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Peter 

1. stretnutie 



Poznáte 
niektorý z 
týchto kostolov? 

Boli ste v 
niektorom už 
dokonca aj vo 
vnútri? 

Dokonca na 
svätej 
omši?  

Koľkokrát? 
Kedy 
naposledy? 
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Dobre sa teraz zamyslite: 

Čím sa začína 
svätá omša? 



O
D

P
O

V
EĎ

 

Áno, správne! 

Začína sa 
prežehnaním! 

Ukáže nám 
niekto z Vás 
ako sa 
prežehnávame 
a čo pri tom 
hovoríme? 
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Čo 
znamenajú 
tie slová 
Otec, Syn a 
Duch Svätý? 

Koho nimi 
myslíme? 



O
D

P
O

V
EĎ

 

Myslíme nimi na Pána Boha: 

OTEC = náš Nebeský Otec; 

SYN = Pán Ježiš; 

DUCH SVÄTÝ = Duch Svätý  

Uhádli by ste 
ktorý na 
obrázku je 
ktorý? 



Myslíme nimi na Pána Boha: 

To, ako ich 
zobrazujeme, 
má svoj 
dôvod! 

BOHA OTCA zobrazujeme ako úctyhodného starého muža, aby sme vyjadrili 
Jeho veľkú moc i to, že je večný – nemá začiatok, nemá koniec, vždy bol, vždy 
bude, je večný. 

Označujeme Ho aj za STVORITEĽA sveta, lebo On stvoril všetko čo existuje – aj 
mňa, Vás, Vašich rodičov, bračekov a sestričky… 



Myslíme nimi na Pána Boha: 

To, ako ich 
zobrazujeme, 
má svoj 
dôvod! 

BOH SYN kedysi, pred 2000 rokmi, žil na zemi ako človek, ako jeden z nás. 
Preto Ho aj zobrazujeme v tej podobe, v akej na zemi žil, ako mladého muža. 
Často má v ruke kríž ako znak obety, ktorou nás zachránil. 

Označujeme Ho aj za SPASITEĽA, čiže ZÁCHRANCU, lebo nás zachránil z 
pohromy hriechov. Voláme Ho aj VYKUPITEĽOM, lebo nám všetkým otvoril 
bránu do Neba a daroval nám možnosť žiť nebeským životom. 



Myslíme nimi na Pána Boha: 

To, ako ich 
zobrazujeme, 
má svoj 
dôvod! 

DUCHA SVÄTÉHO znázorňujeme zvyčajne ako bielu žiariacu holubicu, lebo v 
takejto podobe sa zjavil, keď pred 2000 rokmi zostúpil na Pána Ježiša Krista. 
Znázorňujeme ho aj ako Plameň, lebo v tej podobe zase v tom istom čase 
zostúpil na Ježišových žiakov a nasledovníkov, apoštolov. 

Označujeme Ho aj za POSVÄTITEĽA, UČITEĽA a UTEŠITEĽA. Prichádza totiž aj k 
nám, aby – keď ho prijmeme – nás ako priateľ vyučoval a viedol do Neba. 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Čím sa začína svätá omša? 

Čo hovoríme pri prežehnaní sa? 

Koho tým OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ 
myslíme? 

Ako znázorňujeme OTCA a prečo tak? 

Ako znázorňujeme SYNA a prečo tak? 

Ako znázorňujeme DUCHA a prečo tak? 
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Kto je to vlastne PÁN BOH? 

Čo o Pánu Bohu vieme?  
Aký je? Kde žije? Čo vykonal? 
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• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

„ „Na počiatku stvoril 
Boh nebo a zem“ (Gn 
1, 1). Týmito 
slávnostnými slovami 
sa začína Sväté 
písmo. Vyznanie viery 
preberá tieto slová, 
keď vyznáva Boha 
Otca všemohúceho 
ako „Stvoriteľa neba i 
zeme“. 

(KKC 279) 



• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

O
TÁ

ZK
A

 



O
D

P
O

V
EĎ

 
• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný. 

