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KRÉDO - VERÍM 

Cieľ príhovoru / katechézy 

Upriamime pozornosť na vyznanie viery, ktoré sa modlíme počas nedeľnej alebo slávnostnej sv. omše. Vyznanie 

viery je dôležitou súčasťou sv. omše a zároveň i súčasťou nášho života. Tak ako sme hovorili včera, že nestačí 

hovoriť: „Pane, Pane.“ , nestačí hovoriť ani Verím. Pán Boh čaká o čosi viac. 

Vo Všeobecných smerniciach Rímskeho misála čítame: „Symbolom, čiže vyznaním viery pri omši ľud má 

prejaviť svoj súhlas s Božím slovom, ktoré počúval v čítaniach a v homílii, a má si uvedomiť základné články 

viery, prv ako začne sláviť Eucharistiu.“ (VSRM 43). 

Môže sa zaspievať pieseň Verím, verím, v jedného Boha.... 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom je Verím. Týmto slovom začíname naše vyznanie viery, ktoré sa učíme pred 1. sv. prijímaním 

a modlíme sa ho alebo spievame počas nedeľnej alebo slávnostnej sv. omše. 

 

Obrázok 

Na obrázku, ktorý dostanú deti, je zobrazený Pán Ježiš a dvaja slepci. (Mt 9, 27-31). Ježiš hovorí: „Veríte, že to 

môžem urobiť?“ Slepí odpovedali: „Áno, Pane.“ 

 

Príhovor / katechéza 

Končí sa prvý adventný týždeň. O dva dni sa začne ďalší. Niekoľko dní sa snažíme priblížiť si tajomstvo sv. 

omše. Počas nej k nám prichádza Pán Ježiš. Ten Pán Ježiš, ktorého príchod čakáme počas Adventu a 

pripravujeme sa na sviatky Božieho narodenia. Zaoberáme sa tým, čo máme robiť, aby sv. omša prinášala 

ovocie v našom živote. Dnes sa zastavíme pri dôležitej časti sv. omše, ktorú poznáme z nedeľnej a slávnostnej 

liturgie. (Ale najprv si skúsme vypočuť/zaspievať pieseň Verím...) Z dnešného evanjelia sme sa dozvedeli, že sa 

dá pozerať našimi fyzickými očami, ale je tu aj iný zrak, iné oči. Oči viery. Iste ste si všimli, že slepci nemohli 

obdivovať krajinu, nevedeli ako vyzerá ich dom a ani ich najbližší, ale zrakom viery spoznali, kto je to Ježiš. Keď 

sa ich spýtal, či veria, že ich môže uzdraviť, odpovedali áno. Ako je to s nami? Podobáme sa na týchto ľudí? 

Veríme Ježišovi, ako mu verili oni? (rozhovor s deťmi) Na nedeľnej alebo slávnostnej sv. omši po homílii 

nasleduje vyznanie viery. Je to naša odpoveď na Božie slovo, ktoré chceme prijať a uskutočniť v živote. 

Vyznanie viery nám chce pripomenúť všetko, čo pre nás Pán Ježiš urobil. Predovšetkým jeho smrť a 

zmŕtvychvstanie, ktoré prežívame pri každom slávení Eucharistie. 

Človekom, ktorý pravdivo a hlboko veril celým svojím životom, bol sv. Mikuláš, biskup, na ktorého si dnes 

spomíname. Veril v Boha, v jeho lásku a dobrotivosť a sám sa usiloval o to, aby prejavoval svoju lásku iným. 

Obdarúval tých najbiednejších. Usilujme sa veriť ako on a dokazovať svoju lásku skutkami. 

 

Úloha 

Usilujme sa nasledovať sv. Mikuláša v dobrých skutkoch. Zamyslieť sa nad tým, čo ste sa dozvedeli o sv. omši 

počas prvého týždňa Adventu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


