
 Biblické vzdelávanie - návrh projektu pre farnosť sv.  

    Barbory v DNV 

 

 
Motto: Tvoje slovo sa stalo radosťou a potešením môjho srdca, lebo nosím tvoje 

meno, Pane, Bože zástupov /Jer 15,16/ 

 
Cieľ projektu: Bolo už viac pokusov  venovať sa spolu s laikmi vo farnosti štúdiu 

Svätého písma: aby rástla naša viera a budovali sme si hlboký vzťah k Bohu  a jeho 

Synovi Ježišovi; a aby podľa poznaného s väčšou motiváciou lásky sme usmerňovali 

naše životné rozhodovania podľa Božích zámerov. Tiež je dôležité poznať Sväté 

písmo, aby sme dokázali našu vieru obhájiť "zdôvodnením našej nádeje" a ohlasovať 

ju. 

 

V ostatnom pokuse / v roku 2014/ sme si zvolili takúto metódu: v pracovný deň 

týždňa preberať texty Božieho slova nasledujúcej nedele. 

Ponúka sa nám aj iný postup: metódou Lectio divina  preberať texty Božieho slova zo 

svätej omše príslušného dňa. 

 

 Veľmi motivujúca  je aj metóda tematického štúdia Svätého písma: 

Spočíva v tom, že si vyberieme z prebohatej ponuky tém, prítomných vo Svätom 

písme a dôležitých pre náš aktuálny život, a vyhľadávame ku nim príslušné texty, aby 

nás texty Božieho slova inšpirovali a posilňovali vo viere a láske.  

 Ponúkame výber rokmi zaznamenávaných biblických odkazov na rôzne témy, 

v členení na texty Starého a Nového zákona: 
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1:  Boží plán spásy a tajomstvo nášho vykúpenia v Ježišovi Kristovi 

 

Starý Zákon /SZ/: 

Gen 3,15: Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a Ženou, medzi tvojim 

potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu. 

Dt 7, 6-9: Teba si Pán, tvoj Boh, vyvolil zo všetkých národov na zemi, aby si bol jeho 

vlastným ľuďom, lebo Pán vás miluje a zachováva prísahu, ktorou sa zaviazal vašim 

otcom. 

Iz 53,11: Môj spravodlivý Služobník ospravedlní mnohých a sam ponesie ich vinu - 

keď dá svoj život na zmiernu obetu. 

Iz 61, 10-62: Kvôli Sionu neutíchnem, kvôli Jeruzalemu nebudem mať pokoja, kým 

nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa. 

Žalm 40: Hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy je napísané o mne, že mám plniť tvoju 

vôľu. A to chcem, Bože môj, hlboko v srdci mám tvoj zákon. 

 a jeho interpretácia v Hebr 10, 5-7. 

 

Nový Zákon /NZ/: 

Jn 3,16: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 

nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. 

Jn 10,10: Prišiel som, aby mali život, aby ho mali v hojnosti. 

Jn 11, 52: ...že Kristus mal zomrieť, aby vedno spojil rozptýlené Božie deti. 

Mk 10, 45: Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a 

položil svoj život ako výkupné za mnohých. 

1Pt 2, 21-24: Kristus trpel za vás ...sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na 

drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre sparavodlivosť. Jeho rany vás uzdravili.  

1 Jn 2,2: Ale keby niekto zhrešil, máme u Boha zástancu: Ježiša Krista 

spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy, ale nielen za naše, ale aj za 

hriechy celého sveta. 

1 Jn 3,16: Čo je láska poznali sme z toho, že On položil za nás svoj život. 

1 Pt 1,11: Proroci ... skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, 

ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich 

nasledovala. 

1 Pt 2, 21-24: ....aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v Jeho 

šľapajach...Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli 

hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. 

1 Pt 3,18: Veď aj Kristus raz navždy trpel za /naše/ hriechy, spravodlivý za 

nespravodlivých , aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom 

oživený. 

1 Pt 4, 13: Radujte sa, keď máte účasť na Kristových utrpeniach, aby ste sa radovali a 

plesali aj vtedy, keď sa zjaví jeho sláva. 

Rim 4, 24-25: Bude sa to počítať aj nám /..za spravodlivosť, ako Abrahámovi.../, čo 

veríme v toho, ktorý vzkriesil zmŕtvych Ježiša, nášho Pána, vydaného za naše hriechy 

a vzkrieseného pre naše ospravedlnenie. 

