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4. nedeľa v cezročnom období „A“
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša
Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na
vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu
jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich:
„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich
je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení plačúci, lebo oni budú
potešení.
Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi
zeme.
Blahoslavení
lační
a smädní
po
spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení.
Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo.
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás
nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5, 1-12a)
Osemsmerovka s tajničkou:

BLAHOSLAVENSTVÁ, BLÁZNIVÉ,
BRATIA, CEZROČNÉ, CHVÁLIŤ,
DÔVERA, EVANJELIUM, HNEV,
HOVORIŤ, HĽADAJTE, JASAJTE,
JAZYK,
JEŽIŠ,
KRISTUS,
LIST KORINŤANOM, LOŽ, MATÚŠ,
MENO,
MILOSRDENSTVO,
MILOSRDNÍ, MOCNÝ, MÚDRY,
NEBO, NEDEĽA, NEPRAVDIVO,
OBDOBIE, ODMENA, ODPOČÍVAŤ,
PLAČÚCI,
PODVOD,
POKOJ,
POSVÄTENIE,
POTUPOVAŤ,
PRENASLEDOVANÍ,
PÁSŤ,
RADUJTE SA, SLABÉ, SMÄDNÍ,
SYNOVIA, TICHÍ, URODZENÝ,
UVIDIA, UČENÍCI, UČIŤ, VRCH,
ZAHANBIŤ,
ZELENÁ,
ZEM,
ZÁSTUPY, ÚSTA, ČISTÉ SRDCE,
ŠÍRIA, ŽALM
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CHUDOBNÍ SRDCA – KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 2546 – 2547:
Blahoslavenstvá zjavujú poriadok šťastia a milosti, krásy a pokoja. Ježiš velebí radosť chudobných,
ktorých už je Božie kráľovstvo. „Domnievam sa, že Slovo nazýva chudobou v duchu dobrovoľnú
pokoru ducha a ako príklad tejto [pokory] nám Apoštol predkladá chudobu Boha, keď hovorí: ,Ktorý,
hoci bol bohatý, stal sa pre nás chudobným‘ (2Kor 8,9).“
Ježiš sa sťažuje na bohatých, lebo nachádzajú svoju útechu v hojnosti majetkov (Lk 6,24). „Nech teda
pyšní vyhľadávajú a obľubujú pozemské majetky: Blahoslavení však chudobní v duchu, lebo ich je
nebeské kráľovstvo.“ Odovzdanosť do prozreteľnosti nebeského Otca oslobodzuje od ustarostenosti
o zajtrajšok. Dôvera v Boha pripravuje človeka na blahoslavenstvo chudobných. Oni uvidia Boha.
Úlohy:
1. Kde Pán Ježiš učil zástupy a povedal Blahoslavenstvá?
2. Vysvetli pojem blahoslavení.
3. Akí sú to chudobní v duchu?

4. Čo zdedia tichí?
5. O akých prenasledovaných hovorí Ježiš? Prečo ich prenasledujú?
6. Vyhľadaj súradnice Blahoslavenstiev v Evanjeliu podľa Lukáša.
7. Čo pripravuje človeka na blahoslavenstvo chudobných?
8. Vysvetli symboly z obrázka:
Myš –

Koruna –

Roztrhané šaty –

9. Predsavzatie:

