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ŽIŤ SVÄTÚ OMŠU 

Cieľ príhovoru / katechézy 

Cieľom je motivovať deti k životu, inšpirovaného Božím slovom, ktoré počujeme počas sv. omše a k prijímaniu 

Eucharistie, ktorá je posilou pre život. Nestačí iba prísť na sv. omšu a vypočuť si Božie slovo. Ono nemá ostať 

iba v našich ušiach, ale má vstúpiť do nášho života a do našich skutkov. 

 

Slovo dňa 

Dnes máme dve kľúčové slová: SLOVÁ a SKUTKY. Tieto dve slová súvisia s výpoveďou Pána Ježiša, ktorý 

povedal: „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho 

Otca.“ Ježišovi nejde o slová, ale ide mu o skutky. 

 

Obrázok 

Na obrázku je Ježiš, ktorý sa prihovára poslucháčom. (Mt 9, 27-31). Nad ním sú umiestnené slová: „Nie každý, 

kto mi hovorí: ,Pane, Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na 

nebesiach.“ 

 

Príhovor / katechéza 

Hovoríme o Eucharistii, ktorá dáva život. A to čo počujeme počas sv. omše, máme uvádzať do života. Náš život 

má byť potvrdením toho, čo sme počuli na sv. omši od Pána Ježiša. Môžeme sa detí pýtať, kvôli čomu 

prichádzajú na adventné (rorátne) sv. omše a prečo sú prítomní na nedeľných sv. omšiach. Zvýrazníme, že 

nejde iba o splnenie povinnosti, ale o nabratie síl, ktoré nám pomôžu žiť slová, ktoré nám adresuje Ježiš. Pán 

Ježiš chce, aby sme plnili vôľu jeho Otca, to znamená, žili ako nás učí. Naše modlitby, ružence, naša účasť v 

kostole stratí význam, ak sa náš život nebude páčiť Pánu Bohu. Vtedy by sme sa podobali chrobačným jablkám. 

O nich sa spieva v jednej piesni. Na obchode krásna reklama, že je akcia na jablká a tie aj pekne vyzerajú, ale 

sú chrobačné a obchodník sa ich iba chcel zbaviť. Preto ich predával v akcii. Ľudia sa tešili, ako lacno nakúpili, 

ale doma museli byť sklamaní. Každý, kto jedno hovorí a druhé žije, je takým chrobačným jablkom. Navonok 

pekné reči, ale skutky chýbajú. 

Treba pamätať nato, že každá sv. omša vedie k zmene života. Na sv. omši sa stretávame s Ježišom, on nás 

premieňa a chce, aby sme sa čo najviac podobali na neho. Zapamätajme si: : „Nie každý, kto mi hovorí: ,Pane, 

Pane,‘ vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ 

 

Úloha 

Hľadať spôsoby a príležitosti, aby som plnil vôľu nebeského Otca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


