celé mesto bolo na nohách. Farizeji mu išli v ústre-
ty a dohovárali mu: 

- Učiteľ, zahriakni svojich učeníkov! 
Avšak Isus im odvetil: 
- Hovorím vám, že kamene budú kričať, keď oni 

umlknu. 
Farizeji premýšľali o tom, ako by Isusa chytili a od

stránili, avšak báli sa ľudu. 
Judáš, nazvaný Iškariotský, jeden z 12 apoštolov, 

da:l sa opanovať zlým duchom, vybral sa ku veľkňazom 
a povedal im: 

- Čo mi chcete dať, keď vám ho zradím? 
Oni mu určili 30 strieborných. Judáš od toho času 

hľadal príležitosť, aby zradil Isusa . 

Slávnostný sprievod Isusa Christa do Jeruzalema svätí
me na Kvetnú nedeľu, kedy je aj požehnanie baia (vetvičiek) 
bahniatok. 

55. POSLEDNÄ VECERA. 

Vo štvrtok pred židovskou Paschou, v posledný deň' 
pred svojím umuč�ním, Isus Christos na:r;osledy večeral 
'So svojimi učeníkmi. Umyl im nohy na zní..ik pokory. Po
-čas večere vzal do rúk chlieb a riekol: 

\ 
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- Priimite, jadite sije jesť ťilo moje, Ježe za vy 10-
mimoje vo ostavlenije hrichov. (Vezmite d jedzte, toto 
je moje telo, ktoré sa za vás vydáva na odpustenie hrie
chov.) 

Potom vzal čašu s vínom a riekol: 

- Pijte ot neja vsi, sija jesť krov moja, novaho za
vita, jaže za vy i za mnQhi izlivajemaja vo ostavlenije 
hrichov. (Pite z nej všetci, toto je moja krv Nového záko
na, ktorá sa vyleje za vás a za mnohých na odpustenie 
hriechov.) Potom dodal: 

- Sije tvorite v moje vspominanije. (Toto čir).te na 
moju pamiatku.) 

Po večeri sa lúčil so svojimi apoštolmi a povedal im: 

- Dávam vám nové prikázanie, aby ste sa vospo
lok milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho vás vše
tci poznajú, že ste mojimi učeníkmi, keď budete mať lás
ku jeden k druhému. 

Potom sa pobrali do Getsemanskej záhrady v Olivo
vej hore. 

77. Čo prijímali apoštoli na poslednej ve ceri? 

Telo a Krv Isusa Christa pod spôsobom chleba a vína. 

78. Ako ináč menujeme telo a krv Jsusa Christa? 

Telo a Krv Isusa Christa sa ináč volá najsvätejšia 
Eucharistia. 

79. Načo ustanovil Isus Christos najsvätejšiu Eucharistiu? 

Isus Christos ustanovil najsvätejšiu Eucharistiu, 
aby: 

1. bez prestania prebýval medzi nami, 
2. kŕmil našu dušu svojím telom a krvou, 
3. vo sv. službe neustále obnovoval žertvu kríža. 
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56. SVÄTÉ PRIJIMANIE. 

Isus Christos bol povedal: 

» Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo 

Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 

Len kto je moje telo a pije moju krv má život večný, a ja 

ho vzkriesim v posledný deň.« 

80. Koho prijímame vo sv. prijímaní? 

Isusa Christa pod spôsobom chleba a vína. 

81. Čo v nás spôsobuje sv. prijímanie? 

Sv. prijímanie rozmnožuje v nás milosť posväcujúcu, 

posilňuje nás v dobrom a oslabuje v nás hriešne telesné 

náklonnosti. 

82. Čo máme robiť pred sv. prijímaním? 

Pred sv. prijímaním máme vo sv. spovedi očistiť 

dušu od smrtných hriechov a pristúpiť ku oltáru s najväč

šou pobožnosťou. 

1. Kto by sa osmelil pristúpiť ku sv. prijímaniu so smrt
ným hriechom na duši, ten donucuje Isusa Christa vstúpi! do 
svojej hriešnej duše a tým pácha veľký hriech svätokrádeže. 

2. Pred sv. prijímaním neslobodno od polnoci nič jest, 
ani piť. Len ťažko nemocní môžu prijíma! i vtedy, keď sa po

silnili nejakým pokrmom. 

3. Deti pristupujú ku sv. prijímaniu obyčajne okolo svojho 
7. roku. 

4. Po jednej sv. spovedi možno pristúpiť ku sv. prijímaniu 
i viac ráz, len keď máme k tomu dobrý úmysel, a nemáme na 
duši ťažký hriech. Kto sa častejšie spovedá a nemá na duši 
ťažký hriech, môže prijímať aj každý deň. 

5. KaŽDý katolík má sa aspoň raz v roku yyšpoved-áť okolo 
Veľkej noci a tiež na snu·teľnej posteli. 
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83. Čo máme robiť po sv. prijímaní? 
Máme sa pomodliť, poďakovať sa Isusu Christu, že 

navštívil našu dušu a sľúbiť mu, že sa budeme usilovať 
žiť podľa jeho sv. vôle. 

.' 
Rímsk

.
o�ato��;i prijímajú l:n pod spôsobom chleba. My 

greckokatolIcl prlJlmame pod sposobom chleba a vína. Ku sv. 
prijím,aniu môžeme pristupovať aj v rímskokatolíckom kostole. 
Rímskokatolíci môžu prijímať v našej cerkvi. Avšak po�in
nosťou �� nás gréckokatolíkov ako i rímskokatolíkov je, aby 
veľkonocne, prvé a na smrtnej posteli sv. prijímanie prijali sme 
každý vo svojom obrade. 

Modlitba: 
Viruju, Hospodi, i ispoviduju ... 

57. ISUS NA OLIVOVEJ HORE. 

Po poslednej večeri, keď prišiel Isus so svojimi uče
níkmi do Getsemanskej záhrady, vzal so sebou Petra, 
Jakuba· a Jána a popošiel s nimi ďalej i povedal im: 

- Smutná je duša moja až na smrť. Počkajte tu a 
be.dli te so mnou. . . 

