
Rímskokatolícka 
farnosť 
Turčiansky 
Peter 

2. stretnutie 
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Vieš sa prežehnať? Vieš modlitbu  
„Sláva Otcu…“  

na chválu 
Najsvätejšej Trojice? 



D
O

M
Á

C
A

  
Ú

LO
H

A
 

Ako sa Ti darilo 
s úlohami do 
kostola? 



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? 



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? 
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Ešte raz si pripomeňme veci  
z minulého stretnutia: 
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z minulého stretnutia: 
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• Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? 
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Kedysi si vedci 
mysleli, že to v tento 
deň nebolo. 

Najnovšie historické 
aj astronomické 
bádania ukazujú, že 
Ježiš Kristus sa 
zrejme naozaj narodil 
v tento deň, ako to 
veria kresťania od 
samého začiatku 
kresťanstva. 

• Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? 

Boží Syn sa na našej zemi narodil ako človek 25. decembra roku 1 

Od tejto udalosti počítame náš letopočet 
(napríklad rok 2017 znamená, že uplynulo už 
2017 rokov od narodenia Pána Ježiša Krista) 

a každý rok 25. decembra slávime Jeho 
narodeniny, Vianoce. 
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• Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? 

Boží Syn sa na našej zemi narodil ako človek 25. decembra roku 1 
v mestečku, ktoré sa dodnes volá Betlehem. 

„Keď sa za čias kráľa 
Herodesa v judejskom 
Betleheme narodil 
Ježiš, prišli do 
Jeruzalema mudrci od 
východu  2 a pýtali sa: 
"Kde je ten 
novonarodený 
židovský kráľ?“ 

Mt 2,1-2 SSV) 
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• Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? 

Boží Syn sa na našej zemi narodil ako človek 25. decembra roku 1 
v mestečku, ktoré sa dodnes volá Betlehem. 

„Keď sa za čias kráľa 
Herodesa v judejskom 
Betleheme narodil 
Ježiš, prišli do 
Jeruzalema mudrci od 
východu  2 a pýtali sa: 
"Kde je ten 
novonarodený 
židovský kráľ?“ 

Mt 2,1-2 SSV) 
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• Kto je Ježišovým otcom a kto je 
Jeho matkou? 

• Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? 

Boží Syn sa na našej zemi narodil ako človek 25. decembra roku 1 
v mestečku, ktoré sa dodnes volá Betlehem. 
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• Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? 

Boží Syn sa na našej zemi narodil ako človek 25. decembra roku 1 
v mestečku, ktoré sa dodnes volá Betlehem. 

• Kto je Ježišovým otcom a kto je 
Jeho matkou? 

Ježišovým otcom je sám Boh. 
Ježišovou matkou je Panna Mária. 
Pretože Pán Ježiš je Bohom, 
Druhým z Najsvätejšej Trojice, 
voláme Pannu Máriu aj Božou 
matkou, alebo Bohorodičkou. 
Ježišovým vychovávateľom a 
manželom Panny Márie je svätý 
Jozef. 

„[Ježiš] Boha nazýval svojím 
Otcom a robil sa rovným 
Bohu.  19 Ježiš im vravel: 
"Veru, veru, hovorím vám: 
Syn nemôže nič robiť sám 
od seba, len to, čo vidí robiť 
Otca. Čo robí Otec, to robí 
podobne aj Syn.“  

(Jn 5,18-19 SSV) 
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• Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? 

Boží Syn sa na našej zemi narodil ako človek 25. decembra roku 1 
v mestečku, ktoré sa dodnes volá Betlehem. 

• Kto je Ježišovým otcom a kto je Jeho matkou? 

Ježišovým otcom je sám Boh. Ježišovou matkou je Panna Mária. 
Pretože Pán Ježiš je Bohom, Druhým z Najsvätejšej Trojice, 
voláme Pannu Máriu aj Božou matkou, alebo Bohorodičkou. 
Ježišovým vychovávateľom a manželom Panny Márie je svätý 
Jozef. 

• Čo znamená, že Ježiš Kristus je „Bohočlovek“? 
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• Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej zemi ako človek? 

Boží Syn sa na našej zemi narodil ako človek 25. decembra roku 1 
v mestečku, ktoré sa dodnes volá Betlehem. 

• Kto je Ježišovým otcom a kto je Jeho matkou? 

Ježišovým otcom je sám Boh. Ježišovou matkou je Panna Mária. 
Pretože Pán Ježiš je Bohom, Druhým z Najsvätejšej Trojice, 
voláme Pannu Máriu aj Božou matkou, alebo Bohorodičkou. 
Ježišovým vychovávateľom a manželom Panny Márie je svätý 
Jozef. 

• Čo znamená, že Ježiš Kristus je „Bohočlovek“? 