„Kým stvorenia 
dostali od Boha 
všetko, čím sú a čo 
majú, jedine Boh je 
sám v sebe plnosť 
bytia a každej 
dokonalosti. On je 
„Ten, ktorý je", bez 
začiatku a bez 
konca.“. 

(KKKC 39) 



• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.  

• Kde je Boh? 
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• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.  

• Kde je Boh? 

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



• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.  

• Kde je Boh? 

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

• Môžeme Boha v pozemskom živote uvidieť svojimi očami? 
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• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.  

• Kde je Boh? 

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

• Môžeme Boha v pozemskom živote uvidieť svojimi očami? 

Boha v pozemskom živote nevidíme, lebo je čistý duch. Napriek 
tomu ale o ňom vieme, lebo sa nám dal poznať a dokonca s Ním 
môžeme aj skutočne žiť! 

„Boh jestvuje, ja som sa s ním 
stretol!“ 

(André Forssard, odmalička vychovávaný 
ako neveriaci v Boha) 



• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.  

• Kde je Boh? 

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

• Môžeme Boha v pozemskom živote uvidieť svojimi očami? 

Boha v pozemskom živote nevidíme, lebo je čistý duch. Napriek 
tomu ale o ňom vieme, lebo sa nám dal poznať a dokonca s Ním 
môžeme aj skutočne žiť! 

• Čo všetko Boh vie? 
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• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.  

• Kde je Boh? 

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

• Môžeme Boha v pozemskom živote uvidieť svojimi očami? 

Boha v pozemskom živote nevidíme, lebo je čistý duch. Napriek 
tomu ale o ňom vieme, lebo sa nám dal poznať a dokonca s Ním 
môžeme aj skutočne žiť! 

• Čo všetko Boh vie? 

Boh má všetky poznatky a vedomosti, aké len jestvujú. Vie aj 
všetko, čo bolo, čo je a čo bude; ba i to vie, čo si myslíme či 
potajomky robíme. Boh je vševediaci, čiže všetko-vediaci. 
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• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.  

• Kde je Boh? 

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

• Môžeme Boha v pozemskom živote uvidieť svojimi očami? 

Boha v pozemskom živote nevidíme, lebo je čistý duch. Napriek 
tomu ale o ňom vieme, lebo sa nám dal poznať a dokonca s Ním 
môžeme aj skutočne žiť! 

• Čo všetko Boh vie? 

Boh má všetky poznatky a vedomosti, aké len jestvujú. Vie aj 
všetko, čo bolo, čo je a čo bude; ba i to vie, čo si myslíme či 
potajomky robíme. Boh je vševediaci, čiže všetko-vediaci. 

• Čo všetko môže (dokáže) Boh urobiť? 



• Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten najväčší a najmocnejší zo 
všetkých a všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

• Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho nestvoril ani nezrodil, je večný.  

• Kde je Boh? 

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

• Môžeme Boha v pozemskom živote uvidieť svojimi očami? 

Boha v pozemskom živote nevidíme, lebo je čistý duch. Napriek 
tomu ale o ňom vieme, lebo sa nám dal poznať a dokonca s Ním 
môžeme aj skutočne žiť! 

• Čo všetko Boh vie? 

Boh má všetky poznatky a vedomosti, aké len jestvujú. Vie aj 
všetko, čo bolo, čo je a čo bude; ba i to vie, čo si myslíme či 
potajomky robíme. Boh je vševediaci, čiže všetko-vediaci. 

• Čo všetko môže (dokáže) Boh urobiť? 

Boh môže urobiť všetko, čo len chce. Boh je všemohúci, čiže 
všetko-môžúci. 
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„Boh sa zjavil ako 
„silný a mocný" (Ž 24, 
8), ako ten, ktorému 
„nič nie je nemožné" 
(Lk 1, 37). Jeho 
všemohúcnosť je 
univerzálna.“. 

(KKKC 50) 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kto je Boh? 

Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Kde je Boh? 

Môžeme Boha v pozemskom živote  
uvidieť svojimi očami? 

Čo všetko Boh vie? 

Čo všetko môže (dokáže) Boh urobiť? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Čím sa začína svätá omša? 

