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PROROK 

Cieľ príhovoru / katechézy 

Vychádzajúc zo slova „prorok“ ktoré sa v advente často opakuje, upriamujeme svoju pozornosť na úlohu osôb, 

ktoré nám hlásajú Božie slovo počas sv. omše dnes. 

Hovoríme o tých, ktorí sú dnes pozvaní ako proroci ohlasovať Božie slovo v liturgii: biskup, presbyter a diakon; 

nemôžeme zabudnúť na lektorov - modlíme sa za nich a pamätajme, že sú ľuďmi poslanými Bohom, aby 

ohlasovali jeho slovo. 

Vo všeobecných smerniciach Rímskeho misála čítame: „Diecézny biskup je teda hlavným vysluhovateľom 

Božích tajomstiev, ako aj správcom, zveľaďovateľom a strážcom všetkého liturgického života. Homíliu má 

spravidla povedať sám celebrujúci kňaz alebo ju môže zveriť koncelebrujúcemu kňazovi alebo niekedy, ak je to 

vhodné, aj diakonovi, nikdy však nie laikovi.“ (VSRM 22 - v novom preklade pracovnej verzie z roku 2004). 

 

Slovo dňa 

Kľúčovým slovom je PROROK. Rozprávaním o starozákonných prorokoch obrátime pozornosť na súčasných 

prorokov, ktorí v súčasnosti hlásajú Božie slovo. 

 

Obrázok 

Na obrázku vidíme prorokov a najväčšieho z nich sv. Jána Krstiteľa (nadväzujeme na čítania a evanjelium) ako i 

nápis: „Zostúpil naňho duch Boží a on hlásal.“ 

 

Príhovor / katechéza 

Dnes sa zameriame na sv. Jána Krstiteľa. Kto bol sv. Ján Krstiteľ? (rozhovor s deťmi). Je to jeden z najväčších 

prorokov. Kto je prorok? V Starom zákone bol prorok ten, kto predpovedal Mesiáša - Pána Ježiša a na jeho 

príchod. Sv. Ján Krstiteľ poukazoval na Ježiša. Predpovedal ho ľuďom, ktorý prichádzali k nemu k rieke Jordán. 

Podobne konali aj proroci. O jednom z nich hovorí aj dnešné prvé čítanie: „V tých dňoch Balaam zdvihol oči a 

videl Izraelitov (...), zostúpil naňho duch Boží a on predniesol svoju pieseň (...) Vidím ho, ale nie teraz, hľadím na 

neho, no nie zblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa dvíha z Izraela.“ (Nm 24, 2-7. 15-17d). Môžeme 

vymenovať ešte aj iných prorokov, tých ktorý boli pred Jánom Krstiteľom. Najznámejší sú: Izaiáš, Jeremiáš, 

Ezechiel, Daniel, Eliáš.... Alebo aj dnes spomínaný Balaam, či tiež Ozeáš, Amos, Jonáš... Teraz už nemáme 

takých prorokov, akí boli v Starom zákone, ale sú ľudia, ktorých Pán Boh vyberá na to, aby poukazovali na 

Ježiša, jeho Syna. Aby nám ho priblížili a hovorili o ňom. Sú to biskupi, kňazi a diakoni. Počas sv. omše čítajú 

evanjelium a ohlasujú homíliu, čiže vedú nás k Ježišovi a učia nás chodiť po jeho chodníkoch (ako sme počuli v 

dnešnom žalme: „Nauč ma chodiť tvojimi cestami“). My všetci im môžeme v tom pomôcť tým, že sa za nich 

modlíme a prijímame slovo, ktoré hlásajú! 

 

Úloha 

Pomodlime sa dnes vo svojich rodinách alebo spoločenstvách za tých, ktorí v našej farnosti (alebo 

spoločenstve) hlásajú Božie slovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


