
1. Stvorenie 

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 

Chlapci a dievčatá, nezľaknite sa, že tu mám viac mikrofónov, ale pamäť vypadáva, musíme si 

niečo aj nahrať...         

Sľúbil som vám, že na dnes mám pre vás pripravené prekvapenie a tak 

poprosím miništrantov, aby nám to priniesli. Tak toto je to prekvapenie:  

Chcem s vami rozprávať tieto sväté omše, ktoré sú pre vás o dejinách: 

od stvorenia sveta po príchod Pána Ježiša. Vieme, že Pán Ježiš sa narodil 

v Betleheme – Márii a Jozefovi. Ale čo bolo pred tým ako sa narodil? Ako sa 

pripravovali na Jeho príchod? To nás teraz bude zaujímať. A dnes začneme 

takou prvou témou a to je STVORENIE. Zostaneme verní tomu, že kto nám 

dnes otvorí „čarovnú skrinku“ – kto má meniny?  ( Ľudmila, Jolana – také 

treba dávať mená deťom a nie Hydrocentrála... Je tu dievča menom Mária? 

Koľko máš rokov? Otvor nám čarovnú skrinku – čo to skrýva? Všetko z nej 

nám vytiahni a toto je pre Teba k tým Tvojím meninám...  

Ideme sa rozprávať o prvých rodičoch, o prvých ľuďoch. Viete kedy 

majú Adam a Eva meniny? 24. decembra – deň pred narodením Pána Ježiša! 

Pani katechétka je Evka – má nevýhodu, že jedným darčekom oslávi aj 

Vianoce aj meniny.       Viete prečo je to tak, že deň pred narodením Pána 

Ježiša je Adama a Evy? Lebo oni  sú prví! Sú prví rodičia. A Pán Ježiš prišiel na 

svet, aby to všetko naplnil. Preto hneď druhý deň – 25. decembra má narodeniny Pán Ježiš. To je 

symbolicky, obrazne dané – deň predtým je Adama a Evy a hneď na druhý deň Pána Ježiša - ako keby nám 

chceli povedať, že celé tieto dejiny, celé to čakanie od Adama, Evy až po príchod Pána Ježiša sa napĺňa na 

Vianoce.  

Čo znamená meno ADAM? Adam v preklade znamená „človek“. A rovnako sa povie aj zem, hlina 

po hebrejsky, lebo to sú hebrejské mená. Hlina, zem sa povie – „adama“. A človek sa povie Adam, lebo 

sv.Písmo hovorí, že z hliny stvoril Pán Boh človeka, že ho vyformoval. (Je to také obrazné rozprávanie.) 

Lebo keď človek zomiera, tak sa tiež pretvára na prach, hlinu.  

Čo znamená meno EVA? V preklade  „tá čo dáva život“  - živá.  Eva je obraz každej mamy. 

Maminka dáva život dieťatku, z nej sa narodí, porodí ho. A vy ste počuli ako sme čítali v prvom čítaní 

o stvorení človeka, že Pán Boh povedal: „Urobme človeka.“ A Pán Boh stvoril človeka ako muža a ženu. To 

je Božie rozhodnutie, že na zemi sme ak muži a ženy. Aj vy doma máte ocka a mamku. Toto je Boží plán. 

Pán Boh to takto chcel.  Keď sme to počúvali, tak tam bolo povedané, že keď Pán Boh stvoril človeka – 

„bolo to veľmi dobré.“ Pán Boh sa potešil. Pozrel sa na človeka, na muža a ženu a povedal : „to je krása!“ 

Pán Boh pozerá na svet a hovorí: „to je krása!“ Ale potom viete čo sa stalo? 