Ako Boží Syn, Druhý z Trojice, je Bohom a je večný, vždy bol a vždy 
bude. Ale človekom začal byť až vo chvíli, keď sa počal a narodil 
Panne Márii. Odvtedy je súčasne Bohom a súčasne človekom a 
preto Mu hovoríme, že je „Bohočlovek“. 

Od večnosti je v 
Nebi Bohom, 
Druhým z Trojice. 

Od roku 1 je aj 
človekom, vo 
všetkom takým, 
ako my (okrem 
hriechu). 

„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) 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej 
zemi ako človek? 

Kto je Ježišovým otcom, Jeho matkou a 
Jeho vychovávateľom? 

Čo znamená, že Ježiš Kristus je 
„Bohočlovek“? 
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• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 
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• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh 
nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho 
Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí 
(hovoríme tomu blaženosť). 

„Od tej chvíle začal 
Ježiš hlásať: "Robte 
pokánie, lebo sa 
priblížilo nebeské 
kráľovstvo.““ 

(Mt 4,17 SSV) 
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• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh 
nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho 
Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí 
(hovoríme tomu blaženosť). 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 
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• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh 
nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho 
Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí 
(hovoríme tomu blaženosť). 

„Ježiš im povedal: 
"Veru, veru, hovorím 
vám: Každý, kto pácha 
hriech, je otrok.  35 A 
otrok neostáva v dome 
navždy; navždy ostáva 
syn.  36 Až keď vás Syn 
vyslobodí, budete 
naozaj slobodní.“  

(Jn 8,34-36 SSV) 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Ježiš nás UČIL, že nemôžeme ísť do Neba a žiť nebeský život skôr, 
kým najprv nezanecháme hriech a nenaučíme sa od Neho žiť 
nebeským životom. 
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• Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh 
nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho 
Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí 
(hovoríme tomu blaženosť). 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Ježiš nás UČIL, že nemôžeme ísť do Neba a žiť nebeský život skôr, 
kým najprv nezanecháme hriech a nenaučíme sa od Neho žiť 
nebeským životom. 
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• Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

Ježiš na zemi ZALOŽIL Katolícku Cirkev, aby sme sa v nej mohli 
učiť žiť nebeským životom a zanechať hriech. 

„Ježiš mu povedal: 
"Blahoslavený si, 
Šimon, syn Jonášov, 
lebo ti to nezjavilo telo 
a krv, ale môj Otec, 
ktorý je na nebesiach.  
18 A ja ti hovorím: Ty si 
Peter a na tejto skale 
postavím svoju Cirkev 
a pekelné brány ju 
nepremôžu.“ 

(Mt 16,17-18 SSV) 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh 
nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho 
Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí 
(hovoríme tomu blaženosť). 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Ježiš nás UČIL, že nemôžeme ísť do Neba a žiť nebeský život skôr, 
kým najprv nezanecháme hriech a nenaučíme sa od Neho žiť 
nebeským životom. 
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• Čo Ježiš Kristus svojej Katolíckej Cirkvi DAROVAL? 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

Ježiš na zemi ZALOŽIL Katolícku Cirkev, aby sme sa v nej mohli 
učiť žiť nebeským životom a zanechať hriech. 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh 
nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho 
Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí 
(hovoríme tomu blaženosť). 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Ježiš nás UČIL, že nemôžeme ísť do Neba a žiť nebeský život skôr, 
kým najprv nezanecháme hriech a nenaučíme sa od Neho žiť 
nebeským životom. 
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• Čo Ježiš Kristus svojej Katolíckej Cirkvi DAROVAL? 

Ježiš svojej Cirkvi DAROVAL sviatosti – mocné dary, ktoré živia 
našu dušu a dávajú nám silu zanechať hriech a žiť nebeským 
životom. Prvou z nich je krst, najvzácnejšou je zase svätá omša, 
čiže Eucharistia. 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

Ježiš na zemi ZALOŽIL Katolícku Cirkev, aby sme sa v nej mohli 
učiť žiť nebeským životom a zanechať hriech. 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh 
nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho 
Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí 
(hovoríme tomu blaženosť). 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Ježiš nás UČIL, že nemôžeme ísť do Neba a žiť nebeský život skôr, 
kým najprv nezanecháme hriech a nenaučíme sa od Neho žiť 
nebeským životom. 
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• Čo Ježiš Kristus svojej Katolíckej Cirkvi DAROVAL? 

Ježiš svojej Cirkvi DAROVAL sviatosti – mocné dary, ktoré živia 
našu dušu a dávajú nám silu zanechať hriech a žiť nebeským 
životom. Prvou z nich je krst, najvzácnejšou je zase svätá omša, 
čiže Eucharistia. 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

Ježiš na zemi ZALOŽIL Katolícku Cirkev, aby sme sa v nej mohli 
učiť žiť nebeským životom a zanechať hriech. 

• Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, radostnú zvesť o tom, že Boh 
nás pozýva, aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali súčasťou Jeho 
Rodiny Najsvätejšej Trojice v nekonečnej radosti a šťastí 
(hovoríme tomu blaženosť). 

Preto sa kresťania každú nedeľu schádzajú v kostole na 
svätej omši, čiže na slávení Eucharistie: 

• pretože si chcú takto pripomenúť Pána Ježiša a všetko to, 
čo pre nás urobil; 

• pretože sa túžia spoločne stretnúť, lebo sa vďaka Ježišovi 
stali jednou rodinou a už tu na zemi ako jedna rodina žijú a 
majú z toho radosť; 

• pretože túžia zo svätého prijímania čerpať silu a radosť 
Ducha Svätého, aby takto posilnení vládali nasledovať Krista 
a došli až do Nebeskej vlasti, kam nás volá. 

Účasť na nedeľnej svätej omši je vec tak vážna, že človek, 
ktorý by na ňu nechcel prísť, tým koná smrteľný hriech a 
ním sa sám vylučuje z Cirkvi a stáva sa nepriateľom Krista! 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej 
zemi ako človek? 

Kto je Ježišovým otcom, Jeho matkou a 
Jeho vychovávateľom? 

Čo znamená, že Ježiš Kristus je 
„Bohočlovek“? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

Čo Ježiš Kristus svojej  
Katolíckej Cirkvi DAROVAL? 



Ľudia, ktorí milovali 
hriech viac ako Boha, 
Ježiša za to, čo robil, 
nenávideli. 



Ľudia, ktorí milovali 
hriech viac ako Boha, 
Ježiša za to, čo robil, 
nenávideli. 

Zatkli Ježiša, uväznili 
Ho a falošne obvinili, 
aby Ho mohli zabiť. 



Ľudia, ktorí milovali 
hriech viac ako Boha, 
Ježiša za to, čo robil, 
nenávideli. 

Zatkli Ježiša, uväznili 
Ho a falošne obvinili, 
aby Ho mohli zabiť. 

Krutým spôsobom ho 
zabili – popravili Ho 
pribitého na kríži. 



Ľudia, ktorí milovali 
hriech viac ako Boha, 
Ježiša za to, čo robil, 
nenávideli. 

Zatkli Ježiša, uväznili 
Ho a falošne obvinili, 
aby Ho mohli zabiť. 

Krutým spôsobom ho 
zabili – popravili Ho 
pribitého na kríži. 

Ale na tretí deň ho 
Otec vzkriesil a On 
vyšiel z hrobu živý a 
plný Božej slávy a 
Božej nesmrteľnosti. 

Zostal po Ňom iba 
prázdny hrob… 
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Tvojou prvou úlohou bude nájsť si v Písme Svätom, v 
Evanjeliách, správu o Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní a 
prečítať si ich (napríklad vždy večer pred spaním jednu 
kapitolu a pozhovárať sa o nej s rodičmi): 

alebo Markovo evanjelium, kapitoly 14, 15 a 16; 
alebo Lukášovo evanjelium, kapitoly 22, 23 a 24; 
alebo Matúšovo evanjelium, kapitoly 26, 27 a 28 

Odporúčame Ti Markovu verziu – je asi najkratšia, ale vybrať 
si musíš sám so svojimi rodičmi…  
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• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 
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• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Pán Ježiš zomrel v piatok 3. apríla roku 33. 

Tento dátum sa opiera o prácu 
astronómov Liviu Mircea a Tiberiu 
Oproiu z Rumunska, ako aj o známy fakt, 
že Ježiš začal verejne pôsobiť ako 30-
ročný a pôsobil verejne tri roky, takisto aj 
o známe dátumy Veľkej noci v tej dobe, 
ktoré je možné presne vypočítať. 

Ako kresťania si tieto udalosti pripomíname každý rok na VEĽKÚ NOC: 

• Ježišovu smrť na VEĽKÝ PIATOK; 
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• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Pán Ježiš zomrel v piatok 3. apríla roku 33. 

• Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 
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• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Pán Ježiš zomrel v piatok 3. apríla roku 33. 

Ako kresťania si tieto udalosti pripomíname každý rok na VEĽKÚ NOC: 

• Ježišovu smrť na VEĽKÝ PIATOK; 

• Ježišovo pochovanie na BIELU SOBOTU; 

V Ježišovej dobe bol trest 
smrti ukrižovaním bežne 
používaný na popravovanie 
zločincov, vzbúrencov, 
utečených otrokov a 
podobne – okrem rímskych 
občanov, ktorí si ho sami 
sebe zakázali. 

• Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Pán Ježiš bol zlými ľuďmi odsúdený na smrť akoby bol nejakým 
zločincom a bol popravený smrťou pribitím na kríž spolu s 
ďalšími dvomi zločincami.  

Ježiš ukrižovaný 
spolu s dvomi 
zločincami na 
popravisku na 

vrchu Golgota. 
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• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Pán Ježiš zomrel v piatok 3. apríla roku 33. 

• Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Pán Ježiš bol zlými ľuďmi odsúdený na smrť akoby bol nejakým 
zločincom a bol popravený smrťou pribitím na kríž spolu s 
ďalšími dvomi zločincami. 

• Čo sa s Pánom Ježišom dialo po smrti? 

Ježišovo mŕtve telo skladajú po 
tom, čo zomrel, z kríža. 
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• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Pán Ježiš zomrel v piatok 3. apríla roku 33. 

Ako kresťania si tieto udalosti pripomíname každý rok na VEĽKÚ NOC: 

• Ježišovu smrť na VEĽKÝ PIATOK; 

• Ježišovo pochovanie na BIELU SOBOTU; 

• Ježišovo zmŕtvychvstanie na VEĽKONOČNÉ NEDEĽU – a obzvlášť už v 
noci zo soboty na nedeľu, na VEĽKONOČNÚ VIGÍLIU. 

• Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Pán Ježiš bol zlými ľuďmi odsúdený na smrť akoby bol nejakým 
zločincom a bol popravený smrťou pribitím na kríž spolu s 
ďalšími dvomi zločincami. 

• Čo sa s Pánom Ježišom dialo po smrti? 

Po smrti bol Pán Ježiš uložený do hrobu. Na úsvite v nedeľu  
5. apríla 33 vstal z mŕtvych – bol vzkriesený Otcom a naplnený 
Božou Slávou, Mocou a Nesmrteľnosťou ako víťaz nad ľudskou 
zlobou a ľudským hriechom. Ostal po Ňom iba prázdny hrob. 
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• Čo sa s Pánom Ježišom dialo po smrti? 

Po smrti bol Pán Ježiš uložený do hrobu. Na úsvite v nedeľu  
5. apríla 33 vstal z mŕtvych – bol vzkriesený Otcom a naplnený 
Božou Slávou, Mocou a Nesmrteľnosťou ako víťaz nad ľudskou 
zlobou a ľudským hriechom. Ostal po Ňom iba prázdny hrob. 

• Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Pán Ježiš bol zlými ľuďmi odsúdený na smrť akoby bol nejakým 
zločincom a bol popravený smrťou pribitím na kríž spolu s 
ďalšími dvomi zločincami. 

O
D

P
O

V
EĎ

 
• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Pán Ježiš zomrel v piatok 3. apríla roku 33. 

Ako kresťania si tieto udalosti pripomíname každý rok na VEĽKÚ NOC: 

• Ježišovu smrť na VEĽKÝ PIATOK; 

• Ježišovo pochovanie na BIELU SOBOTU; 

• Ježišovo zmŕtvychvstanie na VEĽKONOČNÉ NEDEĽU – a obzvlášť už v 
noci zo soboty na nedeľu, na VEĽKONOČNÚ VIGÍLIU. 

So
ch

a vzkriese
n

éh
o

 Krista 

Práve svätá omša je 
spomienkou, pamiatkou a 

sprítomnením Ježišovej smrti, 
ktorú kvôli nám vytrpel i Jeho 

zmŕtvychvstania. 

Preto je jej slávenie všetkým 
kresťanom obzvlášť drahé  

a vzácne! 
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• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Pán Ježiš zomrel v piatok 3. apríla roku 33. 

• Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Pán Ježiš bol zlými ľuďmi odsúdený na smrť akoby bol nejakým 
zločincom a bol popravený smrťou pribitím na kríž spolu s 
ďalšími dvomi zločincami.  

• Čo Ježiš konal po svojom zmŕtvychvstaní? 

So
ch
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 Krista • Čo sa s Pánom Ježišom dialo po smrti? 

Po smrti bol Pán Ježiš uložený do hrobu. Na úsvite v nedeľu  
5. apríla 33 vstal z mŕtvych – bol vzkriesený Otcom a naplnený 
Božou Slávou, Mocou a Nesmrteľnosťou ako víťaz nad ľudskou 
zlobou a ľudským hriechom. Ostal po Ňom iba prázdny hrob. 
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• Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Pán Ježiš zomrel v piatok 3. apríla roku 33. 

• Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Pán Ježiš bol zlými ľuďmi odsúdený na smrť akoby bol nejakým 
zločincom a bol popravený smrťou pribitím na kríž spolu s 
ďalšími dvomi zločincami.  

