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3. stretnutie 
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Tvoja úloha  
na doma… 



D
O

M
Á

C
A

  
Ú

LO
H

A
 

Stále úloha  
na doma… 
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A úloha  
do kostola 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Koľko Bohov existuje? 

Kto je Boh? 

Odkedy je a dokedy bude Boh? 

Kde je Boh? 

Čo všetko Boh vie? 

Čo všetko môže (dokáže) Boh urobiť? 

Môžeme Boha v pozemskom živote  
uvidieť svojimi očami? 

Môžeme napriek tomu s Bohom skutočne 
žiť už tu, na zemi a počas nášho života? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

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? 

Kedy a čím si pripomíname Najsvätejšiu Trojicu  
pri svätej omši? 

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



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kto nám priniesol toto pozvanie od Boha? 

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

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“? 

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! 

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? 

Ako to, že sme Cirkev, vyjadrujeme v omši? 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kde sa pripravujeme na život s Bohom? 

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? 

P
o

d
o

b
e

n
stvo

 o
 syn

o
vi a o

tco
vi 

Čo je to hriech? 

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? 
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Ešte raz si pripomeňme veci  
z minulého stretnutia: 
Ak chcem žiť s Bohom v Nebi, musím sa od Ježiša 

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

• naučiť sa konať Božie skutky (tak, ako ich na zemi konal Boh Ježiš Kristus). 

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 nežijem a nekonám tak, ako Boh. 

Ak chcem žiť s Bohom v Nebi, musím najprv zanechať hriech. 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. 

A oslavujeme to vo svätej omši. 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

1. DOMA: spoločným čítaním Písma Svätého, duchovnej 
literatúry, sledovaním náučných filmov, na internete,… a tým, že 
sa o tom spolu rozprávame a pomáhame si stále viac sa stávať 
podobnými Ježišovi a byť podľa Jeho slov a príkladu. 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

1. DOMA: spoločným čítaním Písma Svätého, duchovnej 
literatúry, sledovaním náučných filmov, na internete,… a tým, že 
sa o tom spolu rozprávame a pomáhame si stále viac sa stávať 
podobnými Ježišovi a byť podľa Jeho slov a príkladu. 

2. V MALOM SPOLOČENSTVE: Boh v Nebi žije ako Trojica 
priateľov tých najlepších priateľov.  

Svätí, ktorí už sú s Bohom v Nebi, tam tiež žijú s Bohom i 
vzájomne medzi sebou ako tí najlepší priatelia.  

Aj my preto vytvárame malé spoločenstvá, aby sme sa tam ako 
bratia a sestry kresťania učili byť takýmito vernými, oddanými, 
najlepšími možnými priateľmi po vzore Boha a tak sa vzájomne 
učili žiť už tu, na zemi, nebeským Trojičným životom. 

„Malé bázové 
spoločenstvá, nazvané aj 
živé spoločenstvá, v 
ktorých veriaci vzájomne 
môžu hlásať Božie Slovo a 
môžu byť činnými v službe 
a v láske. … Ide o skupiny 
kresťanov, ktorí sa stretajú 
na rodinnej úrovni alebo v 
obmedzenom okruhu, aby 
sa modlili, čítali Písmo, 
prehlbovali si náboženské 
vedomosti a debatovali o 
cirkevných problémoch z 
hľadiska spoločného 
zaangažovania. Sú 
znamením života Cirkvi.“ 

(sv. Ján Pavol II.) 



O
D

P
O

V
EĎ

 
• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

1. DOMA: spoločným čítaním Písma Svätého, duchovnej 
literatúry, sledovaním náučných filmov, na internete,… a tým, že 
sa o tom spolu rozprávame a pomáhame si stále viac sa stávať 
podobnými Ježišovi a byť podľa Jeho slov a príkladu. 

2. V MALOM SPOLOČENSTVE: Boh v Nebi žije ako Trojica 
priateľov tých najlepších priateľov.  

Svätí, ktorí už sú s Bohom v Nebi, tam tiež žijú s Bohom i 
vzájomne medzi sebou ako tí najlepší priatelia.  

Aj my preto vytvárame malé spoločenstvá, aby sme sa tam ako 
bratia a sestry kresťania učili byť takýmito vernými, oddanými, 
najlepšími možnými priateľmi po vzore Boha a tak sa vzájomne 
učili žiť už tu, na zemi, nebeským Trojičným životom. 

3. V KOSTOLE, kde nás Cirkvou poverení kňazi pri svätej omši 
vyučujú Božiemu životu: čítajú nám na pokračovanie Božie slovo 
a vysvetľujú nám ho, aby sme ho aj správne pochopili. 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

1. DOMA: spoločným čítaním Písma Svätého, duchovnej 
literatúry, sledovaním náučných filmov, na internete,… a tým, že 
sa o tom spolu rozprávame a pomáhame si stále viac sa stávať 
podobnými Ježišovi a byť podľa Jeho slov a príkladu. 

