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ODPUSTENIE 

Cieľ príhovoru / katechézy 

Svoju pozornosť upriamime na úkon kajúcnosti, ktorý je príležitosťou na odprosenie Pána Boha za hriechy a na 

uvedomenie si spoločenského rozmeru nášho hriechu. Odprosujeme Pána Boha, ale tiež spoločenstvo bratov a 

sestier. Vo všeobecných smerniciach Rímskeho misála čítame: Kňaz vyzve všetkých na úkon kajúcnosti, ktorý 

spoločenstvo koná všeobecným vyznaním hriechov. Kňaz ho zakončí modlitbou. (Porov. VSRM 29). 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom je ODPUSTENIE. Boh nám odpúšťa hriechy, keď prosíme o odpustenie. My sme pozvaní, aby 

sme odpustili svojím vinníkom. 

 

Obrázok 

Na obrázku je pastier, ktorý nachádza svoju ovcu a teší sa z jej nájdenia. (Mt 18, 12-14). Na obrázku je heslo: 

„Tešte sa nebesia, plesaj, zem.“ 

 

Príhovor / katechéza 

Prežívame druhý týždeň našich stretnutí na sv. omšiach, ktoré nás pripravujú na sviatky Božieho narodenia. 

Rozprávame sa zároveň o stretnutiach s Pánom Ježišom počas sv. omše. Stretneme sa s ním aj dnes. Dnes 

chceme lepšie spoznať časť sv. omše, ktorú nazývame úkon kajúcnosti. Pred chvíľou sme počuli podobenstvo, v 

ktorom Pán Ježiš hovoril o ovečke. Ovečke sa niečo stalo, pamätáte si čo? (rozhovor s deťmi) Pán Ježiš hovoril 

o radosti nebeského Otca, keď sa zablúdená ovečka vráti späť. Nechce, aby zahynul niekto z maličkých. Kto sa 

v podobenstve postaral o jej šťastný návrat? Pán Ježiš povedal, kto sa postará o nájdenie ovečky. Kto nechá 

deväťdesiatdeväť oviec a ide za stratenou? (rozhovor s deťmi) Je to Pán Ježiš a dávame mu titul dobrý Pastier. 

On zachránil všetkých zblúdených. Vďaka nemu máme radostné slová na dnešnom obrázku: „Tešte sa nebesia, 

plesaj, zem.“ Keď farizeji počuli Pána Ježiša, že povedal slová: „Odpúšťajú sa ti hriechy“, pýtali sa „kto môže 

odpúšťať hriechy okrem samého Boha?“ Ježiš je Boh a preto nám môže odpúšťať hriechy. Kde sa to deje, že 

nám Boh odpúšťa hriechy? (rozhovor s deťmi) Sv. spoveď čiže sviatosť pokánia - tu nám Ježiš odpúšťa hriechy. 

(deťom sa môže ukázať a predstaviť spovednica/spovedná miestnosť) Aj na začiatku sv. omše prosíme Pána o 

odpustenie. Ľutujeme a priznávame svoju hriešnosť slovami: „Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám bratia a 

sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého...“ Úkon kajúcnosti nám 

prináša odpustenie všedných hriechov. Počujeme slová kňaza: „Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech 

nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.“ Následne všetci spievame alebo odriekame Pane, zmiluj 

sa; Kriste, zmiluj sa; Pane, zmiluj sa. Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby nám odpustil hriechy. Narodil sa v 

Betleheme, verejne pôsobil, zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, pretože veľmi chcel, aby nám boli odpustené 

hriechy. V každej sv. omši môžeme zažiť toto odpustenie a radostný návrat do Pánovho ovčinca. Chceme prijať 

tento dar? V úkone kajúcnosti sa uchádzame o Božie odpustenie a túžime po tom, aby nám odpustili i naši 

blížni. Sme pripravení odpustiť aj my im? 

 

Úloha 

Zamyslieť sa nad tým, o odpustenie akých hriechov musím poprosiť Pána Boha a svojich blížnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