Čo hovoríme pri prežehnaní sa? 

Koho tým OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ 
myslíme? 

Ako znázorňujeme OTCA a prečo tak? 

Ako znázorňujeme SYNA a prečo tak? 

Ako znázorňujeme DUCHA a prečo tak? 
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Kto z nich je BOH? 

Je OTEC Bohom? 
Je SYN Bohom? 
Je DUCH SVÄTÝ Bohom? 
KOĽKO Bohov vlastne existuje?  

Jeden? Dvaja? Traja? Viac? 

? 
? ? 



Predstavme si najprv 
OTCA. 

OTEC je BOHOM  
a Stvoriteľom celého 

Vesmíru. 



Predstavme si teraz  
SYNA. 

SYN je tiež BOHOM  
a našim záchrancom, 

Spasiteľom a Vykupiteľom. 

Predstavme si najprv 
OTCA. 

OTEC je BOHOM  
a Stvoriteľom celého 

Vesmíru. 



Predstavme si teraz  
SYNA. 

SYN je tiež BOHOM  
a našim záchrancom, 

Spasiteľom a Vykupiteľom. 

Predstavme si najprv 
OTCA. 

OTEC je BOHOM  
a Stvoriteľom celého 

Vesmíru. 

Nakoniec si predstavme  
DUCHA SVÄTÉHO. 

Aj DUCH je BOHOM  
a našim Učiteľom a 
Priateľom na ceste. 
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Znamená to teda, že tu máme 

TROCH BOHOV? 



Tieto tri osoby, OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ  
sú v niečom veľmi zvláštne. 

Sú si navzájom tými najlepšími priateľmi a úplne dokonale si rozumejú! 



Tieto tri osoby, OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ  
sú v niečom veľmi zvláštne. 

Sú si navzájom tými najlepšími priateľmi a úplne dokonale si rozumejú! 

Majú rovnaké 
záľuby – čo 

baví jedného, 
baví úplne 

rovnako 
všetkých. 



Tieto tri osoby, OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ  
sú v niečom veľmi zvláštne. 

Sú si navzájom tými najlepšími priateľmi a úplne dokonale si rozumejú! 

Majú rovnaké 
záľuby – čo 

baví jedného, 
baví úplne 

rovnako 
všetkých. 

Majú rovnaké 
názory – s čím 
súhlasí jeden, 

súhlasia aj 
všetci ostatní. 



Tieto tri osoby, OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ  
sú v niečom veľmi zvláštne. 

Sú si navzájom tými najlepšími priateľmi a úplne dokonale si rozumejú! 

Majú rovnaké 
záľuby – čo 

baví jedného, 
baví úplne 

rovnako 
všetkých. 

Majú rovnaké 
názory – s čím 
súhlasí jeden, 

súhlasia aj 
všetci ostatní. 

Majú úplne 
rovnaké 

myšlienky – čo 
napadne jedné-
ho, to v tej istej 
chvíli napadne  

aj ostatných 
troch. 



Tieto tri osoby, OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ  
sú v niečom veľmi zvláštne. 

Sú si navzájom tými najlepšími priateľmi a úplne dokonale si rozumejú! 

Majú rovnaké 
záľuby – čo 

baví jedného, 
baví úplne 

rovnako 
všetkých. 

Majú rovnaké 
názory – s čím 
súhlasí jeden, 

súhlasia aj 
všetci ostatní. 

Majú úplne 
rovnaké 

myšlienky – čo 
napadne jedné-
ho, to v tej istej 
chvíli napadne  

aj ostatných 
troch. 

Keď jeden otvorí 
ústa, aby niečo 

povedal – v tej istej 
chvíli sami od seba 

otvoria ústa aj 
ostatní dvaja a 

začnú hovoriť naraz 
úplne to isté. 



Tieto tri osoby, OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ  
sú v niečom veľmi zvláštne. 

Sú si navzájom tými najlepšími priateľmi a úplne dokonale si rozumejú! 

Majú rovnaké 
záľuby – čo 

baví jedného, 
baví úplne 

rovnako 
všetkých. 