• Čo Ježiš konal po svojom zmŕtvychvstaní? 

Ešte 40 dní žil so svojimi žiakmi (= apoštolmi) a učil ich všetko 
potrebné pre život Katolíckej Cirkvi. Po 40 dňoch Ježiš odišiel 
do Neba, späť k svojmu Otcovi a Cirkev prenechal prvému 
pápežovi, apoštolovi Petrovi a ostatným apoštolom ako prvým 
biskupom Cirkvi. 
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• Čo sa s Pánom Ježišom dialo po smrti? 

Po smrti bol Pán Ježiš uložený do hrobu. Na úsvite v nedeľu  
5. apríla 33 vstal z mŕtvych – bol vzkriesený Otcom a naplnený 
Božou Slávou, Mocou a Nesmrteľnosťou ako víťaz nad ľudskou 
zlobou a ľudským hriechom. Ostal po Ňom iba prázdny hrob. 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kedy Pán Ježiš Kristus zomrel? 

Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Čo sa s Pánom Ježišom dialo po smrti? 

Čo Ježiš konal po svojom zmŕtvychvstaní? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej 
zemi ako človek? 

Kto je Ježišovým otcom, Jeho matkou a 
Jeho vychovávateľom? 

Čo znamená, že Ježiš Kristus je 
„Bohočlovek“? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

Čo Ježiš Kristus svojej  
Katolíckej Cirkvi DAROVAL? 
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• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 
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• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 
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• Čo je to hriech? 

• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 
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• Čo je to hriech? 

Hriech znamená, že nie sme podobní Bohu a nežijeme 
nebeským životom tak, ako podľa neho žil aj tu na zemi Boh Syn 
Ježiš Kristus. 

„Kto však zachováva 
jeho slovo, v tom je 
Božia láska naozaj 
dokonalá. A podľa 
toho vieme, že sme v 
ňom.  6 Kto hovorí, že 
ostáva v ňom, má aj 
sám žiť, ako žil on.“  

(1 Jn 2,5-6 SSV) 

• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 



Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

POSTAVY PRÍBEHU 

OTEC: predstavuje 
Boha; 

SYN: to sme my, ľudia 

OTEC (BOH) 

SYN (JA) 

Ježiš, ktorý ľuďom 
práve začína 
rozprávať tento 
príbeh. 

(Lk 15,11-32) 



Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

ČO CHCE BOH? 

Aby sme s ním žili ako s 
Otcom a mali sa dobre. 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

Na farme 
(hospodárstve) žijú s 
otcom dvaja synovia, 
starší a mladší. 
Spoločne sa starajú o 
farmu a je im dobre, 
majú všetko, čo 
potrebujú. 

(Lk 15,11-32) 



Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

Mladšiemu synovi sa ale 
nechce žiť s otcom, 
pracovať na ich rodinnej 
farme a poslúchať otca. 

Myslí si, že bez otca a 
preč z domu mu bude 
lepšie. 

POKUŠENIE 

Aby sme prestali veriť 
Bohu a opustili Ho. 

(Lk 15,11-32) 



Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

Preto syn požiada otca, 
aby mu dal diel 
majetku, ktorý mu ako 
synovi patrí z dedičstva. 

Keď ho dostal, odišiel 
od otca, z rodiny i z 
domova preč. 

HRIECH 

Opustiť Boha a viac s Ním 
nežiť. 

(Lk 15,11-32) 



Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

Sprvu sa to synovi 
páčilo: mal ešte od otca 
veľa peňazí, 
rozhadzoval ich, užíval 
si… ale pretože nežil na 
farme, nevedel si ich 
nijako zarobiť ani získať 
naspäť. Míňali sa a… 

ZO ZAČIATKU… 

… sa ľuďom hriech často 
páči: je nový, vzrušujúci,… 

(Lk 15,11-32) 

Podľa zákona a 
práva neurobil 
nič zlé. Nikoho 
nezabil, 
neokradol, ani 
nepodviedol.  

Len odišiel od 
svojho otca a 
peniaze, ktoré 
mu otec dal, 
minul… 



Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

… a keď sa mu minuli 
všetky peniaze, začal 
hladovať, nemal kde 
bývať, nemal si čo 
obliecť.  

Začalo sa mu veru veľmi 
zle vodiť! 

… ALE POTOM 

príde nuda, sklamanie, 
často bolesť a utrpenie. 

(Lk 15,11-32) 



Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

Nakoniec bol šťastný, 
keď dostal tú najhoršiu 
prácu: pásť prasatá… 

… ALE POTOM 

príde nuda, sklamanie, 
často bolesť a utrpenie. 