 Stalo sa to, že prví ľudia , Adam a Eva, zatúžili byť ako Boh. A na toto ich naviedol zlý duch. Viete 

ako je to v tom príbehu? Pán Boh povedal prvému človeku: „chcem vyskúšať, či si poslušný, či ma máš 

rád.“  My máme radi druhých vtedy, keď ich aj počúvame. Vy máte radi rodičov vtedy, keď poviete: 

„Mamka, ocko, ja vás mám tak veľmi rád, ale robiť si budem čo ja chcem.“  Ale rodičia vám povedia: „Keď 

ma máš rád, keď nás máte radi, tak nás aj počúvajte.“ A to chcel Pán Boh:  

- „Adam a Eva, máte ma radi?“  

- „Pane Bože, máme Ťa radi.“  



- „Tak počúvajte čo vám hovorím: Všetko vám dávam do rúk, celú zem... Ale je tu strom 

poznania dobra a zla.“  (To nebola jabloň, nešlo o jablko.  To bol strom poznania dobra a zla.) 

Pán Boh chcel povedať, že rozhodovať čo je dobré a čo je zlé, patrí Pánu Bohu, nie človeku. Nie ja 

budem rozhodovať, toto je dobré, to chcem robiť a toto je zlé, to nebudem robiť, alebo budem robiť. Ale 

Pán Boh povedal:  „človek, všetko máš,  prírodu, zemeguľu, vzťahy... ale to čo je správne a čo nesprávne, 

o tom rozhodujem ja, nestavaj sa na moje miesto. „ To chce povedať ten príbeh,  strom poznania dobra 

a zla. Pamätajte, taký v botanickej záhrade nenájdete, nikde v prírode.  Taký strom nerastie. Ale to chce 

povedať Pán Boh, že to rozhodovanie, čo je dobré a čo zlé, nechaj Pánu Bohu. 

 A človek podľahol. Človek si povedal: „nebude mi Pán Boh hovoriť čo je dobré a čo je zlé. Ja si to 

rozhodnem. Keď nebudem chcieť robiť, tak nebudem. Keď budem chcieť ísť autom stovkou, tak pôjdem 

stovkou. Keď budem chcieť ublížiť druhému, tak mu ublížim. Nebude mi tu Pán Boh rozprávať čo mám 

robiť.“ A tak tomu podľahol a bol to hriech prvých rodičov. Prestúpili Božie prikázanie. Takto začínajú prvé 

dejiny.  

Preto vám to takto hovorím, o Adamovi a Eve, že od nich sa učíme takúto vec. Všetko čo Boh 

stvoril, je krásne. Pamätajte chlapci a dievčatá, svet je krásny. Človek je krásny. Pán Boh keď stvoril 

človeka , muža a ženu tak povedal: „Krása!“ Aj vy sa tak učte, že svet je krásny. Pán Boh nám ho dal. Aj 

muži a ženy sú krásni. My niekedy povieme, pán dekan, pozeral som škaredé obrázky. Alebo videl som 

škaredý film, taký som nemal pozerať. Alebo počul som škaredé vtipy. Ja vám chcem povedať takúto vec. 

Človek muž a žena nie sú škaredí, my sme krásni. Sme krásni! Ale to čo robíme, že my na to škaredo 

pozeráme, my to kazíme, my to ničíme. Nikdy nepovedzte, že muž a žena sú škaredí. Oni nie sú škaredí, 

oni sú krásni. Len my na nich škaredo pozeráme. A to je naša vina. Pán Boh ich stvoril ako krásnych. 

A potom nás Pán Boh učí, ako sme to počuli v čítaní: na koho obraz sme stvorení? Pán Boh stvoril 

človeka na kohosi podobu. Pamätáte na čiu podobu stvoril človeka ? Na Boží obraz. Na Božiu podobu. 