Majú rovnaké 
názory – s čím 
súhlasí jeden, 

súhlasia aj 
všetci ostatní. 

Majú úplne 
rovnaké 

myšlienky – čo 
napadne jedné-
ho, to v tej istej 
chvíli napadne  

aj ostatných 
troch. 

Keď jeden otvorí 
ústa, aby niečo 

povedal – v tej istej 
chvíli sami od seba 

otvoria ústa aj 
ostatní dvaja a 

začnú hovoriť naraz 
úplne to isté. 

Keď jedného z nich 
napadne niečo 

začať robiť – v tej 
istej chvíli to 

napadne a začnú to 
sami od seba robiť 

aj ostatní dvaja. 



Tieto tri osoby, OTEC, SYN a DUCH SVÄTÝ  
sú v niečom veľmi zvláštne. 

A tak hoci sú traja – navonok sa správajú,  
žijú, hovoria a konajú tak, akoby boli jedinou osobou. 

„Vo vnútri“ 
Boha teda 
žijú tri úplne 
rôzne, 
odlišné 
osoby Otca, 
Syna a 
Ducha 
Svätého, … 

… ktoré sú 
ale tak 
hlboko 

spojené, tak 
dokonale si 
rozumejú a 

sú si tak 
podobné, že 

„navonok“ 
sú Jedným 

Jediným 
Bohom! 

„Trojica je jedna. 
Nevyznávame troch 
bohov, ale jedného Boha v 
troch osobách: „Trojicu 
jednej podstaty.“ Božské 
osoby si nedelia medzi 
sebou jediné božstvo, ale 
každá z nich je celý Boh.“ 

(KKC 253) 
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• Koľko Bohov existuje? 
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• Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

„Jedného Boha vyznávame 
preto, lebo izraelskému ľudu sa 
zjavil ako Jediný, keď povedal: 
„Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je 
jediný Pán!" (Dt 6,4) „a iného 
niet" (Iz 45,22).“   

(KKKC 37) 
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• Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

• Je Boh len jednou osobou? 
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• Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

• Je Boh len jednou osobou? 

Boh nie je jednou osobou, ale tromi osobami, ktoré ale nie sú 
tromi bohmi, ale spolu len jedným Bohom. 

„Vyznanie, že aj Ježiš, aj 
Duch Svätý je Boh a Pán, 
nevnáša do jedného 
Boha nijaké rozdelenie.“   

(KKKC 37) 



• Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

• Je Boh len jednou osobou? 

Boh nie je jednou osobou, ale tromi osobami, ktoré ale nie sú 
tromi bohmi, ale spolu len jedným Bohom. 

Lepšie pochopiť to môžeš  
aj na takomto príklade: 

JEDNA rodina, 
ŠTYRI osoby 

JEDNA trieda, 
ŠESTNÁSŤ osôb 

JEDEN Boh, 
TRI osoby 
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• Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

• Je Boh len jednou osobou? 

Boh nie je jednou osobou, ale tromi osobami, ktoré ale nie sú 
tromi bohmi, ale spolu len jedným Bohom. 

• Ako sa tieto osoby volajú? 
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• Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

• Je Boh len jednou osobou? 

Boh nie je jednou osobou, ale tromi osobami, ktoré ale nie sú 
tromi bohmi, ale spolu len jedným Bohom. 

• Ako sa tieto osoby volajú? 

Prvú Božskú Osobu voláme OTEC. 

Druhú Božskú Osobu voláme SYN. 

Tretiu Božskú Osobu voláme DUCH SVÄTÝ. 

Spolu ich voláme NAJSVÄTEJŠIA TROJICA, alebo TROJJEDINÝ BOH. 

Otec Duch Svätý Syn 
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• Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

• Je Boh len jednou osobou? 

Boh nie je jednou osobou, ale tromi osobami, ktoré ale nie sú 
tromi bohmi, ale spolu len jedným Bohom. 

• Ako sa tieto osoby volajú? 

Prvú Božskú Osobu voláme OTEC. 

Druhú Božskú Osobu voláme SYN. 