(Lk 15,11-32) 



HRIECH vedie do PEKLA 
Nakoniec spadneme až na 
dno – a niet žiadnej 
nádeje… 

Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

A tak syn v otrhaných 
šatoch pásol prasatá a 
tie dostávali viac, než 
on: oni boli vypasené, 
on denne hladoval a 
škvŕkalo mu v bruchu 
od hladu – takže nie raz 
si potajme dal z pomyjí, 
čo svine žrali… 

(Lk 15,11-32) 

Tento hlad, 
núdza a 
utrpenie, ktoré 
prežíva, nie je 
trest, ktorým by 
sa mu otec 
nejako pomstil 
za to, že odišiel. 

Nie je to ani 
trest za nejaké 
zločiny, ktoré by 
vari syn spáchal. 

Je to len 
následok toho, 
že otca opustil… 



POKÁNIE 
Priznávame si hriech i to, 
že sa musíme zmeniť, 
obrátiť sa. 

Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

Nakoniec si to syn 
priznal: 

• Urobil som hlúposť a 
prehrešil som sa voči 
môjmu dobrému otcovi. 

• Ak nechcem zomrieť 
hladom a biedou, 
musím sa vrátiť domov 
k otcovi! 

(Lk 15,11-32) 



VEĽKÁ RADOSŤ 
Návrat k Bohu je vždy 
veľkou radosťou, 
návratom domov! 

Príbeh o hriechu,… 
alebo Podobenstvo o márnotratnom synovi 

… ako nám ho vyrozprával 
Boží Syn Ježiš Kristus 

PRÍBEH 

Otec nikdy na syna 
nezabudol. 

Keď ho zbadal, pribehol 
k nemu, objal ho prijal 
ho späť, domov. 

A synovi zase bolo 
dobre: doma, so 
skvelým otcom i so 
starším bratom! 

(Lk 15,11-32) 
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• Čo musíme urobiť ako prvý krok na našej ceste do Neba? 

• Čo je to hriech? 

Hriech znamená, že nie sme podobní Bohu a nežijeme 
nebeským životom tak, ako podľa neho žil aj tu na zemi Boh Syn 
Ježiš Kristus. 

• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 
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• Čo musíme urobiť ako prvý krok na našej ceste do Neba? 

Musíme si svoj hriech priznať, nevyhovárať sa, nezatajovať ho. 

• Čo je to hriech? 

Hriech znamená, že nie sme podobní Bohu a nežijeme 
nebeským životom tak, ako podľa neho žil aj tu na zemi Boh Syn 
Ježiš Kristus. 

• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 

„5 Vtedy prichádzal k 
nemu Jeruzalem a celá 
Judea i celé okolie 
Jordánu.  6 Vyznávali 
svoje hriechy a dávali 
sa mu krstiť v rieke 
Jordán.“   

(Mt 3,5-6 SSV) 
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• Čo musíme urobiť ako druhý krok na našej ceste do Neba? 

• Čo musíme urobiť ako prvý krok na našej ceste do Neba? 

Musíme si svoj hriech priznať, nevyhovárať sa, nezatajovať ho. 

• Čo je to hriech? 

Hriech znamená, že nie sme podobní Bohu a nežijeme 
nebeským životom tak, ako podľa neho žil aj tu na zemi Boh Syn 
Ježiš Kristus. 

• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 
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MOJŽIŠ, cez ktorého Boh pred asi 3300 rokmi odovzdal ľuďom svoje prikázania. 

• Čo musíme urobiť ako prvý krok na našej ceste do Neba? 

Musíme si svoj hriech priznať, nevyhovárať sa, nezatajovať ho. 

• Čo je to hriech? 

Hriech znamená, že nie sme podobní Bohu a nežijeme 
nebeským životom tak, ako podľa neho žil aj tu na zemi Boh Syn 
Ježiš Kristus. 

• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 

• Čo musíme urobiť ako druhý krok na našej ceste do Neba? 

Musíme zanechať všetky zlé skutky a správanie sa, ktoré 
odporujú Božím prikázaniam. 

„Poznáš prikázania: 
Nezabiješ! 
Nescudzoložíš! 
Nepokradneš! 
Nebudeš krivo svedčiť! 
Nebudeš podvádzať! 
Cti svojho otca i 
matku!"  

(Mk 10,19 SSV) 
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• Čo musíme urobiť ako prvý krok na našej ceste do Neba? 

Musíme si svoj hriech priznať, nevyhovárať sa, nezatajovať ho. 

• Čo je to hriech? 

Hriech znamená, že nie sme podobní Bohu a nežijeme 
nebeským životom tak, ako podľa neho žil aj tu na zemi Boh Syn 
Ježiš Kristus. 

• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 

• Čo musíme urobiť ako druhý krok na našej ceste do Neba? 