Sám išiel o niečo ďalej, padol tvárou na zem a modlil 
sa: 

- Otče môj, ak je možno, nech odíde odo mňa táto 
čaša; ale nie moja, lež Tvoja vôľa nech sa stane. 

. Keď videl v duéhu hrozné muky, ktoré ho očakávajú, 
pOJala ho taká úzkosť, že mu vystúpil na tvár krvavý pot 
II až kvapky krvi padaly na zem. Tu sa mu zjavil anjel 
a posilňoval ho v smrtnom zápase. Po modlitbe Isus vstal, 
odišiel ku spiacim apoštolom, zobudil ich a riekol: 

- Priblížila sa hodina a Syn človeka bude vydaný 
do rú� hriešnikov. Vstaňte, poďme! Hľa, blízko je ten, 
ktorý ma zradí. 

Keď to dopovedal, priblížil sa Judáš s vojakmi a po
vedal im: 
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- Koho pobozkám, toho chyťte! 
Judáš pristúpil ku Isusovi a pozdravil ho: 
-' Raduj sa, učiteľu! a pobozkal ho. 
Isus mu odpovedal: 
- Priateľu, bozkom zrádzaš Syna človeka? 
Potom predstúpil pred ozbrojených vojakov a opýtal 

sa ich: 
- Koho hľadáte? Oni odpovedali: 
- Isusa Nazaretského. Isus im odpovedal: 
- Ja som! Vtedy všetci ustú.pili nazad a padli na 

zem. Keď sa vzp amätali , Isus sa ich znovu opýtal: 
- Koho hľadáte? Oni odpovedali: 
- Isusa Nazaretského. Isus im na to odpovedal: 
- Povedal som vám, že ja sem to. Keď teda mňa 

hľadáte, nechajte tých odísť, - ukázal na apoštolov. 
Vrhli sa na neho vojaci, aby ho chytili. Učeníci, keď 

to videli, zutekali, len zďaleka išiel za ním Peter a Ján. 

58. ODSÚDENIE ISUSA CHRISTA. 

V noci priviedli vojaci Isusa Ohrista najprv k An
nášovi a potom ku Kaifášovi: Najvyšší kňazi a celá rada 
hľadali svedectvo proti nemu, aby ho mohli vydať na 
smrť, ale nenachádzali na ňom nijakej viny. Tu' predstúpil 
pred Isusa Christa hlavný kňaz a spýtal sa ho: 

- Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám po
vedal, či si ty Christos, Syn Boží? Isus odpovedal: 

- Áno, ja som. Ale hovorím vám, odteraz uvidíte 
Syna človeka sedieť na pravici Božej a prichádzať na 
oblakoch nebeských. 

' 

Na to hÍavný kňaz roztrhol si rúcho a povedal: 
- Rúha sa! Či ešte potrebujeme svedkov? Hľa, teraz 

ste pO,čuli rúhanie. Čo sa vám zdá? Na ten dotaz všetcí 
zvoláli: 

- 'Hodný je smrti! 
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Pokánie sv. Petra. 
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Medzitým Peter prišiel na dvor Kaifášovho domu, 
sadol si k vojakom pri ohníku a ohrieval sa. Tu prišla 
služobná a riekla mu: 

- I ty si bol s Isusom Nazaretským! Peter však po
vedal: 

- Neviem, čo hovoríš. Hneď sa sobral, že oddíde, ale 
na bráne stretla ho iná služóbná a riekla tým, čo stáli 
okolo: 

- I tento bol sIsusom Nazaretským! Peter sa za
prisahal, že nepozná Isusa. Neskôr prišli aj iní a povedali 
Petrovi: 

- Veru, aj ty si z n�ch, lebo i reč ťa prezrádza. 
Avšak Peter sa začal preklínať a prisahať, že ne

pozná lsusa. Tu sa na neho Isus ľútostivo pozrel. A hneď 
S� ozval aj kohút. Peter sa rozpamätal na slová, ktoré mu 
lsus Christos povedal pri poslednej večeri, že prv než sa 
kohút ozve Peter ho tri razy zaprie. I vyšiel s dvora von a 
horko zaplakal. 

Isusa rada odsúdila na smrť, odovzdala ho vojakom, 
aby ho strážili do rána. Vojaci kruto trápili Isusa: pľuli 
mu do tvári, bili ho po hlave, zaviazali mu oči a bili ho 
i pýtali sa" aby hádal ,kto ho udrel. Isus Christos toto 
všetko trpezlivo znášal. Vôbec sa neprotivil. 

Keď sa Judáš dozvedel, že Isusa odsúdili, začalo ho 
hrýzť svedomie, prišiel �u kniežatám kňazským a vyznal 
sa: 

- Zhrešil som, vydal som krv spravodlivú. 
Oni mu na to odpovedali: 
- Čo nás po tom? To je tvoja vec! 
Na to Judáš hodil im 30 strieborných, odišiel a obe

sil sa. 

Modlitba: Isuse tichý a pokorný Srdcom, sprav naše 
srdcia podľa Srdca svojh

,
o. (500 dní odp.) 
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:84. Kedy je dokonalá ľútosť za hriechy? 
I 

• 

Keď nás bolí, že sme Boha obrazili svojimi hrie
ehami. 

·85. Stačí len ľutovať za hriechy? 

.Ok:em dokonalej ľútosti si musíme urobiť aj predsa
vzatIe, ze sa budeme usilovať už viac Boha neobrážať 

'svojimi hriecharni. 