Tretiu Božskú Osobu voláme DUCH SVÄTÝ. 

Spolu ich voláme NAJSVÄTEJŠIA TROJICA, alebo TROJJEDINÝ BOH. 

• Ako sa tieto tri osoby k sebe 
správajú? 
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• Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

• Je Boh len jednou osobou? 

Boh nie je jednou osobou, ale tromi osobami, ktoré ale nie sú 
tromi bohmi, ale spolu len jedným Bohom. 

• Ako sa tieto osoby volajú? 

Prvú Božskú Osobu voláme OTEC. 

Druhú Božskú Osobu voláme SYN. 

Tretiu Božskú Osobu voláme DUCH SVÄTÝ. 

Spolu ich voláme NAJSVÄTEJŠIA TROJICA, alebo TROJJEDINÝ BOH. 

• Ako sa tieto tri osoby k sebe 
správajú? 

Správajú sa voči sebe ako tí 
najlepší priatelia, majú sa radi 
tak, ako je to len možné, 
dokonale si rozumejú a sú vo 
všetkom úplne zajedno. 

„“Veď v nich „všetko... 
je jedno, kde sa 
nevyskytuje protiklad 
vzťahu“. „Pre túto 
jednotu je Otec celý v 
Synovi a celý v Duchu 
Svätom; Syn je celý v 
Otcovi a celý v Duchu 
Svätom; Duch Svätý je 
celý v Otcovi a celý v 
Synovi.“ 

(KKC 255) 
„…sú neoddeliteľné aj 
vo svojom konaní: 
Trojica má len jedno a 
to isté konanie.“ 

(KKKC 49)  



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Koľko Bohov existuje? 

Je Boh len jednou osobou? 

Ako sa tieto osoby volajú? 

Ako sa tieto osoby k sebe správajú? 

Ako znázorňujeme OTCA a prečo tak? 

Ako znázorňujeme SYNA a prečo tak? 

Ako znázorňujeme DUCHA a prečo tak? 

Kto je Boh? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Kde je Boh? 

Môžeme Boha v pozemskom živote  
uvidieť svojimi očami? 

Čo všetko Boh vie? 

Čo všetko môže (dokáže) Boh urobiť? 
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A teraz otázka na telo…: 

Prečo je tak dôležité 
toto všetko o Pánu 
Bohu vedieť? 
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Pretože prostredníctvom Syna, Pána 
Ježiša, nás Trojjediný Boh všetkých 
pozval, aby sme boli Jeho priateľmi a 
aby sme s Ním spolu žili v Nebi ako 
spoločníci a priatelia Otca, Syna aj 
Ducha Svätého! 

„Nekonečne dokonalý a 
sám v sebe blažený Boh 
podľa číro dobrotivého 
rozhodnutia slobodne 
stvoril človeka, aby mu dal 
účasť na svojom blaženom 
živote. “ 

(KKKC 1) 
„Posledný cieľ celého 
Božieho poriadku spásy je, 
aby stvorenia vstúpili do 
dokonalej jednoty 
Najsvätejšej Trojice.“ 

(KKC 260)  

Sme pozvaní byť súčasťou rodiny 
Boha, ktorou je Najsvätejšia Trojica! 



Preto sa SYN, druhá osoba Najsvätejšej Trojice, stal 
človekom Ježišom Kristom, rovnakým ako hocikto z 
nás, aby nás pozval do života s Bohom a aby nás 
všetkých zhromaždil okolo seba a priviedol k Bohu! 

„Jednorodený Syn a 
Božie Slovo, ktorý si 
nesmrteľný, pre 
našu spásu si si 
láskavo vzal telo zo 
svätej Bohorodičky a 
vždy Panny Márie 
(...), ktorý si jeden zo 
Svätej Trojice, 
oslavovaný s Otcom 
a Duchom Svätým.“ 

(KKKC 89)  



SME KRESŤANMI, pretože sme Ježišovi uverili, prijali 
sme Jeho pozvanie, zhromaždili sme sa okolo Neho 
v Jeho KATOLÍCKEJ CIRKVI a túžime žiť s Ním, s 
Otcom a s Duchom Svätým v Božej rodine 
Najsvätejšej Trojice v Nebi. 