Musíme zanechať všetky zlé skutky a správanie sa, ktoré 
odporujú Božím prikázaniam. 

• Čo musíme urobiť ako tretí krok na našej ceste do Neba? 
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„Ak mi niekto slúži, 
nech ma nasleduje! A 
kde som ja, tam bude 
aj môj služobník. Kto 
bude mne slúžiť, toho 
poctí Otec.“  

(Jn 12,26 SSV) 

• Čo musíme urobiť ako tretí krok na našej ceste do Neba? 

Musíme sa naučiť namiesto zlých skutkov žiť nebeský život 
a konať Božie skutky podľa vzoru a pod vedením nášho 
Učiteľa, Pána Ježiša Krista. 

• Čo musíme urobiť ako prvý krok na našej ceste do Neba? 

Musíme si svoj hriech priznať, nevyhovárať sa, nezatajovať ho. 

• Čo je to hriech? 

Hriech znamená, že nie sme podobní Bohu a nežijeme 
nebeským životom tak, ako podľa neho žil aj tu na zemi Boh Syn 
Ježiš Kristus. 

• Čo musíme urobiť, aby sme mohli nasledovať Ježiša do Jeho 
vlasti v Nebi a žiť s Ním? 

Musíme zanechať každý hriech a naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život a konať Božie skutky. 

• Čo musíme urobiť ako druhý krok na našej ceste do Neba? 

Musíme zanechať všetky zlé skutky a správanie sa, ktoré 
odporujú Božím prikázaniam. 



Môžeš si to predstaviť takto: 

Ale na funkciu 
prezidenta nestačí 
len NEROBIŤ zlé 
veci. 

 

Musí aj niečo ROBIŤ! 

Denne chodiť do práce a 
robiť bežnú prácu prezidenta: 

študovať a podpisovať 
zákony; 
chodiť na zahraničné cesty a 
prijímať delegácie; 
udeľovať amnestie; 
spolupracovať s vládou… 

Ak by prezident tieto veci 
nerobil, nemohol by byť 
prezidentom – aj keby 
bol úplne bezúhonný a 
nič zlé nerobil! 

(prezident SR v roku 2017, Andrej Kiska) 

PREZIDENT 
ak chce byť 
prezidentom, sú veci, 
ktoré robiť nesmie: 

MUSÍ 

kradnúť 
klamať 
nechať sa podplácať 
podvádzať 
opíjať sa 
byť lenivý 
nadávať a preklínať 
zabíjať a ubližovať a 
pod. 

NESMIE 



Môžeš si to predstaviť takto: 

kradnúť 
klamať 
nechať sa podplácať 
podvádzať 
opíjať sa 
byť lenivý 
nadávať a preklínať 
zabíjať a ubližovať a 
pod. 

Ale na život v Nebi 
nestačí len NEROBIŤ 
zlé veci. 

 

Musí aj niečo ROBIŤ! 

Naučiť sa od Pána Ježiša žiť 
nebeský život: 

- mať s Bohom rovnaký vzťah, 
aký má Ježiš; 

- žiť s ľuďmi tak, ako s nimi žil 
a správal sa k ním Ježiš; 

- konať to, čo konal na zemi 
Ježiš. 

Ak by kresťan tieto veci 
nerobil, nemohol a 
nevedel by byť a žiť s 
Bohom v Nebi – aj keby 
inak nič zlé nikdy 
neurobil! 

(my sami) 

KRESŤAN 
ak chce žiť s Bohom v 
Nebi, sú veci, ktoré 
robiť nesmie: 

MUSÍ NESMIE 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Čo sa s Pánom Ježišom dialo po smrti? 

Čo Ježiš konal po svojom zmŕtvychvstaní? 

Čo je to hriech? 

Čo musíme urobiť ako prvý krok na našej 
ceste do Neba? 

Čo musíme urobiť ako druhý krok na našej 
ceste do Neba? 

Čo musíme urobiť ako tretí krok na našej 
ceste do Neba? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej 
zemi ako človek? 

Kto je Ježišovým otcom, Jeho matkou a 
Jeho vychovávateľom? 

Čo znamená, že Ježiš Kristus je 
„Bohočlovek“? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

Čo Ježiš Kristus svojej  
Katolíckej Cirkvi DAROVAL? 



ZO
PA

KO
VA

N
IE 

KRÁTKO A STRUČNE: 
Ak chcem žiť s Bohom v Nebi, musím sa od Ježiša 

• naučiť sa žiť nebeským životom (tak, ako ho žije v Nebi Boh); 

• naučiť sa konať Božie skutky. 

Silu dokázať to mi dávajú sviatosti: krst, ktorý som už dostal a potom 
pravidelné posilňovanie sa svätým prijímaním (aspoň) na nedeľnej svätej omši. 