Rim 8,3: Čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prirodzenosti, to uskutočnil 



Boh, keď pre hriech poslal svojho Syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil 

hriech, aby sa požiadavka zákona splnila v nás, čo nežijeme podľa tela, ale podľa 

Ducha. 

1Jn 4, 14.15: My sme videli a svedčíme, že Otec poslal svojho Syna za Spasiteľa 

sveta. Kto vyzná: Ježiš je Boží syn, ostáva v ňom Boh a on v Bohu. 

Rim 15, 7-8: Preto sa navzájom /Židia i pohania/ prijímajte, ako aj vás Kristus prijal 

na slávu Božiu. 

Kol 1,20: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho 

zmieril všetko so sebou, keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na 

zemi, aj čo je v nebi.  

1 Tim 1, 15: "...Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z 

nich." 

Zj 5, 9: "Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si 

Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa a urobil si ich 

kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu." 

1 Kor 11,25: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi..." 

 

2: Božie kráľovstvo, Božie kraľovanie 

 

Sprostredkované najmä cez podobenstvá Pána Ježiša: 

Mk 4, 3-8: Podobenstvo o rozsievačovi: Boh nám ponúka Slovo. Naša odpoveď:  

pripravenosť "našej pôdy". 

Mk 4, 21-23: Podobenstvo o lampe. Úlohou lampy je svietiť. To je aj našou úlohou. 

Máme byť transparentní, zlé úmysly nezakryjeme, ako ani svetlo sa nedá zakryť. 

Mk 4, 24-25: Podobenstvo o meraní. V Božom kráľovstve je pravidlom používať 

čestnú a veľkorysú mieru /lásky/. Vráti sa nám to. 

Mk 4, 26-29: Podobenstvo o rastúcom zrne: Božie prostredie je tak priaznivé pre rast 

dobra, ako je zem priaznivá pre rast semien. Ale chce to úsilie, aby bola úroda! 

Mk 4, 30-32: Podobenstvo o horčičnom zrne: To blahodárne Božie prostredie je 

svojho druhu "multiplikátorom" - lebo tu pôsobí Božia láska. 

Mt 13, 24-30: Podobenstvo o kúkoli medzi pšenicou; o kvase /13,33/ 

Mt 13, 44-52: Podobenstvá o kvase; o poklade v poli; o perle; o rybárskej sieti. 

Sú veľmi múdre! 

 

3. Dar Eucharistie 

 

SZ:  

Vychádzame z predobrazov Eucharistie: manna, chlieb z neba, pre putujúci Izrael, Ex 

16, 12-30 ; chlieb, ktorý dáva Otec, ako ho nazval Ježiš v reči s farizejmi v 

Kafarnaume;  symbol baránka,  ktorý znamenal záchranu. Spoločné zabitie baránka 

pred východom Izraelitov z Egypta a pomazanie verají dverí jeho krvou na záchranu 

domov Izraelitov, Ex 12,7; slávenie Paschy v izraelskom národe zabitím baránka. 
 

NZ: 

Prorocké činy Pána Ježiša:  rozmnoženie chlebov na pustom mieste, v Kafarnaume, 



na mieste, kde sa dalo sadnúť na trávu, a vždy zostalo ešte mnoho úlomkov chleba, Jn 

6, 5-13;. Ježišove slová o chlebe, ktorý nám On dá. V 6. kap. Jánovho evanjelia Ježiš 

veľmi veľa hovorí o Eucharistii, Jn 6,22-65. Toto Jeho posolstvo nám postačilo na 

celé dve tisícročia kresťanských dejín. 

Skúsenosť prvej Cirkvi, najmä  v Pavlových listoch, 1 Kor 11. kap. 23-34. 

Reč symbolov pri slávení  Eucharistie je významovo bohatou rečou.  

 

 

4. Úloha Panny Márie v diele spásy /tu vyjadrená formou litánie, ktorá obsahuje 

skoro všetky texty Svätého písma o Panne Márii/. 

