
3. Noe 

Na týchto svätých omšiach si rozprávame o dobrodružstve, ktoré sa rozhodol s najmi zažiť Nebeský 

Otec. On stvoril človeka a my vieme, že prví ľudia sa volali Adam a Eva. Oni mali veľký dar, a to,  že ich 

stvoril na svoju podobu. Stvoril rastliny, zvieratá, ale keď stvoril človeka, povedal si, ten bude na moju 

podobu. My máme v sebe obraz Pána Boha. Tú veľkosť, tú krásu, tú slobodu, radosť. Pán Boh sa rozhodol, 

že my budeme jeho obrazom. Preto sme si vraveli, že o druhom sa vyjadrujeme pekne. Nie: „Ty somár, Ty 

krava...“ lebo týmto ponižujeme Pána Boha. Pán Boh mi môže povedať: „Ako to rozprávaš o ňom? Veď on 

je na moju podobu!“ On nie je na podobu zvieratka.  

A prví rodičia mali aj deti, a rozprávali sme si o dvoch, boli to Kain a Ábel. Vieme, že Kain bol roľník  

a Ábel pastier. Obaja sa rozhodli, že Pánu Bohu prinesú obetu – niečo krásne, vznešené, čo majú radi. To 

je obeta, keď niečo krásne, pekné my obetujeme Pánu Bohu. Keby sme chceli obetovať niečo také, čo by 

sme vyhodili, čo nám zavadzia... to nie je obeta. To je smetný kôš. A Pán Boh nechce byť smetným košom, 

že povie: „Ty mi chceš dať to, čo si chcel vyhodiť do koša?“ Ale keď obetujeme niečo pekné, dobré 

a povieme: „Tebe to Bože obetujem, Tebe to dávam.“  To je krásna obeta, niečo čo sa Pánu Bohu páči. Aj 

dnes večer ste to urobili, lebo možno práve teraz beží dobrý seriál v telke a vy by ste si tak radi posedeli 

pri nej, alebo na tablete zahrali nejakú dobrú hru... Ale vy ste prišli tu a tento svoj čas venovali Pánu Bohu. 

To je to, čo sa Pánu Bohu veľmi páči. Ábel obetoval najvypasenejšiu, najkrajšiu, najlepšiu ovečku. 

Nepovedal: „Táto je krivá, slabo vidí, dám to Pánu Bohu.“ Ale naopak. Najzdravšiu, najkrajšiu, ktorú by si 

sám nechal, možno by ju dal do mrazničky, keby vtedy boli, mal by nachystané na vianoce také dobré 

mäsko...       A Pán Boh sa odvďačil Ábelovi: „Ábel, Ty si dal to pekné, zriekol si sa toho najkrajšieho...“ 

A požehnal ho zato. A to je príklad aj pre nás: Pán Boh nás požehná. Obdarí nás, keď aj my Jemu obetujeme 

a dávame to najkrajšie. Pán Boh to odmení. A dnes ideme ďalej v našom rozprávaní. Otvárame našu 

tajomnú skrinku a príde ju otvoriť Miško, Miška... Bolo sv. Michala, vieme že to bol archanjel, bojovník.  

Čo máme na obrázku? Vidíme tu zvieratká. Dnes si chceme rozprávať o prvom čítaní, ktoré sme počuli. 

O čom bolo? „O Noemovej arche.“ Výborne. Noe. Čo nám o ňom Sväté Písmo hovorí? Akým bol človekom? 

Bol dobrý, najspravodlivejší, najlepší spomedzi ľudí. Noe mal manželku a troch synov. A čítali sme, že ľudia 

boli skazení, boli zlí, len Noe bol spravodlivý, dobrý. A tak sa Pán Boh rozhodol tohto človeka zachrániť.  



Chlapci a dievčatá. Keď idete do mlyna (viete načo slúži mlyn? Donesie sa pšenica, jačmeň, tam sa 

to zomelie a potom je z toho múka) a keď chytíte múku a rozsype sa vám po oblečení, čo sa s tou múkou 

stane? Čo sa vám stane? Doma keď pomáhate mamke s pečením, buchty piecť, alebo takú štrúdľu makovú 

s višňami... (to vám dávam návod, čo má pán dekan rád      )  a posypete sa tou múkou po oblečení, čo sa 

stane? Zamúčime sa. Budeme biely od múky. A toto sa stalo Noemovi.  

Noe žil dobrý, milý, svätý, spravodlivý človek, ale medzi zlými ľuďmi, medzi hriešnymi. A keď sme 

medzi hriešnymi ľuďmi, napr. počúvame nepekné slová, alebo pozerajú nepekné obrázky, tak hrozí, že sa 

to aj na nás nalepí. Prídeme domov a zrazu povieme to isté  nepekné slovo. A mamka sa spýta: „A to ako 

rozprávaš? To kde si zobral? To kde si sa „zamúčil?“ To kde sa na teba nalepilo?“  A vy tak sklopíte uši 

a poviete: „No v škole tak rozprávajú. Aj na ulici...“ Nalepí sa to na nás.  A toto hrozilo aj Noemovi. Bol 

dobrý, spravodlivý, milý ale žil uprostred ľudí, ktorí takí neboli. A tak sa Pán Boh rozhodol: „Ja ťa musím 

ochrániť. Lebo sa to potom na teba nalepí. Zamúčiš sa tým hriechom. Nadávkami, zlobou... ubližujú si 

navzájom...“ A tak Pán Boh vymyslel pre Noema plán.  