2. V MALOM SPOLOČENSTVE: Boh v Nebi žije ako Trojica 
priateľov tých najlepších priateľov.  

Svätí, ktorí už sú s Bohom v Nebi, tam tiež žijú s Bohom i 
vzájomne medzi sebou ako tí najlepší priatelia.  

Aj my preto vytvárame malé spoločenstvá, aby sme sa tam ako 
bratia a sestry kresťania učili byť takýmito vernými, oddanými, 
najlepšími možnými priateľmi po vzore Boha a tak sa vzájomne 
učili žiť už tu, na zemi, nebeským Trojičným životom. 

3. V KOSTOLE, kde nás Cirkvou poverení kňazi pri svätej omši 
vyučujú Božiemu životu: čítajú nám na pokračovanie Božie slovo 
a vysvetľujú nám ho, aby sme ho aj správne pochopili. 

4. NA KATECHÉZE, ako napríklad práve teraz, alebo na vyučovaní 
náboženstva v škole, na rôznych kurzoch, duchovných 
cvičeniach,… 

SLOVO KATECHÉZA: 

Katechumen – dospelý 
človek, ktorý sa pripravuje 
na krst; 

Katechéza – vyučovanie, 
na ktorom sa pripravuje; 

Katechizmus – učebnica, z 
ktorej sa pripravuje 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 

• Ako sa učíme nebeskému životu doma, v rodine? 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 

• Ako sa učíme nebeskému životu doma, v rodine? 

Doma v rodine sa nebeskému životu učíme tak, že sa spolu 
modlíme, čítame Písmo Sväté a iné užitočné knihy (filmy, 
internet, sledujeme náboženské relácie v rádiu, v televízii….) a 
učíme sa medzi sebou žiť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v malom spoločenstve? 

• Ako sa učíme nebeskému životu doma, v rodine? 

Doma v rodine sa nebeskému životu učíme tak, že sa spolu 
modlíme, čítame Písmo Sväté a iné užitočné knihy (filmy, 
internet, sledujeme náboženské relácie v rádiu, v televízii….) a 
učíme sa medzi sebou žiť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 

• Ako sa učíme nebeskému životu doma, v rodine? 

Doma v rodine sa nebeskému životu učíme tak, že sa spolu 
modlíme, čítame Písmo Sväté a iné užitočné knihy (filmy, 
internet, sledujeme náboženské relácie v rádiu, v televízii….) a 
učíme sa medzi sebou žiť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v malom spoločenstve? 

V malom spoločenstve sa učíme aj s inými kresťanmi žiť ako 
najlepší priatelia, navzájom sa poučujeme, povzbudzujeme a 
pomáhame si v tom. 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 

• Ako sa učíme nebeskému životu doma, v rodine? 

Doma v rodine sa nebeskému životu učíme tak, že sa spolu 
modlíme, čítame Písmo Sväté a iné užitočné knihy (filmy, 
internet, sledujeme náboženské relácie v rádiu, v televízii….) a 
učíme sa medzi sebou žiť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v malom spoločenstve? 

V malom spoločenstve sa učíme aj s inými kresťanmi žiť ako 
najlepší priatelia, navzájom sa poučujeme, povzbudzujeme a 
pomáhame si v tom. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v kostole? 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 

• Ako sa učíme nebeskému životu doma, v rodine? 

Doma v rodine sa nebeskému životu učíme tak, že sa spolu 
modlíme, čítame Písmo Sväté a iné užitočné knihy (filmy, 
internet, sledujeme náboženské relácie v rádiu, v televízii….) a 
učíme sa medzi sebou žiť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v malom spoločenstve? 

V malom spoločenstve sa učíme aj s inými kresťanmi žiť ako 
najlepší priatelia, navzájom sa poučujeme, povzbudzujeme a 
pomáhame si v tom. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v kostole? 

V kostole sa učíme nebeskému životu tak, že počúvame 
vyučovanie kňaza, spoločne sa modlíme a prijímame Božiu silu  
vo sviatostiach, hlavne vo svätom prijímaní. 
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• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 

• Ako sa učíme nebeskému životu doma, v rodine? 

Doma v rodine sa nebeskému životu učíme tak, že sa spolu 
modlíme, čítame Písmo Sväté a iné užitočné knihy (filmy, 
internet, sledujeme náboženské relácie v rádiu, v televízii….) a 
učíme sa medzi sebou žiť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v malom spoločenstve? 

V malom spoločenstve sa učíme aj s inými kresťanmi žiť ako 
najlepší priatelia, navzájom sa poučujeme, povzbudzujeme a 
pomáhame si v tom. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v kostole? 