59. ISUS PRED PILÁTOM. 

. 2idovská rada nemala moci previesť nad Isusom roz
'sudok smrti. Na to musel byť súhlas od námestníka rím
s�ého cisára. �á�estníkom v tom čase bol Pontský Pilát. 
R��o �a Veľky pIatok predviedli teda Isusa pred Piláta. 
P1lat Sl zavolal Isusa dnu a pýtal sa ho: 

'" - Ty si kráľ židovský? - Isus odpovedal: 

. .
- Ano, ja som kráľ židovský, ale moje kráľovstvo 

-me Je z tohto sveta. 
Pilát vyšiel von k 2idom a povedal im: 
- Ja nenachádzam na ňom nijakej viny. Chcel Isusa 

prepustiť. 
. . � 2idov

.
?ola. obyč.aj, 

,
že na veľkonočné sviatky prepu

.stIll vzdy z vazema ne.1akeho väzňa, ktorého si ľud vyžia
dal. V tom čase bol vo väzení povestný zbojník menom 
Barabáš. Tu Pilát sa opýtal: 

- Chcete, aby som prepustil Isusa, alebo Barabáša? 
Všetci skríkli: 

- Prepusť nám Barabáša! Pilát sa spýtal ďalej: 
- Čo teda spravím sIsusom? 
- Ukrižuj ho! - kričali všetci. 
Pilát vydal Is�sa vojakom, ktorí ho priviazali ku 

�stlpu a bičovali. Potom splietli tŕňovú korunu a položili 

]6 

mu ju na hlavu. Do ruky mu dali trstenicu a zahodili na· 
neho červený plášť na výsmech. Kľakali pred ním a po
smešne volali: 

- Raduj sa, kráľu židovský! 
Pilát dal vyviesť Isusa pred národ a sám si sadnul 

za súdnu stolicu i ukázal im Isusa a riekol: 
- Hľa, kráľ váš! Myslel, že sa ľudia uspokoja s tým, 

keď uvidia, ako je Isus utýraný. Avšak ľud kričal neustá
le: »Preč s ním, ukrižuj ho!« Keďže sa hluk len zväčšoval, 
Pilát si umyl ruky pred ľudom a povedal: 

- Ja som nevinný na krvi toho spravodlivého. Vy 
viďte! 

Hneď vydal Isusa Židom, aby ho ukrižovali. 

60. UKRIŽOVANIE ISUSA CHRISTA. 

Po vynesení rozsudku nad Isusom Christom, vojaci 
s�rhli s neho červený plášť a obliekli ho do vlastných šiat. 
Na remená mu položili ťažký drevený kríž a dali sa na. 
cestu na popravné miesto Golgotu. Za ním viedli aj dvoch 
zločincov. Isus Christos na ceste klesal pod ťarchou krí
ža. Vojaci sa báli, že skoná pred ukrižovanÍm i donútili 
istého Šimona Cyrenejského, aby pomohol niesť Isu
sovi križ . 

Keď prišli na Kalváriu, svliekli s Isusa,šaty a pribili 
ho na kríž. Po jeho pravom i ľavom boku ukrižovali aj 
dvoch zločincov. Na kríži Isusa Christa bol nápis Isus. 
Nazaretský Cár Judejský. 

Na Kalvárii sa shromaždilo veľa ľudí. Mnohí sa po 
smievali Isusu Christu a vykrikovali: 

- Keď si Syn Boží, sostúp s kríža. Iným pomáhal, 
, 

sám si nemôže pomôcť. Keď je kráľ židovský, nech sostú-
pi s kríža a uveríme mu! 

Isus ChristQs sa modlil za nich: 
- Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia! 
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Ukrižovanie. 
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Aj jeden z lotrovl ktorí b.oli s Isusom ukrižovaní, sa 
:rúhal a povedal: 

- Ak si ty Christos, pómôž sebe i nám! 
A však druhý ho zahriakol a povedal: 
Nebojíš sa Boha? My spravodlivo trpíme za svoje 

skutky, ale tento nič zlého neurobil. 
Potom sa obrátil ku Isusovi a povedal: 
- Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho 

kráľovstva! A Isus mu odpovedal: 
-- Veru, povedám ti: dne� budeš so mnou v raji. 
Pri kríži stála Panna Mária aj Ján, miláčik Pána. 

Isus povedal matke: »Hľa, tvoj syn!« Potom sa obrátil 
k Jánovi a povedal: »Hľa, matka tvoja!« Ján od toho ča
su vzal Pannu Máriu k sebe a staral sa o ňu ako o vlastnú 
matku. 

• 

Okolo poludnia nastala veľká tma až do tretej hodi
-ny popoludní. O tretej hodine Isus zvolal veľkým hlasom: 

- 'Bože môj, Bože môj, preco si ma opustil? 
, O chvíľočku zas zvolal: 

- Žíznim! 
Jeden 'z vojakov namočil hu,bu do octu a podal mu 

ju k ústam, ale Isus ju neprijal a pov�dal: 
-' Dokonané je! 
Potom znovu zvolal veľkým hlasom: 
- Otče, do Tvojich rúk porúčam sľojho ducha! 
Keď to povedal, sklonil hlavu a vypustil dušu., 
V tej chvíli zem sa zatriasla, skaly sa pukaly, hroby 

:sa otváraly a stotník, ktorý strážil Isusa, zvolal: 
- Naozaj, toto bol Syn Boží! 
Ľud sa bil v prsia a vracal sa do Jeruzalema. 

Spev: Nas radi raspj<ataho, .. 

Modlitba: 

Klaniame sa Ti, Christe, a dobrorečíme Ti, lebo si 
:svätým krížom svojím svet vykúpil. (Odp. 3 roky.) 
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61. POCU;OVANIE ISUSA CHRISTA. 

Pred večerom vojaci polámali obom lotrom kosti� 
aby skôr zomreli. Isus už bol mŕtvy; preto mu kosti ne·· 
lámali, ale jeden z vojakov vrazil mu kopiju ľ o srdca 
a odtiaľ vytiekla krv a voda. 

Dvaja nábožní a bohatí Židia: Jozef Arimatúý a Ni
kodf'm sňali s kríža telo Isusa, umyli ho, namazali VOlla

vými masťami, zavinuli do čistých bielych plachát a po
ložili do nového, v skale vydlabaného hrobu, ktorý potom 
privalili veľkým kameňom. 

