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POKOJ SRDCA 

Cieľ homílie 

Počas každej sv. omše k nám Pán prichádza s darom pokoja. V Eucharistii Pán Boh vlieva pokoj do našich sŕdc. 

Pripomínajú nám to slová úvodného pozdravu, ktorými sa prihovára kňaz na začiatku každej sv. omše (Pán s 

vami. I s duchom tvojim.) 

Vo všeobecných smerniciach Rímskeho misála čítame: „Keď kňaz a posluhujúci vstúpia do presbytéria, uctia si 

oltár. Na znak úcty kňaz a diakon ho pobozkajú, kňaz ho môže okiadzať. Po úvodnom speve kňaz a celé 

zhromaždenie sa prežehnajú. Potom kňaz pozdravom oznamuje spoločenstvu Pánovu prítomnosť. Týmto 

pozdravom a odpoveďou ľudu sa vyjadruje tajomstvo zhromaždenej Cirkvi.“ (VSRM 27-28). 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom dňa je POKOJ SRDCA. Pozornosť upriamime na slová refrénu zo žalmu: „ V jeho dňoch bude 

prekvitať spravodlivosť a plnosť pokoja naveky. “ Spojíme to s prvým čítaním, v ktorom sa spomínali slová: Vlk 

bude bývať s baránkom, leopard si ľahne vedľa kozliatka... (Porov. Iz 11, 1-10). 

 

Obrázok 

Na obrázku, ktorý deti dostanú, sú zvieratá, ktoré sa spomínali v prvom čítaní a súvisí to i so slovami žalmu: V 

dňoch jeho príchodu bude prekvitať plnosť pokoja. Je to skrátený žalmový refrén. 

 

Príhovor / katechéza 

Od nedele prežívame Adventné obdobie a od včera sa stretávame na našej spoločnej adventnej príprave. Na 

začiatku každej sv. omše po úvodnom prežehnaní, ktoré začne kňaz a našej odpovedi Amen, nasleduje 

pozdrav. Viete, ako znie úvodný pozdrav, ktorým nás víta kňaz? (Môžu sa predstaviť všetky formy úvodného 

pozdravu). Tieto slová majú iný význam ako napr. pozdrav dobrý deň či dobrý večer. Pripomínajú nám Božiu 

blízkosť a Božiu prítomnosť, ktorú prežívame počas sv. omše. Za tými slovami sa skrýva niečo hlboké a 

nezvyklé. To akoby niekto hovoril dobrý deň a mal na mysli: „Urobím všetko preto, aby bol tvoj deň dobrý. 

Postarám sa o to.“ Pozdrav počas sv. omše má ešte väčšiu silu, pretože svedčí o dare pokoja, ktorý dostávame 

od Boha. 

Pripomeňme si ešte raz slová žalmového refrénu (rozhovor s deťmi): „V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť 

a plnosť pokoja naveky.“ Tieto slová hovoria o dare pokoja, ktorý nám prináša Ježiš. Vianoce sú sviatky pokoja, 

ktorý Boh daroval celému ľudstvu. V Betleheme budú anjeli spievať: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 

ľuďom dobrej vôle.“ Boží pokoj nám Pán Ježiš vlieva do srdca počas každej sv. omše a pripomínajú nám to 

slová úvodného pozdravu. 

 

Úloha 

Pamätajme na slová pozdravu - v škole, doma, na ulici: dobrý deň, dobrý večer, pochválený buď Ježiš Kristus. 

Môžeme sa pozdraviť slovami: Pokoj s tebou. Prinášajme pokoj všade tam, kam prídeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