„Výraz Cirkev označuje 
ľud, ktorý Boh zvoláva a 
zhromažďuje zo 
všetkých končín zeme, 
aby utvoril 
zhromaždenie všetkých, 
ktorí sa vierou a krstom 
stávajú Božími synmi.“ 

(KKKC 147) 
„Poslaním Cirkvi je 
ohlasovať a zakladať vo 
všetkých národoch 
Božie kráľovstvo, ktoré 
ustanovil Ježiš Kristus. 
Cirkev tu na zemi je 
zárodkom a počiatkom 
tohto kráľovstva 
spásy.“ 

(KKKC 150)  



V CIRKVI SA UČÍME napodobňovať Božieho SYNA, 
Pána Ježiša. Učíme sa tvoriť jednotu s BOHOM i 
medzi sebou navzájom, aby sme boli jednou 
rodinou po vzore Najsvätejšej Trojice. Ak by sme sa 
to nenaučili, nemohli by sme s Trojjediným Bohom 
žiť v Nebi, lebo by sme to nevedeli a nedokázali. 

„ „Svet bol stvorený kvôli Cirkvi,“ hovorili 
kresťania prvých čias. Boh stvoril svet kvôli účasti 
na svojom božskom živote. Táto účasť či 
spoločenstvo sa uskutočňuje „zhromažďovaním“ 
ľudí v Kristovi a toto „zhromažďovanie“ je Cirkev. 
Cirkev je cieľom všetkých vecí..“ 

(KKC 760) 
„Cirkev je jedna, lebo má pôvod a vzor v jednote 
jedného Boha v Trojici osôb; lebo jej 
zakladateľom a hlavou je Ježiš Kristus, ktorý 
obnovuje jednotu všetkých národov v jednom 
tele; lebo jej dušou je Duch Svätý, ktorý spája 
všetkých veriacich v spoločenstve v Kristovi. 
Cirkev má len jednu vieru, jeden sviatostný život, 
jedno apoštolské nástupníctvo, spoločnú nádej a 
tú istú lásku.“ 

(KKKC 161)  
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

„Nech sa vám srdce 
nevzrušuje! …  2 V dome 
môjho Otca je mnoho 
príbytkov. Keby to tak 
nebolo, bol by som vám 
povedal, že vám idem 
pripraviť miesto?!“  

(Jn 14,1-2 SSV) 



O
TÁ

ZK
A

 
• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej 
Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako 
my a žil s nami tu, na zemi. 

„Na počiatku bolo Slovo a 
Slovo bolo u Boha a to 
Slovo bolo Boh. A Slovo sa 
telom stalo a prebývalo 
medzi nami. A my sme 
uvideli jeho slávu, slávu, 
akú má od Otca 
jednorodený Syn, plný 
milosti a pravdy.“  

(Jn 1,1.14 SSV) 
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej 
Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako 
my a žil s nami tu, na zemi. 

• Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? 

Boží SYN ako človek 
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej 
Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako 
my a žil s nami tu, na zemi. 

„… aby ste verili, že Ježiš je 
Mesiáš [čiže Kristus], Boží 
Syn, a aby ste vierou mali 
život v jeho mene.“  

(Jn 20,31 SSV) 

• Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? 

Volal sa JEŽIŠ KRISTUS. 
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej 
Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako 
my a žil s nami tu, na zemi. 

• Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? 

Volal sa JEŽIŠ KRISTUS. 

• Čo musíme urobiť, aby sme Božie pozvanie prijali? 
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej 
Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako 
my a žil s nami tu, na zemi. 

„Keď odchádzali, začal 
Ježiš hovoriť zástupom… 
učte sa odo mňa!“  

(Mt 11,7.29 SSV) 
„Napodobňujte Boha ako 
milované deti  2 a žite v 
láske tak, ako aj Kristus 
miluje nás.“  

(Ef 5,1-2 SSV) 
„Kto hovorí, že ostáva v 
ňom [, v Kristovi], má aj 
sám žiť, ako žil on.“  

(1 Jn 2,6 SSV) • Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? 