Pán Boh mu  kázal postaviť Archu.  A čo je to tá archa? Akési cudzie slovo to je. Áno, je to loď, 

koráb. Kázal mu urobiť koráb a keď bude hotový, spolu s ním má dovnútra vojsť manželka, traja synovia, 

ich manželky a okrem nich, kto ešte mal ísť do korábu? Zvieratká. Z každého zvieratka muž a žena. Samček 

a samička. To preto, aby mali potom ďalej rodinu. A tak Noe poslúchol. Pán Boh ho chcel ochrániť,  aby sa 

tá skaza na neho nenalepila. „Noe Ty si dobrý, ale ja ťa musím zachrániť. Urob loď, do ktorej vstúpiš ty 

a tvoja rodina, zvieratká a bude padať dážď.“  Koľko dní padal dážď? Koľko dní pršalo? 40. Preto sa možno 

aj hovorí: Medardova kvapka 40 dní kvapká. 40 dní a nocí pršalo, koráb plával... Noe s rodinou sa 

zachránili, aj zvieratká. Ako zistil Noe, že vody opadli? Poslal takých prieskumníkov. Koho? Najprv to bol 

krkavec. Vrátil sa a potom poslal holubicu. A tá mu niečo priniesla, mala niečo v zobáčiku. Našla vetvičku 

– dar života. A tak Noe pristál a vypustil zvieratká a vtedy Pán Boh s ním uzavrel takúto zmluvu: „Noe, Ty 

si dobrý človek. Ty si spravodlivý. Aj keď sú ľudia zlí a neposlušní, budem k nim milosrdný. Už nikdy 

nedovolím, aby bola potopa sveta. Už to nikdy nezopakujem. A že to dodržím, Noe, dávam ti jedno 

znamenie. A keď toto znamenie na oblohe uvidíš, tak si spomeň, že Pán Boh dáva ľuďom novú príležitosť, 

novú nádej. Aké je to znamenie? Dúha. Pán Boh vložil na nebesia dúhu. Keď uvidíme dúhu, tak si 

spomenieme, že Pán Boh je milosrdný, trpezlivý, že On nám stále dáva novú možnosť, príležitosť sa zmeniť. 

A tak nám Pán Boh dal takéto pekné znamenie. To je Noe a príbeh jeho korábu. Pripneme si tento obrázok 

na náš rodokmeň.  

Ten príbeh nám hovorí, aké je dôležité sa chrániť zlého. Pozor na to „zamúčenie“. Nie od múky, to 

mamke pomôžte s koláčmi. Ale od „zamúčenie“ od zla. Keď vám vaši spolužiaci, kamaráti hovoria 

neslušne, nehovorte aj vy neslušne. „Mami, veď ale všetci tak rozprávajú.“ Ale ty nehovor. Buď ako Noe, 

chcem sa chrániť. Keď ti bude niekto ubližovať, neubližuj – buď ako Noe. On keď mu ubližovali,  

neubližoval. Keď iní ti niečo vezme. Kamarát mi ukradol gumu. Ukradol mi pero z peračníka. Tak nebuď 

rovnaký ako on. Aj ja ti ukradnem. Nie. Povedz: Ja chcem byť ako Noe. Chcem sa chrániť. Chcem byť dobrý. 

Ja chcem žiť spravodlivo. Lebo Pán Boh ma takto ochráni. On bude mať v nás zaľúbenie. Bude mať z nás 

radosť, ako z Noema a  jeho rodiny. Tak toto si aj vy povedzte: ja chcem byť ako Noe. Ja nechcem dovoliť, 

aby ma nakazil hriech. Ale pamätajte aj na toto: keď sa aj niečo zlé stane, že niekedy nahneváme ocina, 

mamku... spomeňme  si na dúhu, ktorú dal Pán Boh Noemovi. A ona je znamením, že Pán Boh povedal: 

„Ja budem milosrdný, ja budem odpúšťajúci.“  Keď hocičo vyvedieme a prídeme k nemu a povieme: 

prepáč, odpusť mi. Pán Boh nám vždy odpustí. On je dobrý, milosrdný a trpezlivý. Tak keď vidím dúhu, 

poviem si: „Nebudem hnevlivý, pomstivý, ale odpustím, prijmem. Tak aj nato pamätajme.  

Pane, ďakujeme za dúhu, nielen preto, že je krásna, ale že nám hovorí o Tvojej dobrote, že Ty si 

dobrý, Ty nám odpúšťaš. Amen.  



 

Úloha pre deti:  

1. Jedna z Noemových vlastností:     --   --   --   --   --   --   --   --   --   --  --   --   -- 

Na prázdne čiarky napíš začiatočné písmená slov:  Samuel, patriarcha, Rút, Abrahám, viera, odpoveď, 

Dávid, láska, iskra, voda, ochranca, Samson, ťava. 

 

2. Ako voláme loď, ktorú postavil NOE?   --   --   --   --   -- 

Na prázdne čiarky vypíš druhé písmená zo slov:  skaza, Noe, kráľovstvo, kázeň, obdobie. 

 

3. Dúha je znamením Pána Boha pre nás ľudí, že už nikdy nebude   --  --  --  --  --  --        --  --  --  --  -- 

Poskladaj z písmen správne slová:   o, a, p, t, p, o       s, e, t, v, a 

 