          Biblická  litánia o Panne Márii 

 

Iz  7, 14 Hľa, Panna počne a porodí Syna 

Mt 1, 21 Jeho meno bude Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z jeho hriechov 

 

Lk  1, 27 Panna, zasnúbená tesárovi Jozefovi                    Z 

Lk  1, 36 Panna, ktorá si na anjelovo posolstvo odpovedala: Služobnica    

 Pánova som, staň sa mi podľa Tvojho slova         Z              

Lk  1, 35 Panna, ktorá si počala z Ducha Svätého         Z    

 

Lk  1, 40 Mária, ktorá si v požehnanom stave navštívila Alžbetu B    

Mt  1, 19 Mária, ktorú spravodlivý Jozef tajne chcel prepustiť                                         

Mt  1, 25 Mária, ktorá si porodila Syna Božieho         B    

 

Lk  2,7;2,32    Matka, ktorá si prvá uzrela Svetlo národov        P              

Lk  1, 31 Matka, ktorá si Syna Božieho vinula do plienok        P    

Lk  2  Matka, ktorej Synovi sa klaňali pastieri a králi z Východu P  
  

Lk  2, 22 Matka, ktorá si Ježiša v chráme obetovala        A    

Mt  2, 14 Matka, ktorá si utiekla do Egypta, lebo Dieťaťu ukladali o život A 

Lk  2, 48 Matka, ktorá si v úzkosti hľadala dvanásťročného Ježiša A   

 

Lk  2, 51 Matka, ktorej Ježiš v Nazarete bol poddaný        B    

Jn  2, 1 Matka, ktorá si od Ježiša vyprosila prvý zázrak       B    

Mt  12 Matka, ktorá si v ústraní sledovala Ježišovo ohlasovanie       Blahozvesti

  B             

 

Jn 19, 25 Mária, ktorá si stála pod krížom        A    

Jn 19, 26 Mária, matka učeníka, ktorého miloval Ježiš      A    

Jn 19, 25 Mária, ktorá si videla Spasiteľa umierať       A    

 

Jn 20 a i. Mária, ktorá si videla slávu vzkrieseného       B    

Sk 1, 14 Mária, ktorá si s apoštolmi v očakávaní Ducha Svätého 

  zotrvávala na modlitbách          B 



Lk 1, 33 Mária, matka Pána, ktorého kráľovstvo nikdy neskončí B 

               
VELEBÍ MOJA DUŠA PÁNA............ S TÝMI, ČO SA HO BOJA (Lk 1, 47 – 50) 
Vysvetlivky: 

Z: Zdravas, milosťou obdarená (Lk 1, 28) 

B: Blahoslavená, ktorá si uverila (Lk 1, 45) 

P:  Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života (Lk 1, 42) 

A: A tvoju vlastnú dušu prenikne meč (Lk 2, 35)  

   

Zostavil  pre súkromne účely Mgr. Ladislav Lencz. 

 

 

5. Boží zámer s manželstvom muža a ženy 

 

SZ:  

Prehľad textov na spoločné čítanie v rodine:  

- O Božom pláne s rodinou- Gen 1, 27: "A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží 

obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril.  

Gen 1,28: o spoločnej úlohe a zodpovednosti muža a ženy za "podmanenie" sveta; 

Gen 2,24:"Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a 

budú jedným telom." 

- Desatoro prikázaní: na ochranu manželstva a manželskej vernosti je 9. prikázanie, 

Ex 20,17.  

 

NZ: 

Mt 19, 6: Pán Ježiš zopakoval znenie Božieho ustanovenia manželstva ako "jedno 

telo",  ako výlučný  a trvalý vzťah muža a ženy: "A tak už nie sú dvaja , ale jedno 

telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje." 

Ef 5, 25-28:  manželstvo ako obraz vzťahu Krista a Cirkvi;  ako tento vzťah napĺňa 

muž a ako žena. 

Ježiš - Učiteľ, ako žiť vzájomný vzťah lásky v manželstve a v rodine; Božie 

prisľúbenia manželom Mt 18,20 

Mt 5,27-29; 31-32: Zjemnenie lásky a zodpovednosti medzi mužom a ženou.  

Jn 2,3.7-11: Ježiš prijíma znepokojenie svojej Matky Márie, že manželom chýba 

víno. On je darcom "dobrého vína" pre každé manželstvo. 

Jn 13,34-35:  Ježišovo nové prikázanie je poklad práve pre manželov: "Nové 

prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy  vzájomne 

milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci." 

Gal 6,2: " Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon". Pre manželov je 

to vzácne "know how". 

 

6. Naša osobná zodpovednosť za náš život a za svet 

 

SZ: 

Žalm 62, posledný verš: Boh je mocný, ...milostivý; každému odpláca podľa jeho 

skutkov. 



Žalm 99: Bože, ty si odpúšťajúcim Bohom, i pomstiteľom neprávostí. 

 

NZ: 

Mk 12, 38-44: ...Takých postihne prísnejší súd... 

Rim 14,12: A tak teda každý z nás vydá Bohu počet za seba 

Hebr 9, 24-28: A ako je stanovené, že ľudia raz zomrú a potom bude súd... 

