
23.	Ester	
Chlapci	a	dievčatá,	dnes	si	budeme	rozprávať	o	veľmi	odvážnej	a	múdrej		kráľovnej.	Volala	sa	Ester.	
Jej	príbeh	sme	počuli	v	prvom	čítaní.	Keďže	toto	čítanie	čítala	dievčina,	ktorá	sa	volá	Ester,	teraz	ju	
zavolám	k	nám,	 aby	 nám	niečo	 porozprávala	 o	svojej	 patrónke.	Milá	 Ester,	 takže	 poď	k	nám,	 aby	
som	 sa	 ťa	 niečo	popýtal.	 Za	 čo	 prosila	 kráľovná	Ester?	Odpoveď:	 židovský	národ	bol	 v	ohrození,	
lebo	zlý	veliteľ,	ktorý	sa	volal	Aman,	žiadal	od	kráľa,	aby	tento	národ	zahubiť.	Áno,	správne.	Aman	
bol	poradcom	kráľa,	ale	nebol	 to	dobrý	poradca,	nemal	rád	Židov,	chcel	 ich	zničiť.	Preto	požiadal	
kráľa,	aby	vydal	rozkaz,	že	v	presne	určený	deň	tento	národ	bude	zahubený,	bude	zničený,	kráľovi	
vojaci	 ich	pozabíjajú.	Kto	sa	však	o	tomto	 jeho	pláne	dozvedel?	Odpoveď:	Mardochej.	A	kto	 to	bol	
ten	Mardochej?	 Bol	 to	 strýko	 kráľovnej	 Ester.	 To	 bol	 onbyčajný	muž,	 ktorý	 nežil	 na	 kráľovskom	
dovre,	 ale	medzi	obyčajnými	 ľuďmi	a	tam	sa	dozvedel	o	tomto	zlom	pláne	veliteľa	Amana.	Tento	
strýko	dal	 odkaz	kráľovnej	Ester,	 že	poradca	 jej	manžela,	 kráľa,	 chce	 zničiť	 židovský	národ.	O	čo	
žiadal	 Mardochej	 kráľovnú	 Ester?	 Žiadal	 ju,	 aby	 šla	 za	 kráľom,	 aby	 mu	 to	 povedala,	 aby	 sa	
prihovorila,	za	záchranu	Židov.	Súhlasila	Ester?	Odpoveď:	áno,	súhlasila,	ale	si	dala	podmienku.	Čo	
žiadala	 od	 svojho	 národa?	 Lebo	 aj	 ona	 bola	 Židovka	 aj	 ona	 patrila	 k	tomuto	 národu,	 ale	 bola	 v	
utajení,	nikto	o	tom	nevedel	 iba	 jej	strýko.	Odpoveď:	žiadala,	aby	sa	všetci	najskôr	tri	dni	modlili,	
postili,	že	aj	ona	sa	bude	postiť	a	potom	po	troch	dňoch	predstúpi	so	žiadosťou	pred	kráľa.		
	
Chlapci	a	dievčatá,	čo	znamená	postiť	sa?	 Odpoveď:	 znamená	 to,	 že	 človek	 sa	 zriekne	 jedla	
a	nápoja.	 Už	 ste	 niekedy	 počuli,	 že	 človek	 si	 dá	 nejaké	 sebazaprenie?	 Čo	 je	 to	 sebazaprenie?	
Odpoveď:	 napríklad	 že	 sa	 zriekne	 televízie.	 Čoho	 sa	 ešte	môžeme	 zrieknuť?	Odpovede:	 počítača,	
mobilu,	 internetu,	 sladkosti.	 Áno,	 tých	 možností	 je	 veľa.	 Odpoveď:	 Napríklad	 naši	 si	 doma	 dali	
predsavzatie	 cez	 pôstne	 obdobie,	 že	 nebudú	 piť	 žiaden	 alkohol	 a	ja	 som	 si	 dala	 predsavzatie,	 že	
nebudem	piť	sladené	nápoje.	To	sa	teším,	si	veľmi	statočná.	Viete,	chlapci	a	dievčatá,	keď	si	dávate	
nejaké	predsavzatie,	 je	dôležité,	 že	 sa	 zrieknete	niečoho	obľúbeného	a	príjemného	kvôli	niečomu	
krajšiemu,	dôležitejšiemu.	Môžete	si	dať	predsavzatie:	zrieknem	sa	televízie,	lebo	budem	chodiť	do	
kostola	na	svätej	omše.	Alebo	si	môžete	dať	predsavzatie:	budem	menej	 tráviť	čas	s	mobilom,	ale	
budem	sa	modliť	 za	 starých	 rodičov,	budem	sa	modliť	 za	pokoj	 v	našej	 rodine,	 aby	 sa	mamka	 	 s	
ockom	uzmierili,	aby	sa	na	seba	nehnevali.	
	