V kostole sa učíme nebeskému životu tak, že počúvame 
vyučovanie kňaza, spoločne sa modlíme a prijímame Božiu silu  
vo sviatostiach, hlavne vo svätom prijímaní. 

• Čo je to katechéza? 



O
D

P
O

V
EĎ

 
• Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť nebeskému životu? 

Doma v rodine, v malom spoločenstve vo farnosti, v kostole na 
svätej omši, alebo na katechéze v škole, ale aj inde. 

• Ako sa učíme nebeskému životu doma, v rodine? 

Doma v rodine sa nebeskému životu učíme tak, že sa spolu 
modlíme, čítame Písmo Sväté a iné užitočné knihy (filmy, 
internet, sledujeme náboženské relácie v rádiu, v televízii….) a 
učíme sa medzi sebou žiť podľa vzoru Najsvätejšej Trojice. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v malom spoločenstve? 

V malom spoločenstve sa učíme aj s inými kresťanmi žiť ako 
najlepší priatelia, navzájom sa poučujeme, povzbudzujeme a 
pomáhame si v tom. 

• Ako sa učíme nebeskému životu v kostole? 

V kostole sa učíme nebeskému životu tak, že počúvame 
vyučovanie kňaza, spoločne sa modlíme a prijímame Božiu silu  
vo sviatostiach, hlavne vo svätom prijímaní. 

• Čo je to katechéza? 

Je to vyučovanie o Pánu Bohu, napríklad aj v škole, ale aj inde. 



TESTÍK
 

Tak si to 
teraz 

zopakujme! 

Kde všade a ako sa môžeme od Ježiša učiť 
nebeskému životu? 

Ako sa učíme nebeskému životu doma,  
v rodine? 

Ako sa učíme nebeskému životu v kostole? 

Čo je to katechéza? 

Ako sa učíme nebeskému životu  
v malom spoločenstve? 



Čas na malú 
VIDEOUKÁŽKU 



Vedel by si ich vymenovať? 
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ÚVODNÉ OBRADY: 

• …? 

BOHOSLUŽBA  SLOVA: 

• …? 



Čo počas nich robíme? 

O
TÁ

ZK
A

 
ÚVODNÉ OBRADY: 

• Zhromaždíme sa a spoločne spievame 
• Prežehnáme sa v Mene Najsvätejšej Trojice 
• Uznávame, vyznávame a ľutujeme svoje hriechy 
• Vítame Krista spevom „Pane, zmiluj sa!“ 
• Oslavujeme Trojjediného Boha spevom „Sláva Bohu…!“ 
• Modlíme sa k Bohu, ktorý je medzi nami 

BOHOSLUŽBA  SLOVA: 

• Lektor číta z Písma Svätého 
• My na to odpovedáme responzóriovým žalmom 
• (V nedele a slávnosti číta lektor ešte aj druhé čítanie) 
• Oslavujeme Krista a Jeho slová spevom „Aleluja!“ 
• Kňaz číta Ježišove slová a skutky z Evanjelií 
• Kňaz vysvetľuje a vyučuje nás nebeskému životu 
• Svoj súhlas a túžbu tak žiť vyjadrujeme vyznaním viery: „Verím v 
Boha“… 
• … a spoločnými modlitbami za to, aby sme takí naozaj boli. 



SYMBOLON – rozlomený kus dreva, 
zlomená kachlička, roztrhnutý 
papier…  

Dvaja ľudia (napríklad obchodníci) si 
ponechali každý jednu polovicu a 
jeden povedal druhému: 

„Pošlem za tebou svojho zástupcu po 
peniaze. Spoznáš ho podľa toho, že 
bude mať druhú polovicu tohto 
symbolonu. Tak poznáš, že je naozaj 
odo mňa a že mu tie peniaze môžeš 
dať.“ 

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY 

Prví kresťania tak nazvali VYZNANIE VIERY, 

ktorým dávame najavo a „legitimujeme sa“ 
navonok ako učeníci Ježiša Krista, čiže 
kresťania. 

APOŠTOLSKÉ VYZNANIE VIERY: 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, 
Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, 
jeho jediného Syna, nášho Pána, 
ktorý sa počal z Ducha Svätého, 
narodil sa z Márie Panny, 
trpel za vlády Poncia Piláta, 
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. 
Zostúpil k zosnulým, 
tretieho dňa vstal z mŕtvych, 
vystúpil na nebesia, 
sedí po pravici Boha Otca 
všemohúceho. 
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
Verím v Ducha Svätého, 
v svätú Cirkev katolícku, 
v spoločenstvo svätých, 
v odpustenie hriechov, 
vo vzkriesenie tela 
a v život večný. Amen. 
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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…: 