Jak 5, 7-9: ...hľa, sudca stojí predo dvermi. 

 

 

7. Boží plán /zámer/ spásy v dejinách 

Ako bol chápaný: 

  

V období SZ  to vystihol Zachariáš vo svojom chválospeve. 

Prisľúbenia dané Abrahámovi sa netýkajú iba národa Izraelitov. 

Proroci /Ezechiel 36,36 napr./ a ďalší proroci. 

 

V NZ: Ježiš odpovedá na otázku, či veľa ľudí bude spasených... 

 

 

Spoločná úloha: doplniť spoločne! 

 

 

8. Boh nám pootvoril dvere Tajomstva -  o Najsvätejšej Trojici 

 

Mt 11,25-27: Chválim ťa, Otče, Pán neba i zeme... 

...Nik nepozná Otca, iba syn, a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. 

Jn 17. kap celá: Hlbina tajomstva vzťahu Otca a Syna na záchranu sveta. 

Jn 4, 34: Mojim pokrmom je plniť vôľu môjho Otca a dokonať jeho dielo. 

Jn 14, 31: Robím tak, ako mi prikázal Otec, aby svet poznal, že milujem Otca. 

Jn 15, 8: Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi 

učeníkmi. 

Jn 14, 8-10: Filip,...neveríš, že ja som v Otcovi a Otec vo mne? 

Jn 14, 21: A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a 

zjavím mu seba samého. 

Mt 12,50: Kto plní vôľu môjho nebeského Otca, je môj brat, sestra a matka. 

Jn 11, 19-27: Vzkriesenie Lazára... najmä: Ďakujem ti, Otče, vedel som, že ma vždy 

vyslyšíš. 

Jn 12, 44-50: Ježiš predstavuje Otca...a na záver: A ja viem, že jeho prikázanie je 

večný život. 

Jn 8, 29: Ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samotného, pretože ja robím 

vždy to, čo sa jemu páči. 

Jn 6, 65: Nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to Otec nedá. 

Mt 16,17: Blahoslavený si, Šimon, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec. 

Jn 14, 10-11: Otec, ktorý je vo mne, koná svoje skutky. 

 



 

 

9. Žalmy 

Pre obohatenie rozhovorov s Pánom - pre deti aj rodičov 

 
1. Boh si zaslúži našu oslavu a obdiv 

 

❖ Nebesia rozprávajú o sláve Boha 

a obloha hlása dielo jeho rúk. 
Deň dňu o tom podáva správu 

a noc noci to dáva na známosť. 
 
Po celej zemi rozlieha sa ich hlas  
a ich slová až po končiny sveta. 
                   Žalm 19,2-5 

 
❖ Dobroreč, duša moja, Pánovi; 
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.  
Odel si sa do slávy a veleby, 
do svetla si sa zahalil ako do rúcha. 
... 
Prameňom dávaš stekať do potokov, 
čo tečú pomedzi vrchy 

a napájajú všetku poľnú zver 

aj divým oslom hasia smäd. 
Popri nich  hniezdi nebeské vtáctvo, 
spomedzi konárov zaznieva ich pieseň. 
 
Zo svojich komnát zvlažuješ vrchy, 
plodmi svojich diel sýtiš zem. 
Tráve dávaš rásť pre ťažný dobytok 

a byli aby slúžila človeku,  
zo zeme vyvádzaš chlieb... 
 
Pánova chvála nech trvá naveky; 
zo svojich diel nech sa teší Pán. 
... 
Po celý život  chcem spievať Pánovi 
a svojmu Bohu hrať, kým len budem žiť. 
Kiež sa mu moja pieseň zapáči; 
a ja sa budem tešiť v Pánovi. 
                           Žalm 104 

 
• Chváľ, duša moja, Pána; 



celý život chcem chváliť Pána, 
svojmu Bohu spievať, 
kým len budem žiť. 
On stvoril nebo i zem, 
more a všetko, čo je v ňom. 
On zachováva vernosť naveky, 
utláčaným prisudzuje právo, 
hladujúcim dáva chlieb. 
             Žalm 146 