Kráľovná	 Ester	 nás	 učí,	 že	 modlitba	 a	pôst	 sú	 veľmi	 silné	 zbrane.	 Keď	 sa	 modlíme	 za	 druhých,	
môžeme	 pripraviť	 cestu,	 aby	 Pán	 Boh	 konal	 veľké	 veci	 v	živote	 tých,	 za	 ktorých	 sa	 modlíme,	
napríklad	 za	 ich	 obrátenie,	 aby	 sa	 zmenili,	 aby	 sa	 vrátili	 k	Pánu	 Boh,	 aby	 si	 navzájom	 odpustili.	

Zapamätajte	 si,	 chlapci	 a	dievčatá,	 vždy	 sa	 môžeme	 modliť.	
To	vám	nikto	nemôže	zakázať.	Možno	ste	niekedy	počuli	vetu	
z	úst	dospelých:	Tu	sa	už	nič	nedá	robiť.	To	nie	pravda.	Vždy	
sa	 môžeme	 modliť,	 môžeme	 si	 dať	 nejaké	 predsavzatie,	
môžeme	 si	 dať	 nejaké	 sebazaprenie	 a	toto	 sebazaprenie	
obetujeme	 za	 niekoho	 druhého.	 	 Kráľovná	 Ester	 naozaj	 po	
troch	dňoch,	keď	sa	celý	národ	postil	keď	sa	za	ňu	celý	národ	
modlil,	keď	aj	ona	sama	sa	postila	a	modlila	sa,	tak	skutočne	
potom	predstúpila	pred	kráľa,	pred	svojho	manžela	a	prosila	
ho	 za	 záchranu	 Židov.	 Viete	 čo	 sa	 stalo?	 Kráľ	 vypočul	 jej	
žiadosťa	zmenil	 rozhodnutie.	 Kráľovná	 Ester	 tak	 zachránila	
celý	svpoj	národ.		
	

Príbeh	 kráľovnej	 Ester	 nás	 učí,	 aby	 sme	 neboli	 zlými	 radcami,	 ako	 bol	 Aman.	 Chlapci	 a	dievčatá,	
nikdy	neželajte	druhému	nič	zlé.	Nebuďte	zlými	kamarátmi,	ale	buďte	dobrými	kamarátmi,	buďte	
dobrými	 radcami.	 Buďte	 ako	 strýko	 Mardochej,	 buďte	 ako	 kráľovná	 Ester.	 Oni	 chceli	 druhým	
pomôcť,	chceli	druhých	zachrániť	a	s	Božou	pomoc	sa	im	to	skutočne	aj	podarilo.	Chlapci	a	dievčatá,	



modlievajte	sa	za	svojich	rodičov,	modlievajte	sa	za	svojich	starých	rodičov,	za	súrodencov,	za	vašu	
rodinu.	Verte	v	silu	modlitby.		Môžete	si	dať	aj	nejaké	predsavzatie,	nejaké	sebazaprenie	napríklad	
každý	piatok	vydržať	celý	deň	bez	sladkosti,	alebo	možno	bez	televízie,	ísť	na	svätú	omšu.	Obetujte	
to	za	niekoho,	vždy	si	tak	povedzte	kto	moju	modlitbu	ktorú	túto	moju	obetu	potrebuje.	Dnes	večer	
sa	môžete	aj	doma	o	tom	prorozprávať	a	spoločne	s	rodičmi	si	dať	predsavzatie,	že	s	abudete	spolu	
modliť,	 alebo	 si	 dáte	 nejaké	 sebazaprenie.	 Porozprávajte	 sa	 o	tom	 s	rodičmi.	 Teraz	 na	 záver	 ešte	
pripneme	obrázok	kráľovnej	Ester,	ktorá	stojí	pred	kráľom,	na	náš	biblický	rodostrom.	Po	skončení	
sv.	omše	aj	vy	všetci	dostanete	tento	obrázok.		
	

Súťažná	otázka		
	
Meno	a	priezvisko_________________________________________________________________	

ESTER	
1.	Ester	znamená:		/vypíš	z	týchto	písmen	každé	druhé	písmeno	a	dozvieš	sa,	čo	v	preklade	znamená	
meno	ESTER:			E	H	S	V	T	I	K	E	B	Z	R	D	M	A	................................	
	
2.	Ester	bola	krásna	a	hoci	sa	stala	kráľovnou,	verne	si	konala	svoje	povinnosti.	Jej	heslom	bolo:		
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_____________________________________________________________________						

Vyrieš	príklady	a	písmená	pri	výsledkoch	zapíš	zaradom	pod	čísla	vyššie	
1	+	2	=	.......	S	 	 	 2	x	5	–	6	=	.......	P	 	 5	x	3	=	.......	U	
1	x	1	=	.......		T	 	 	 4	x	2	–	3	=	.......	D	 	 2	x	5	+	3	=......	C	
3	+	4	=	.......	O	 	 	 7	+	7	–	12	=	.......	R	 	 6	+	6	=	.......	H	
5	x	2	=	.......	M	 	 	 2	x	3	+	5	=	.......			E	 	 9	–	3	=	.......	Ý	
3	x	3	=	.......			U		 	 19	–	17	+	6	=	.......	R	
	
	
	

	