Viete aké je to super? My sme na Boží obraz. Vy sa môžete doma pýtať: „Mamka, to aj ja som stvorený na 

Boží obraz?“  Áno.  „Aj môj brat?“  Samozrejme.  „Aj Róm?“  Aj on. „Aj Maďar?“  Áno, aj ten. „Aj 

černoch?“ Áno, aj černoch.  „Aj protivná suseda?“ Áno, aj protivná suseda. „Aj dotieravý spolužiak?“ Aj 

dotieravý spolužiak. My sme stvorení na Boží obraz. To je krásne! Ja som nebol stvorený na obraz 

ropuchy. Alebo na obraz slona. Alebo kravičky. Preto si tak nerozprávajte, že „Ty krava, Ty somár“, 

poviete. Pamätajte chlapci a dievčatá, že sme stvorení na Boží obraz. Keď niekomu povieš Ty hlupák, ty 

somár, ty krava... znevažujete Pána Boha. Pán Boh každému z nás hovorí:  „Ty si môj obraz. On je môj 

obraz. On nie je obraz zvieratka.“  Preto sa teším, že aj v piesni ktorú ste spievali ste spievali: On je môj 

Nebeský Otec. Otec nás stvoril na svoj obraz. Preto si to dnes hovoríme a toto si môžeme zapamätať od 

našich prvých rodičov, že Pán Boh chcel krásu.  Sme stvorení na Jeho obraz a keď sme neposlušní, tak ako 

prvý rodičia, tak vlastne znevažujeme Pána Boha.  

Ja  urobím teraz to, že tento obrázok Adama a Evy pripnem na náš 

strom. Na počiatku Pán Boh stvoril muža a ženu. Tak týmto dnes začíname. 

Dievčatá sú vnímavé na detaily. My chlapi to vidíme tak celé a dievčatá si 

všimnú, že tu nemáme jeden strom ale sa prelínajú dva... to si dievčatá 

uchovajte – citlivosť vnímania. To máte dar všetky dievčatá. Pán Boh nás 

tak stvoril, že sa odlišujeme, že dievčatá sú odlišné od chlapcov. A tak to 

Pán Boh chcel. On nechcel, aby sme boli rovnaké polienka, že si nasekám 

v kôlni  rovnaké polienka. Pán Boh nás stvoril originálnych, jedinečných. Už 

nikto po vás a ani pred vami taký nebol. To je veľkosť Pána Boha. Adam 

a Eva, naši prarodičia  sú krásni a dobrí, na Boží obraz. Takže pozor  nato! 

Žiadna kravička, žiadny somárik, ale Boží obraz.! 



 Otázka dieťaťa: A oni sú už v nebi? Áno. Oni sú v nebi, lebo Pán Ježiš ich vykúpil, on im ten hriech 

odpustil. Preto keď je 24 . decembra Adama a Evy a 25. decembra Pána Ježiša, aby nám povedal, že ten 

hriech, tú neposlušnosť prvých rodičov, Pán Ježiš odpustil. Už sú s ním v nebi a to nás teší. To aj pre nás 

platí, že keď niečo vyvedieme a prídeme k Pánu Ježišovi a povieme: „Pane Ježišu, odpusť, prepáč!“ Pán 

Ježiš nám vždy odpustí. Keď prídete aj k rodičom a poviete:  „Mamka, ocko, prepáč, bola som zlá.“ Ocko 

a mamka vám odpustia. A Nebeský Otec je taký istý. Keď prídeme k nemu a povieme mu : „Nebeský Otče, 

prepáč, dnes som bola zlá.“ On si nás objíme a povie: „Viem Zuzka, viem Ferko... ale neboj sa, odpúšťam 

Ti.“ On si nás tak pekne privinie.  

 

Úloha pre deti:  

Odpovedz na otázky: ( k číslu priraď písmeno): 1-O,  2-N,  3-E,  4-B,  5-P,  6-I,  7-S,  8-H,  9-Á,   10-C,   
11-A,  12-L,  13- Ú  

1. Ako zhrešili prví 

ľudia?     2   3   5   1   7    12   13   10   8   12   6             5   9   2   11       4   1   8   11               

 _________________________________________________________________________________  

2. Ako voláme prvý hriech?   1-D   2-N    3-Č     4-E    5-Ý    6-I    

1    4    1    6    3    2    5  

       _________________________  

3. Kde nám bol zmytý tento hriech? 1-R   2-I   3-S   4-P   5-T   6-K   7-E  

4    1    2          6    1    3    5   7  

     ________________________________ 
 

 