 
• Prespevujte Pánovi piesne oslavné, 
na citare hrajte nášmu Bohu. 
On zaťahuje nebo oblakmi 
a zemi pripravuje dážď. 
Na vrchoch dáva pučať tráve 

aj bylinám, čo slúžia človeku. 
Potravu dáva ťažnému dobytku 

i mladým havranom, čo k nemu krákajú. 
                 Žalm 147 

 
 Spievajte Pánovi pieseň novú; 
jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. 
Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, 
synovia Siona nech jasajú nad svojim kráľom. 
Nech oslavujú jeho meno tancom, 
nech mu hrajú na bubne a na citare. 
Lebo Pán miluje svoj ľud 

a tichých venčí víťazstvom. 
Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela 

a tvoji svätí nech ťa velebia. 
  Žalm 149 

 
❖ Chváľte Pána v jeho svätyni, 
chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. 
Chváľte ho za jeho činy mohutné, 
chváľte ho za jeho velebnosť. 
Chváľte ho harfou a citarou, 
chváľte ho bubnom a tancom, 
chváľte ho lýrou a flautou. 
Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. 
                    Žalm 150 

 
2. Naše spoločenstvo a vzťah s Bohom – naša dôvera 

 
❖ Ako strážca sa utáborí anjel Pánov 



okolo bohabojných a vyslobodí ich. 
Skúste a presvedčte sa, aká dobrý je Pán; 
šťastný človek, čo sa utieka k nemu. 

              Žalm 34 

Obdivuhodne spravodlivo nás vyslyšíš, 
Bože, naša spása, 
nádej všetkých končín zeme i ďalekého mora. 
... 
Radosťou napĺňaš končiny východu i západu. 
Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, 
zveľaďuješ jej bohatstvo. 
Božia rieka je plná vody; 
ľuďom pripravuješ zrno. 
Takto sa staráš o zem: 
zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, 
skypruješ ju dažďami  a požehnávaš jej rastliny. 
Rok korunuješ svojou dobrotou, 
kade prejdeš, všade je hojnosť. 
                                      Žalm 65 

 
◼ Naša pomoc v mene Pánovom, 
ktorý stvoril nebo i zem. 

    Žalm 124 

 
• Tí, čo sa spoliehajú na Boha, sú ako vrch Sion; 
nehýbe sa, trvá naveky. 
                            Žalm 125 

 
❖ Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, 
a rozmnožil si vo mne odvahu. 
Tvoja pravica ma zachráni. 
Pán za mňa dielo dokončí. 
Pane, Tvoje milosrdenstvo je večné; 
neopusť dielo svojich rúk. 
           Žalm 138 

 
Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, 
kto sa spolieha na Pána, svojho Boha. 
        Žalm 146 

 
▪ Pane, k tebe volám, ponáhľaj sa mi pomôcť, 
počuj môj hlas, keď volám k tebe. 
Moja modlitba nech sa vznáša ku tebe ako kadidlo. 
           Žalm 141 



 
❖ Bože, novú pieseň ti zaspievam; 
zahrám ti na desaťstrunovej citare. (144,9) 

 
   
3. Vzťah k ľuďom, Božím deťom 

 
• Aké dobré je a milé, 
keď bratia žijú pospolu. 
  Žalm 33 

 
◼ Bože, buď milostivý a  žehnaj nás; 
a tvoja tvár nech žiari nad nami.  
Aby sa tvoja cesta stala známou na zemi 
a tvoja spása medzi všetkými národmi. 
 
Bože, nech ťa velebia národy, 
nech ťa velebia všetky národy. 
Nech sa tešia a jasajú národy, 
že spravodlivo súdiš ľudí 
a spravuješ národy na zemi. 
         Žalm 67 

 
• Spievajte Bohu zemské kráľovstvá 

na harfách hrajte Pánovi, hrajte Bohu. 
                        Zalm 68 

 
❖ Bože, zver svoju právomoc kráľovi, 
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť, 
aby spravodlivo vládol nad tvojim ľuďom 

a podľa práva nad tvojimi chudobnými. 
 
Prisúdi právo ľuďom úbohým, 
poskytne pomoc deťom bedára 

a krivditeľa pokorí. 
 
Obyvatelia púšte pred ním pokľaknú, 
budú sa mu klaňať všetci králi, 
slúžiť mu budú všetky národy. 
 
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, 
zvelebovať ho budú všetky národy, 
                                 Žalm 72 

 
Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; 



skúmaj ma a všímaj si moje cesty. 
Pozri, či nejdem bludnou cestou, 
a veď ma po ceste k večnosti. 
                             Žalm 139 

 
 
10:  Hymny  sv. Apoštola Pavla: 

 

1. Kol. 1, 12 - 20 

 

2. Ef. 1, 3 - 13 

 

3. 1 Kor. 13, 1 - 13 

 

4. Rim 11, 33 - 36 (o bohatstve Božej múdrosti) 

 

5. Rim 8, 31 - 35  ( o Božej láske) 

 

6. Flp 2, 6-11 

 
 

 

Kol. 1, 12 - 20 Hymnus na Krista, hlavu všetkého 

 S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, 

ktorý nás urobil súcimi mať účasť  

na podiele svätých vo svetle. 