Volal sa JEŽIŠ KRISTUS. 

• Čo musíme urobiť, aby sme Božie pozvanie prijali? 

Musíme sa od Ježiša naučiť žiť podľa vzoru najsvätejšej 
Trojice ako tí najlepší možní priatelia s Bohom i 
navzájom a vo všetkom sa tak podobať Ježišovi. Bez 
toho s Trojjediným Bohom žiť nedokážeme. 
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej 
Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako 
my a žil s nami tu, na zemi. 

• Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? 

Volal sa JEŽIŠ KRISTUS. 

• Čo musíme urobiť, aby sme Božie pozvanie prijali? 

Musíme sa od Ježiša naučiť žiť podľa vzoru najsvätejšej 
Trojice ako tí najlepší možní priatelia s Bohom i 
navzájom a vo všetkom sa tak podobať Ježišovi. Bez 
toho s Trojjediným Bohom žiť nedokážeme. 

• Kde sa pripravujeme na život s Bohom? 
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• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej 
Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako 
my a žil s nami tu, na zemi. 

„Nech je zvelebený Boh a 
Otec nášho Pána Ježiša 
Krista, ktorý … si v ňom 
predsavzal  10 uskutočniť v 
plnosti času: zjednotiť v 
Kristovi ako v hlave 
všetko, čo je na nebi aj čo 
je na zemi … a jeho 
ustanovil nad všetkým za 
hlavu Cirkvi,  23 ktorá je 
jeho telom, plnosťou toho, 
ktorý napĺňa všetko vo 
všetkom.“   

(Ef 1,3.9n.22n SSV) 

• Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? 

Volal sa JEŽIŠ KRISTUS. 

• Čo musíme urobiť, aby sme Božie pozvanie prijali? 

Musíme sa od Ježiša naučiť žiť podľa vzoru najsvätejšej 
Trojice ako tí najlepší možní priatelia s Bohom i 
navzájom a vo všetkom sa tak podobať Ježišovi. Bez 
toho s Trojjediným Bohom žiť nedokážeme. 

• Kde sa pripravujeme na život s Bohom? 

V Katolíckej Cirkvi, ktorú práve na to založil Ježiš Kristus 
a v ktorej sme zhromaždení tí, ktorí sme Mu uverili. 



• NEBO 

Nebom označujeme 
„miesto“, kde žije Boh v 
Trojici. 

Nebom označujeme aj to, 
keď prijmeme Božie 
pozvanie a skutočne a 
naveky žijeme s Bohom v 
Trojici, šťastní a plní 
radosti. 

Hoci niečo z Neba žijeme 
už tu, na zemi, naplno v 
Nebi budeme až vtedy, 
keď z tejto zeme odídeme 
k nášmu Bohu. 

• SVÄTÍ 

Tak označujeme tých, 
ktorí už s Bohom v nebi 
žijú. 

• Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby sme boli 
Jeho priateľmi a naveky žili s Ním v Trojici, plní šťastia a 
radosti a nikdy nezomreli. 

• Kto nám toto pozvanie priniesol? 

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z Najsvätejšej 
Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal človekom rovnakým ako 
my a žil s nami tu, na zemi. 

• Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? 

Volal sa JEŽIŠ KRISTUS. 

• Čo musíme urobiť, aby sme Božie pozvanie prijali? 

Musíme sa od Ježiša naučiť žiť podľa vzoru najsvätejšej 
Trojice ako tí najlepší možní priatelia s Bohom i 
navzájom a vo všetkom sa tak podobať Ježišovi. Bez 
toho s Trojjediným Bohom žiť nedokážeme. 

• Kde sa pripravujeme na život s Bohom? 

V Katolíckej Cirkvi, ktorú práve na to založil Ježiš Kristus 
a v ktorej sme zhromaždení tí, ktorí sme Mu uverili. 



• NEBO 

Nebom označujeme 
„miesto“, kde žije Boh v 
Trojici. 