V sobotu ráno išli kniežatá kňazské a farizeji k Pilá
tovi a povedali mu: 

- Pane, rozkáž strážiť hrob až do tretieho dňa, aby 
azda neprišli učeníci a neukraqli telo a nepovedali ľudu: 
Vstal z mŕtvych. 

Pilát im povedal: 
- Máte stráž, iďte a strážte si ho,' ako viete. 
Oni odišli, zapečatili hrob a postavili k nemu stráž� 

86. Prečo Christos trpel a zomrel na kríži? 

Aby nás vykúpil z dedičného hriechu a zo všetkých 
ostatných našich hriechov. On je naším Vykupiteľom. 

87. Čo nám zaslúžil Chl"istos svojou smrťou? 

Večné spasenie. Odkedy nás Christos vykúpil, kaž
dý človek, ktorý verí v Christa a plní jeho prikázania 
i kajá sa za svoje hriechy, príde do kráľovstva nebeského. 
Christos je náš Spasiteľ. 

Spomienku na veľké muky a krížovu smrt Isusa máme 
vo Veľký piatok. 

Po smrti Isusa, jeho duša sostúpila do predpeklia a vyslobodila 

pobožné duše Starého zákona i otvorila im nebo. 
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Pochovávanie Isusa. 
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62. VZKRIESENIE ISUSA CHRISTA. 

Tretieho dňa na svitaní vstal Isus z mŕtvych. Zrazu 
nastalo veľké zemetrasenie, lebo anjel sostúpil s neba, 
odvalil hrobový kameň a sadol si naň. Jeho vzhľad bol 
ako blesk a rúc�o ako sneh. 

Vojaci, ktorí strážili hrob, veľmi sa naľakali. Keď sa 
vzpamätali, utekali do Jeruzalema a vyrozprávali, čo sa 
stalo. 

Toho istého dňa zavčas rána prišla ku hrobu Mária 
Magdalena a viac nábožných žien. Niesly voňavky, kto
rými chcely pomazať telo Isusa. Po ceste boly ustaroste
né, kto im odvalí kameň od dverí hrobových. Keď však 
prišly ku hrobu, zbadaly, že kameň je odvalený. Vošly 
do hrobu a zbadaly mláden,ca v bielom rúchu. Veľmi sa 
poľakaly. Anjel ich uspokojoval slovami: 

- Neľakajte sa! Hľadáte Isusa Nazaretského? Vstal,
niet ho tu! Hľa, miesto, kde ho položili! Iďte a povedzte to 
jeho učeníkom! 

Zeny sa ponáhľaly do mesta a porozprávaly apošto
lom všetko,. čo videly a počuly. 

Pamiatku vzkriesenia Isusa Christa slávime na Veľkú noc (Pa

schu). Od Paschy do V znesenija sa pozdravujeme: Christos voskreseI 

Voistinu voskrese! 

(Viruju ... ) Raspjataho, že za ny pri Pontijstim Pi
lati l i stradavša i pohrebena i voskresšaho v tretij deň po 
pisanijem. 

(Verím v Isusa Christa) ukrižovaného za nás pri pontskom 
Pilátovi, trpiaceho, pochovaného a na tretí deň vstavšieho 
z mŕtvych podľa Písem.) 

Spev: Christos voskrese ... 
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Vzkriesenie. 
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63. ISUS SA ZJAVUJE, APO STOLOM A USTANOVI 
SVIATOSŤ POKANIA. 

Večer v deň vzkriesenia Isusa Christa apOštoli boli 
shromažení vo večeradie. Dvere zo strachu pred Zidmi 
zatvorili. Zrazu zjavil sa uprostred nich Isus. a po
zdravil ich: - Pokoj vám! Apoštoli sa veľmi naľakali, 
lebo si mysleli, že vidia ducha. Isus ich uspokojoval a po
vedal: 

, - Ja som to, nebojte sa! Pozrite mi ruky a nohy. 
Ohmatajte ma a presvedčte sa, lebo duch nemá tela a ko
stí, ako vidíte, že ja mám. 

Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. Apoštoli sa 
veľmi radovali, že opäť vidia Isusa. Isus dýchol na nich 
a hovoril: 

- Prijmite Ducha svätého! Ktorým odpustíte hrie
chy, odpúšťajú sa im, ktorým zadržíte, zadržujú sa i�! 
Týmito slovami je ustanovená sviatosť pokánia; apošto
lom a ich nástupcom je daná moc odpúšťať hriechy. 

Tomáš apoštol nebol pri tej príležitosti. Keď o nie
koľko dní prišiel, učeníci mu povedali, že videli Isusa. 
Avšak Tomáš odpovedal: 

- Ak len neuvidím na jeho rukách jazvy po klin
coch a nevložím prst do rán po klincoch a nevložím ,mu 
ruku do boku, neuverím. 

O osem dní boli učeníci zas pospolu a aj Tomáš bol 
medzi nimi. Tu vošiel Isus, hoci dvere boly zatvorené, 
stal si doprostred a hovoril Tomášovi: 

- Daj sem prst a pozri moje ruky! Daj sem ruku 
a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci 

Na to Tomáš odpovedal: 
- Pán môj a Boh môj! Isus ho napomenul: 
- Uveril si, pretož,e ,si videl, ale blahoslavení sú tí, 

čo nevideli a uverili. 

88. Akú moc dal Isus Christos svojini učenlkom? . 
' "  

Isus Christos dal svojim učeníkom moc odpúšťať 
hriechy. 

89. Komu odovzdali apoštolovia moc odpúšťať hriechy? 

Apoštolovia odovzdali moc odpúšťať hriechy bisku
pom a kňazom. Biskupi a kňazi odpúšťajú hriechy vo sv. 
spovedi, t. j. vo sviatosti pokánia. 

