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Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nik nemôže slúžiť 
dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť 
a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať 
a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj 
Bohu aj mamone. 

Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj 
život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa 
zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac 
ako odev? 

Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú, ani nežnú, ani 
do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich 
živí. Nie ste vy oveľa viac ako ony? 

A kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť 
k svojmu životu? 

A čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú: nepracujú, nepradú; 
a hovorím vám, že ani Šalamún v celej svojej sláve nebol oblečený tak ako jediná z nich. 

Keď teda Boh takto oblieka poľnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr 
vás, vy maloverní?! 

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: ‚Čo budeme jesť?‘ alebo: ‚Čo budeme piť?‘ alebo: 
‚Čo si oblečieme?‘! Veď po tomto všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský Otec predsa vie, 
že toto všetko potrebujete.  

Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. 

Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok; zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má 
dosť svojho trápenia.“ (Mt 6, 24 – 34) 

Osemsmerovka s tajničkou: 

 

 

BYLINA, DNES, EVANJELIUM, IZAIÁŠ, 
JEDLO, KRÁSA, LAKEŤ, MALOVERNÍ, 
MAMONA, MYŠLIENKY, NEMLUVŇA, 
NESEJÚ, NEZHROMAŽĎUJÚ, ODEV, 
OPOVRHOVAŤ, OPUSTIL, OSVETLÍ, OTEC, 
POHANIA, POTREBUJETE, PROROK, SION, 
SKRYTÉ, SLOVO, SLUŽOBNÍCI, SPRÁVCA, 
SRDCE, SUDCA, TELO, TMA, VTÁKY, 
VŠETKO, ZABUDOL, ZAJTRA, ZHÁŇAJÚ, 
ÚMYSLY, ĽALIE, ŠALAMÚN, ŽIVOT 
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V 13. storočí v na území dnešného Talianska žili dvaja mladí ľudia. Volali sa František a Klára. 
Bývali v meste Asissi. Obaja mali veľmi radi Pána Ježiša. Vo svojom živote naplnili slová Pána 
Ježiša z dnešného evanjelia – tajnička v bludisku. Prečítaj si aj ich životopis. 

  