Nebom označujeme aj to, 
keď prijmeme Božie 
pozvanie a skutočne a 
naveky žijeme s Bohom v 
Trojici, šťastní a plní 
radosti. 

Hoci niečo z Neba žijeme 
už tu, na zemi, naplno v 
Nebi budeme až vtedy, 
keď z tejto zeme odídeme 
k nášmu Bohu. 

• SVÄTÍ 

Tak označujeme tých, 
ktorí už s Bohom v nebi 
žijú. 

Znova si môžeme predstaviť 
Nebo takto: 

TRI osoby, 
JEDEN Boh 

Otec, Syn aj Duch Svätý 
sú tak veľkými priateľmi, 
že hoci sú tromi 
osobami, sú len  
jedným-jediným Bohom 
v dokonalej jednote  
a láske. 



• NEBO 

Nebom označujeme 
„miesto“, kde žije Boh v 
Trojici. 

Nebom označujeme aj to, 
keď prijmeme Božie 
pozvanie a skutočne a 
naveky žijeme s Bohom v 
Trojici, šťastní a plní 
radosti. 

Hoci niečo z Neba žijeme 
už tu, na zemi, naplno v 
Nebi budeme až vtedy, 
keď z tejto zeme odídeme 
k nášmu Bohu. 

• SVÄTÍ 

Tak označujeme tých, 
ktorí už s Bohom v nebi 
žijú. 

Znova si môžeme predstaviť 
Nebo takto: 

Nebo znamená, že Trojjediný Boh a všetci svätí sú 
všetci navzájom tak veľkými priateľmi, že hoci sú 
mnohými osobami, sú spolu všetci len jedným-
jediným Nebom v dokonalej jednote a láske. 

VEĽA osôb, 
JEDNO Nebo 

(úplne rovnako, ako  
v Nasjvätejšei Trojici!) 



PRI SVÄTEJ OMŠI 
dávame hneď na jej samom začiatku najavo, že sme Cirkvou, ktorá sa učí žiť 
Boží Trojičný život a tak sa tu, na zemi, pripravuje na nádherný a krásny život s 
Bohom v Nebi: 

ZHROMAŽDÍME SA v kostole ako 
jedna jediná opravdivá rodina, ako 
skutoční a blízki priatelia; 

PREŽEHNÁME SA „v Mene Otca i 
Syna i Ducha Svätého“; 

POZDRAVÍME SA NAVZÁJOM ako 
priatelia, napríklad takto: 

Kňaz:  Pán s Vami! 
Ľudia: I s duchom Tvojim! 

alebo 

Kňaz: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha 
Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s Vami 
všetkými! 
Ľudia: I s duchom Tvojim! 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kto nám priniesol toto pozvanie od Boha? 

Ako sa SYN volal, keď žil s nami na zemi? 

Čo musíme urobiť, aby sme Božie  
pozvanie prijali? 

Kde sa pripravujeme na život s Bohom? 

Čo je to Nebo? 

Kto sú to svätí? 

Prečo je dôležité poznať Trojjediného Boha? 
Pozýva nás Boh k niečomu? 

Ako to, že sme Cirkev, vyjadrujeme v omši? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Koľko Bohov existuje? 

Je Boh len jednou osobou? 

Ako sa tieto osoby volajú? 

Ako sa tieto osoby k sebe správajú? 

Ako znázorňujeme OTCA a prečo tak? 

Ako znázorňujeme SYNA a prečo tak? 

Ako znázorňujeme DUCHA a prečo tak? 

Kto je Boh? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Kde je Boh? 

Môžeme Boha v pozemskom živote  
uvidieť svojimi očami? 

Čo všetko Boh vie? 

Čo všetko môže (dokáže) Boh urobiť? 
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S pomocou rodičov si 
vypracujem pracovný list 
a naučím sa veci, ktoré v 
ňom sú – tak, aby som 
ich pochopil. Preto, ak 
mi niečo nebude jasné, 
poprosím rodičov, aby 
mi to vysvetlili. 

Pracovný list prinesiem 
na budúce stretnutie. 

Budúce 
stretnutie 

bude…: 