 13 On nás vytrhol z moci tmy 

 a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, 

 14 v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. 

 15 On je obraz neviditeľného Boha, 

 prvorodený zo všetkého stvorenia, 

 16 lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi,  

 viditeľné i neviditeľné,  

 tróny aj panstvá, kniežatstvá aj mocnosti. 

 Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 

 17 On je pred všetkým 

 a všetko v ňom spočíva. 

 18 On je hlavou tela, Cirkvi. 

 On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, 

 aby on mal vo všetkom prvenstvo. 

 19 Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť 

 20 a aby skrze neho zmieril všetko so sebou, 

 keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj 

 všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. 

 

Ef. 1, 3 - 10 Chválospev na milosť vykúpenia 
 3 Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, 



  ktorý nás v Kristovi požehnal 

 všetkým nebeským duchovným požehnaním.  
 4 Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, 

 aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;  
 5 On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, 

 aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi  
 6 na chválu a slávu jeho milosti, 

 ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi. 
 7 V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, 

 odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, 
 8 ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti,  
 9 keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle 

 podľa svojho dobrotivého rozhodnutia, 

 čo  si  v ňom  predsavzal 10uskutočniť v plnosti času: 

 zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko, 

 čo je na nebi aj čo je na zemi. 

 

Rim 11, 33 - 36 Hymnus na Božiu múdrosť  
 33 Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti!  

 Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! 

 34 Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? 

 35 A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť? 

 36 Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen. 

 

1 Kor. 13, 1 - 13 Hymnus na lásku 
1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako 

cvendžiaci kov a zuniaci cimbal.  
2 A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú 

vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. 
3 A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol 

slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo. 
4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 5 nie je nehanebná, nie 

je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, 6 neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 7 Všetko 

znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. 
8 Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú, jazyky zamĺknu a poznanie pominie. 9 Lebo 

poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. 10 Ale keď príde to, čo je dokonalé, prestane, čo je 

len čiastočné. 11 Keď som bol dieťa hovoril som ako dieťa, poznával som ako dieťa rozmýšľal som 

ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Teraz vidíme len nejasne, 

akoby v zrkadle; no potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba čiastočne, ale potom budem poznať 

tak, ako som aj ja poznaný. 
13 A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska. 

 

 

Rim 8, 31 - 35  Hymnus na Božiu lásku 
31 Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 32 Keď on vlastného Syna neušetril, 

ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko!? 
33 Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje? 34 A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, 

ktorý zomrel, ba viac - ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha prihovára sa za nás? 
35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo 

nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: „Pre teba nás usmrcujú deň čo deň,  

pokladajú nás za ovce na zabitie.“ 
37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. 38 A som si istý, že ani smrť 



ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 39 ani výška, ani 

hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, 

našom Pánovi. 

 

 

Flp 2,6-11 Kristus príklad pokory -  
 6 Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, 

 nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, 

 7 ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, 

        stal sa podobný ľuďom; 

 a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. 

 8 Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, 

 až na smrť na kríži. 

 

 

 

 9 Preto ho Boh nad všetko povýšil 

 a dal mu meno, 

 ktoré je nad každé iné meno, 

 10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno 

 v nebi, na zemi i v podsvetí  

 11 a aby každý jazyk vyznával: 

 „Ježiš Kristus je Pán!“  

 na slávu Boha Otca. 

 

 

 

     xxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Veľmi odporúčame používať preklad Svätého písma, ktorý vydalo Katolícke 

biblické dielo, Svit a Vydavateľstvo Don Bosco: Sväté písmo pre každého, od roku 

2001. 

A tiež posynodálnu apoštolskú exhortáciu pápeža Benedikta XVI.  VERBUM 

DOMINI o Božom slove v živote a poslaní Cirkvi, Spolok Svätého Vojtecha, Trnava, 

2011. 

V nej pápež Benedikt XVI. hovorí: "Základom každej pravej a živej kresťanskej 

spirituality je Božie slovo, ohlasované, prijímané, slávené a meditované v Cirkvi."/s. 
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V DNV, január 2018 

 /tl/. 
 

 

 