HRIECH je to, keď tak nežijem a nekonám. 

Ak chcem ísť do Neba, msuím ho najprv zanechať. To znamená: 

• priznať si ho: „Som hriešnik!“ 

• zanechať všetko zlo, ktoré odporuje prikázaniam Boha; 

• naučiť sa od Ježiša namiesto toho žiť nebeský život a konať 
 Božie skutky. 

Všetko toto sa deje v Cirkvi, ktorú nám Pán Ježiš založil na to, 
aby sme sa v nej naučili žiť nebeský život a konať Božie skutky. 



PRI SVÄTEJ OMŠI 
Všetkom toto dávame najavo aj pri každej svätej omši: 

• ÚKON KAJÚCNOSTI – kde vyznávame, že sme 
hriešni, vyznávame svoje rozhodnutie hriech 
zanechať a prosíme Boha o odpustenie a 
uzdravenie z hriechov 

Všetci spolu hovoríme: Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a 
sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním 
dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím 
blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a 
sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu.  

 

Alebo: 

Kňaz: Zmiluj sa nad nami, Pane.  
Ľudia: Lebo sme sa prehrešili proti tebe.  
Kňaz: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.  
Ľudia: A daj nám svoju spásu.  

Nakoniec vždy kňaz zakončí rozhrešením: 

Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,  
nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.  



PRI SVÄTEJ OMŠI 
Všetkom toto dávame najavo aj pri každej svätej omši: 

• ÚKON KAJÚCNOSTI – kde vyznávame, že sme 
hriešni, vyznávame svoje rozhodnutie hriech 
zanechať a prosíme Boha o odpustenie a 
uzdravenie z hriechov 

Potom vítame medzi sebou Krista ako nášho 
Majstra a Učiteľa, ktorého ako žiaci (= učeníci) 
nasledujeme a učíme sa od Neho: 

• SPEV „PANE ZMILUJ SA“ – kedysi takto starí 
Rimania vítali cisára, keď prichádzal do mesta. 
My takto vítame nášho Kráľa, Krista. 

Kňaz: Pane, zmiluj sa!  
Ľudia: Pane, zmiluj sa!  
Kňaz: Kriste, zmiluj sa! 
Ľudia: Kriste, zmiluj sa!  
Kňaz: Pane, zmiluj sa!  
Ľudia: Pane, zmiluj sa!  



PRI SVÄTEJ OMŠI 
Všetkom toto dávame najavo aj pri každej svätej omši: 

• ÚKON KAJÚCNOSTI – kde vyznávame, že sme 
hriešni, vyznávame svoje rozhodnutie hriech 
zanechať a prosíme Boha o odpustenie a 
uzdravenie z hriechov 

Potom vítame medzi sebou Krista ako nášho 
Majstra a Učiteľa, ktorého ako žiaci (= učeníci) 
nasledujeme a učíme sa od Neho: 

• SPEV „PANE ZMILUJ SA“ – kedysi takto starí 
Rimania vítali cisára, keď prichádzal do mesta. 
My takto vítame nášho Kráľa, Krista. 

• SPEV „SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH“ sa 
pridáva v nedele a na väčšie sviatky, aby sme 
tak Krista ešte viac oslávili a privítali medzi 
sebou. 

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, 
velebíme ťa, klaniame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je 
sláva tvoja, Pane Bože, kráľ nebeský, Boh Otec všemohúci… atď. 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kedy vo svätej omši vyznávame svoje 
hriechy i rozhodnutie zanechať ich? 

Kedy a ako pri svätej omši vítame medzi 
sebou Krista ako nášho Pána a Učiteľa? 

Čo k tomuto vítaniu Krista pridávame v 
nedele a väčšie sviatky? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kedy a kde sa Boží Syn narodil na našej 
zemi ako človek? 

Kto je Ježišovým otcom, Jeho matkou a 
Jeho vychovávateľom? 

Čo znamená, že Ježiš Kristus je 
„Bohočlovek“? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi OHLASOVAL? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi VYUČOVAL? 

Čo Ježiš Kristus tu na zemi ZALOŽIL? 

Čo Ježiš Kristus svojej  
Katolíckej Cirkvi DAROVAL? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Čo sa s Pánom Ježišom dialo po smrti? 

Čo Ježiš konal po svojom zmŕtvychvstaní? 

Čo je to hriech? 

Čo musíme urobiť ako prvý krok na našej 
ceste do Neba? 

Čo musíme urobiť ako druhý krok na našej 
ceste do Neba? 

Čo musíme urobiť ako tretí krok na našej 
ceste do Neba? 



D
O

M
Á

C
A

  
Ú

LO
H

A
 

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…: 