64. ISUS USTANOvI PETRA ZA HLAVU CIRKVI. ' 

Jedného rána za svitania po Veľkej noci zjavil sa' 
Isus svojim apoštolom na brehu Genezaretského jazera. 
Apoštolovia práve chytali ryby. Keď zbadali Isusa, všetci 
sa ponáhľali na breh a posadali si okolo Isusa. Isus sa 
opýtaL Petra: 

- Simon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo? 
Peter mu odpovedal: 

- Hej, Pane, ty vieš, že Ťa milujem! Isus mu 
povedal: 

- Pas mojich bar�nkov! 

.Tu druhý raz sa pýtal Isus Petra: 

- Simon, syn Jánov, miluješ ma? Peter mu od
povedal: 

- Hej, Pane, ty vieš, že Ťa, milujem. Isus mu po-
vedal: 

- Pas moje ovečky! 

Tu tretí raz sa ho spýtal Isus: 

- Simon, syn Jánov, miluješ ma? , 
Simon Peter sa zarmútil, že sa ho Isus ešte aj tretí 

raz spýtal: »Miluješ ma«? a odpovedal mu: 
' 
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- Pane, ty všetko vieš, ty vieš, že Ťa milujem! Isus 
mu povedal: . 

. \ 

- Pas moje ovečky! 

Týmito slovami Isus Christos ustanovil Petra za naj
vyššieho predstaveného, odovzdal mu hlavnú moc nad 
všetk�rmi veriacimi svojej Cirkvi, ustanovil l�o za hlavu 
Cirkvi. 

I 

Baránky Isusa Christa sú veriaci a ovce bislntpi a kňazi, ktorf 
spoločne tvoria Cirkev Christovu. Najvyšším pastierom Christovho stá
da bol ustano'vený sv. apoštol Peter a jeho nástup ci pápeži - rímski 

otcovia, ktorých voláme svätými Otcami. 

90. Kto môže byť kňazom? 

Kňazom môže byť každý muž-katolík, ktorý je te
lesne a duševne zdravý a chce sa venovať práci na slávu , 
Božiu a spasenie duší. 

Kto sa chce sta! kňazom, musi predovšetkým odbaviť štúdium 
na strednej škole (8 tr. gymnázia); potom ide za bohoslovca do semi
nára, kde sa učí 5 rokov, aby sa stal schopným pracova! na spaseni 
duši veriacich. Po skončeni štúdia biskup ho vysvetf za kňaza vo svia-

' 

tosti kňazstva. 

Veriaci si majú kňazov ve!mi úcti!; majú ich počúva! a v du
«evných záležitostiach sa im majú podriadi!, lebo Christos ,jasne bol 
povedal: »Kto vás počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou 

pobfda.. 

Meno teraz slávne panujúceho pápeža: Pius XII. 
Meno biskupa prešovskej diecézy: Pavol Gojdič. 
Meno biskupa mUkačevskej diecézy: Dr. Teodor 

Romža. 
Meno vikára mukačevskej diecézy pre Slovensko: 

Anton Tink. 
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Meno nášho arcidekana: ... 
Meno nášho dekana: ... 
Meno nášho duchovného otca: 

65. VOZNESENIE ISUSA CHRISTA. 

Isus Christos po svojom vzkriesení ostal ešte na z&
mi za 40 dní. Ustanovil apoštolov za duchovných pastie
rov pod vedením sv. Petra. Dal im moc kázať slovo Bo
žie a krstiť. Povedal im: 

- Daná mi je všetka moc na nebi i na zenii. Iďte 

teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Sy

na i svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo 

som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni aj 

do skončenia sveta. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spa

sený. Ale kto neuverí, bude odsúdený. 

Potom pozdvihol svoje ruky a požehnal ich. Keď 
ich žehnal, vzďaľoval sa od nich a vznášal sa do neba. 
Vstúpil do neba, kde sedí na pravicf Božej. Apoštoli za 
ním hľadeli, kým sa im nestratil s očú. Tu predstúpil1 
pred nich dvaja mužovia v bielom odeve a povedali im: 

- Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? 
Tento Isus, ktorý je vzatý od vás do neba, tak príde, ako 

st� ho videli odchádzať. 

I navrátili sa apoštolovia s veľkou radosťou do J &

ruzalema. 

Viruju . .. vozšedšaho na nebesa i siďaščaho ode
snuj u Otca . • .  

(Verím ... v Isusa Christa ... , ktorý vst�pi1 na nebesá a sedi na 

pravici Otca ... ) 

91. Kedy príde Isus ešte raz na svet ? 

Na konci sveta, aby súdil všetkých ľudí - dobrých 
i zlých. 
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66.' SOSESTYIE SVÄTÉHO DUCHA. 

/PD. nartebevstúpenÍ Isusa Christa apoštoli ostali 
v. Jeruzaleme. Po deväť dní sa vrúcne modlili a očakávalí 
PFlcl\o� sv�tého Ducha. Bola S nimi aj Prečistá P. Mária 
Na desiaty deň -' - v nedeľu skoro ráno zrazu ozval sa 
ii .�eb� hukot, akpby prichádzal prudký vietor. Nad.hla
VÓ� �aždého z apoštolov zjavil sa ohnivý jazyk - t?�bol 
i:\r.ätý Duch v podobe ohnivých jazykov, ktorý im osvie
til rozun;, že sa rozpamätali na všetko, čomu ich Isus 
Christo!; učil za tri roky. Stali sa nebojácni hlásatelia ná-
uky evanjelia. 

. ' .  

Hneď vychádiajú na ulice a všade vyučujú a kážu 
() Isusovi, ktorého 2idia ukrižovali. Ich slová za' pomoci 
�yätého 'Du<;ha boly tak presvedčivé,' že len na Petrovu 

, reč v ten deň sa dalo pokrstiť a uverilo v Christa do 3000 
1;idov. ' 

Apoštolovia posilnení' svätým buchbm sa rozchéÍ� 
((lzajú po <;elom svete· a s veľkým oduševnením -hlásajú 
ná,�ku isus�. Christa medzi všelijakými národami. 

92. Čo nám rozdáva svätý Duch? . 

. ' Svätý Duch nám rozdáva milosť posväcujúcu a mi-, 
losť pomáhajúcu . 

. Milosť posväcujúcu prvýkrát dostaneme pri sv. krste. Vtedy naša, 
duša dostáva prekrásne rúcho posväcujúcej milosti, čo 'ju robí súcou 
pre nebo. Na·ša duša milosť posväcujúcu stratí vtedy, keď sa dopustíme 
1la1k�hQ; hriechu. Mi�oS\;. 'posvacujú'cu . môžeme opäť .získať dobrou sv. 
spoveďou. Keď pristupujeme ku iným sviatostiam, mil6sť' posväcujúca 
.sa v nás rozmnožuje. 

Milosť pomáhajúcu dostaneme, keď r�bíme dobré sku�ky, keď· sa 

modlíme, keď požívame sväteru.ny a prijímame sv. svia"tosti. .Milosť po

máhajdca 'je naciprirod�en'ý boží dar,' ktorý nám osväcuje rozum, aby 

sme dobro poznali a 'posilňuje vôľu, aby sme ,poznané dobro kona.u� 
. 

Turíce. 

89 



93. Koľko je sv. sviatostí? 

Sedem: 

1. Krst (Kreščenije). 
2. Birmovanie (Myropomazanije). 
3. Eucharistia. 
4. Pokánie (Pokajanije). 
5 Kňazstvo (Svjaščenstvo). 
6. Manželstvo. (Malženstvo). 
7. Posledné pomazanie (J eleopomazanije). 

Spev: Carju nebesnyj ... 
Viruju . .. v Ducha svjataho, Hospoda životvorjaš

čaho, iže ot Otca i Syna ischoďaščaho, iže s Otcem i Sy
nom spoklaňajema i soslavima hlaholavšaho proroki. 

(Verím ... vo svätého Ducha, Pána živototvorného,/ktorý 
od Otca i Syna vychádza, ktorému s Otcom i Synom poklona 
i sláva sa vzdáva, ktorý hovoril skrze prorokov.) 

\ 

67. SIRENIE CHRISTOVEJ· VIERY. 

Po Soslaní svätého Ducha apoštolovia hlásali Ghri
stovu vieru predovšetkým medzi Zidmi. Neskoršie sá vy
brali aj ku iným národom. Za pomerne krátky čas viera 
Christova sa rozšírila takmer po celom vtedajšom kul
túrnom svete. . 

Tých, ktorí uverili v Isusa Christa�hneď krstili, slú
žili im sv. službu, hriešnikov spovedali, nemocným ude
ľovali sviatosť posledného pomazania. Keď počet 'veľ1a
cieh sa zväčšil, vyberali z veriacich nábožných a statúč
ných mužov, poučovali ich o všetkom, čo počuli od Isusa 
C4rista a keď už boli takto podučení, vysvätili ich za kňa
zov a biskupov a odovzdali im tú istú moc, ktorú sami 
dostali od Isusa Christa. 
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Všetci, ktorí uverili v Christa a dali sa pokrstiť, vo
lali sa kresťania. Zili pod duchovnou správou apoštolov 
a spolu tvorili spoločnosť, ktorá sa volá Cirkev. 

Keďže v Cirkvi Christovej boli a sú ľudia zo všelija
kých národov, dostala meno Cirkev všeobecná (sobomá) 
- katolícka. \ 

Na čele Cirkvi stál sv. Peter ako hlava a jeho po
mocníci apoštolovia. Keď sv. Peter zomrel, jeho moc pre
šla na rímskeho biskupa - pápeža - Svätého Otca. PQ 
smrti apoštolov ich moc prešla na biskupov a kňazov, 
ktorí sú pomocníkmi biskupov. 

94. Co aspoň musíme vedieť a veriť, aby sme boli spasení? 

Musíme vedieť a veriť aspoň päť hlavných právd 
našej viery, a to: 

1. Boh je len, jeden - v Bohu sú tri Božské osoby; 
Otec, Syn a Duch svätý. 

2. Syn Boží stal sa človekom, aby nás vykúpil. 
3. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odplá-

ca a zlých tresce. 
4. Duša človeka je nesmrteľná. 
5. Milosť Božia je pre spasenie potrebná. 
Opravdový kresťan nielen verí v Christa a UZlva 

sviatostí Christom ustanovených, ale i plní prikázania 
cirkevnou vrchnosťou ustanovené. 

95. Ktoré sú cirkevné prikázania? 

Cirkevných prikázaní je päť: 

1. Prikázané sviatky svätiť. 
2. V nedeľu a sviatok nábožne byť prítomný na sv. 

službe. 
3. Prikázané pôsty zachovávať. 
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4. Aspoň raz v roku okolo Veľkej noci sa vyspove
�dať a prijímať najsvätejšiu Eucharistiu. 

5. V zakázanom čase svadobné veselie a tanečné zá-
<bavy n�konať. 

. . I 

" 

Pápežská hymna. 
. 

Hďi Petra svj ata mohila, 

-tam zvučiť molitva mila; . 
. iz ust tysjač i tysjačej 

.himn različnych rodov rudej: 
Bože, chraň Svjataho Otca 

'Christova Namistnika. 

V sedmobrežnoDl kruhu 
[Ríma, 

kde sa Petra chrám vypína 
z tisíc hrdiel sa ozýva 
pieseň nábožná, horlivá. 
Ziv, Bože, Otca syätého 
námestníka Christovho! 

68. SIRENIE KRESŤANSTVA V EUROPE. 

Z krajín, kde učil Isus Christos a po Soslaní (Sošest
vii) sv. Ducha na apoštolov, dostala sa náuka Christova 
'prostredníctvom apoštolov a ich učeník.ov aj k nám do 

�Europy. 
Do našej vlasti priniesli Christovu náuku z Grécka 

.�vaja . slovanskí apoštoli - ,bratia Cyril a Metod v roku 
·a63 po narodení Isusa Ch:r:ista. Sostavili slovanskú abe
cedu a preložili z gréckeho jazyka bohoslužobné knihy 

-do staroslovančiny, akO\! my dnes odbavujeme sväté bo-
-hoslužby a čítame evanjelium i apoštoly. 

Na Východe, kde :učil sám Isus Christos a apoštoli, 
'udržala sa jednotná Christova náuka za tisíc rokov. Po
-tom Gréci za Focia a Cerulária sa odtrhli od pravej viery 
'Cirkvi Christovej a s nimi aj iné národy. Utvorili si nové 
-rtáb9ženstvo - schizmatické .. 

V západných europských krajinách okolo roku 1400 
'povstali noví hlásatelia kresťanstva,' ktorí sa tiež odtrhli' 
·od pravej Cirkvi Christovej a pozmenili. Christovu náuku. 
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ými novými hlásateľmi boli Wiklef, Hus, Luther,. 

vin. Oni založili novú vieru, odlišnú od katolíckej. Ich! 

asledovatelia a prívrženci sa volajú luteráni, kalvíni, hu
ti, svedkovia Jehovovi, sal viši, baptisti. 

6. Kto je schizmatik (rozkolník)? 

Schizmatik je taký kresťan, ktorý neuznáva pápe-
za viditeľnú hlavu Cirkvi Christovej. 

7. Kto je heretik (bludár)? 

Heretik je taký kresťan, ktorý neverí všetko to, čo· 

Cirkev Christova učí, ale vyznáva takú vieru, ktorú vy-
ysleli ľudia. . 

Co je našou poyinnosfou' voci schizmatikom a here
tikom? 

Našou povinnosťou je modlit' sa za schizmatikov a 

heretikov, aby sa čím skôr navrátili do katolíckej Cirkvi, 

aby sme všetci tvorili jeden' ovčínec pod jedným pastie

rom, viditeľnou hlavou Cirkvi, pápežom. 

V našich katolíckych chrámoch sa oqbavujú verejné po-. 
božnosti za sjednotenie všetkých kresťanov. Týmto pobožno-· 
stiam je zasvätených 8 dní 111 januári (18.-25. januára). 

Modlitba: 

Sladké Srdce Isusovo, zmiluj sa nad nami a nad' 

všetkými blúdiacimi bratmi. (Odp. 300 dnL) 
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PRIpRAVA K SVÄTEJ SPOVEDI. 

1. Milosť posväcujúca. (Pozri podobenstvo o kráľovskej 
svadbe, strana 66.) 

Co potrebuje človek, aby sa mohol dostať do kráľovstva 
nebeského? 

Keď sa chceme dostať do kráľovstva nebeského, na 
svojej duši musíme mať milosť posväcujúcu (nesmieme 
mať ťažký hriech). 

.Kedy prvýkrát dostávame milosť posväcujúcu? 
, I 

Pri .svätom krste. 

2. �riech a trest za hriech. (prvý hriech, strana 14.) 

Kto robí hriech? 

Hriech robí ten, kto vedome a dobrovoľne prestúpi 
prikázania Božie a cirkevné. 

Všetky hriechy sú jednaké? 

Nie! Sú ťažké a ľahké hriechy, alebo veľké a malé 
hriechy. Ťažké hriechy voláme aj smrtnými hriechami. 

(:0 strácame smrtným hriechom? 

Smrtným hriechom strácame milosť posväcujúcu, 
bez ktorej sa do neba dostať nemôžeme. 

(:0 si zaslúžime smrtným hriechom? 

Smrtným hriechom si zaslúžime večné peklo. 

3. Sviatosť pokánia. (pozri podobenstvo o márnotratnom 
synovi, strana 60.) 

Ako obsiahneme opäť stratenú milosť posväcujúcu? 

Stratenú milosť posväcujúcu opäť získame, ked � 

dobre vyspovedáme. 

Co máme robiť pri sviatosti pokánia? 

1. Spytovať svedomie. 
2. Oľutovať svoje hriechy. 
3. Sľúbiť, že už viac nezhrešíme. 
4. Vyspovedať sa. 
5. Vykonať uloženú pokutu. 

Spytovanie svedomia. 
Podľa Desatoro Božích prikázaní: 

1. prikázanie: Nemodlil som sa ráno a večer; pri stole. 
Zle som sa modlil. 
Nepol som ria náboženstve; neučil som sa. 

2. prikázanie: Vyslovil som meno Božie, P. Márie, anje
lov, svätých neúctivo; v hneve. 
Prisahal som sa nadarmo. 

\ J. prikázanie: Nebol som v nedeľu a sviatok na svätej 
službe. 
Prišiel som na sv. službu neskoro. 
V cerkvi som sa neslušne správal. 
V cerkvi som sa shováral a smial sa. 

4. prikázanie: Neposlúchol som rodičov, kňaza, učiteľa, 
predstavených. 
Bol som neúctivý voči rodičom a starším. 

• prikázanie: Nenávidel som iných. 
Vysmieval som sa z iných. 
Bil som iných. 
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6. a 9. prik.: 

Hádzal som do' iných kamením. 
Vadil som sa. 
Bol som príčinou k tomu, že iní hrešili. 
Učil som iných hrešiť. 
Mal som škaredé myšlienky. 
Hovoril som škaredé slová. 

" 

. . ' 

Nehanebne som sa dotýkal seba a iných� 
Kamarátil som sa s nehanblivými chlap
cami a dievčatmi. 

7. alO. prik.: 
Robil som škaredé veci so sebou a s inými. 
Maškrtil som. 

8. prikázanie: 

Ukradol som cudziu vec. 
Nevrátil som cudziu vec. 
Mám u seba cudzie veci. 
Poškodil som cudziu vec. 
Chcel som kradnM. 
Luhal som. 
Zaloval som nespravodlivo na iných. 
Luhal som na iných. 
Rozchyroval som hriechy iných. 

Cirkevné prikázania. 

Jedol som v pôstne dni mäso. 

Hlavné hriechy. 

Bol som lakomý. 
Bol som závistlivý. 
Bol som škodoradostný. 
Bol som nemierny v jedení a pití. 
Bol som hnevlivý. 
Bol som lenivý pri práci, alebo v škole. 

. 

5. Ľútosť a pevné predsavzatie. (Ľútosť sv. Petra, str�� 
75.) _ . ' 
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Kedy vzbudíme dokonalú ľútosť za hriechy?, 

Dokonalú ľútosť vzbudíme vtedy, keď nás bolí, že 

sme dobrotivého Boha obrazili svojimi hriecharni. 

Stačí len ľútosť za hriechy? 

Nestačí len ľútosť za hriechy, ale máme Sl urobiť 

pevné predsavzatie, že sa budeme usilovať, aby sme už 

viac Boha neobrazili svojimi hriecharni. 

6. Spoveď. 

Prv než ,by som prišiel na sv. spoveď, mám sa po

modliť.k sv. Duchu, Panne Márii a anjelovi strážcovi, aby 

mi pomohli moje hriechy si pripomenúť, spoznať ich a do

konale fch oľutovať. 

Po modlitbe sa rozpamätám na to, kedy som sa na

posledy spovedal. a či som pokutu ·vykonal,. alebo či som 

nezabudol a nezátajil nejaký hriech. Potom ,sr pripome

niem všetky hriechy, ktoré som od poslednej spovedi 

spáchal a dobre si ich zapamätám, (Spytovanie svedomia.) 
, 

I 
Po spytovaní svedomia odprosujeD;l Pána Boha, že 

som ho svojimi hriecham� obrazil a robím pevné predsa

vZatie, že sa polepším. (Dokonalá ľútosť a pevné predsa

vzatie.) 

Keď som uvedené tri podmienky splnil, pobožne sa 

priblížim ku spovedelnici a čakám, kým na mňa príde 

rad. ,Potom si kľaknem. v spovedelnici a pozdravím kňa

za: Sláva Isusu Christu! Hneď začnem hovoriť modlitbu: 

Ja hrišny . • .  (Spovedám sa . . .  ) Po skončení modlitby 

poviem: Posledný krát som sa spovedal.. . A hneď za-o 

čnem zreteľne vyp_ov�dať svoje hriechy tak, aby khaz vše-
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tko rozumel. Po vypočítaní hriec�ov' kňaz mi dá pona
učenie, udelí mi pokutu, akú mám odbaviť a ja sa po
modlím modlitbu po spovedi: Za sija vsja ... (Ľutujem 
z celého srdca ... ) 

Na to mi kňaz dá rozhrešenie z mojich hriechov. Ja 
sa mu poďakujem pozdravom: Sláva Isusu Christu ! Od
chátlzam zo spovedelnice a idem splniť uložen.ú pokutu, 
pri čom vrúcne ďakujem Pánu Bohu za milosť odpuste
nia hriechov. 

PRÍPRAVA KU SV. PRIJÍMANIU. 

1. Christos prisľúbi naj sv. Eucharistiu. (Strana 49.) 

2. Christos ustanoví naj sv. Eucharistiu. (Strana 67.)' 

Co prijímali @po�tolovia na poslednej večeri? 

ApoŠtolovia na poslednej večeri prijímali Telo a Krv 
Isusa Christa: 

Ako voláme Telo a Krv Isusa Christa pod spôs�bom chle-
ba a vína? . 

, 

Telo a Krv Isusa Christa pod spôsobom chleba a vína 
voláme najsv. Eucharistiou. 

Načo ustanovil Isus Chŕistos sviatosť Eucharistie? 

Isus Chri�tos ustanovil sviatosť Eucharistie, aby:' 

1. neustále bol medzi nami, 
2. bol našej duši pokrmom, 
3. bezprestania obnovoval vo sv. službe obetu kríža. 
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3. "S nami Boh .. .!« (Strana 6.) 

Kto je prítomný v cerkvi na sv. oltári? 

V cerkvi na sv. oltári je prítomný sám Isus Christos 
vo sv. sviatosti Euc4aristie. 

4. Sv. služba Božia. (Strana 7.) 

5. Sv. prijímanie. (Strana 69.) 

Koho prijímame vo sv. prijímaní? 

Vo sv. prijímaní prijímame samého Isusa Christa 
Rod spôsobom chleba a vina. 

, -

-Co v nás spôsobuje sv. prijímanie? 
, 1. Sv. prijímanie rozmnožuje v nás milosť posvä

,cujúcu, 
2. ' dáva nám posilu robiť dobro a 

3. zoslabuje naše hriešne telesné sklony. 

Co máme robiť pred sv. prijímaním? 

Máme vo sv. spovedi očistiť svoju dušu od hriechov 
a pristúpiť ku oltáru s ,najväššou pobožnosťou. 

Kto by sa osmelil pristúpiť ku sv. prijímaniu IS ťažkým hriechom 

na duši, ten robí veľký hriech svätokrádeže, lebo donucuje Isusa Chri-

sta vstúpi! do svojej hriešnej duše. 

Pred sv. prijímaním nesmieme nič jesť ani piť už od polnoci. Len 

ťažko nemocným je dovolené prijímať, i keď sa potúžili nejakým po

Krmom. 

(:0 máme robiť po sv. prijímaní? 

1. Máme sa vrúcne pomodliť ku Isusu Christu. 
2. Poďakovať sa mu, že sa stal hosťom našej duše a 
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3. pÍ'isľúbiť mu� 'že nabudúce budeme žiť podľa je-
ho sv. vôle. 

. 

Obnovenie krstného sľubu. I 

Kňaz sa pýta: Zriekaš sa satanáša a všetkých skut·· 
kov jeho i každej služby jeho a každej pýchy jeho? 

Odpoveď: Zriekam sa! ! 

Kňaz sa p{rta! Sľubuješ slúžiť Christu a veriť v neho? 

Odpoveď: Sľubujem! Viruju v jedinaho Boha ... 

. Modlitba: 

Isuse, priateľu dietok, požehnaj dietky celého sveta. 

(Odp. 300 dni.) . o 
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