
29. nedeľa v cezročnom období „A“ 
- prečítaj si text Evanjelia dnešnej nedele: lc.kbs.sk alebo 
Mt 22, 15-21 
- uvažuj: Čo dávam komu? Bohu Božie a ľuďom ľudské? 
Neprávam sa k ľuďom ako k zvieratám a Bohu dávam 

pravé (prvé miesto? Kto je pokrytec? Nie som ním ja? Som spravodlivý 
voči sebe, rodičom, kamarátom? Čo považujem za spravodlivosť? 
Slovníček: 
Farizeji – hebr. farizej „oddelený“ – boli to Židia, ktorí veľmi 
zdôrazňovali zachovávanie Mojžišovho zákona. Ježiš im často vyčítal ich 
pokrytectvo. 
Zákonníci – odborníci na prísny a ústny Zákon, poverení ho šíriť 
a vykladať. Mali i ďalšie úlohy: súdiť a zúčastňovať sa na vláde ľudu. 
Mali veľkú moc a veľmi dôležitý vplyv. 
Pokrytec - kto sa pretvaruje, robí sa naoko lepším, než je v skutočnosti, 
falošný človek. 
Denár - bola strieborná minca, ktorá bola prvýkrát razená okolo roku 
211 pred Kr. na území Rímskej ríše. Pôvodne vážil 4,55 g, neskôr 3,9 g 
a za vlády Neróna už len 3,4 g. Septimius Severus zvýšil prímes medi 
v denári na 50 %. 
Spravodlivosť – morálna čnosť, ktorá spočíva v stálej a pevnej vôli dať 
každému, čo mu patrí. 

Osemsmerovka: 
CISÁR, DENÁR, DUCH SVÄTÝ, 
DÁVAJTE, EVANJELIUM, 
HERODIÁNI, IZAIÁŠ, IZRAEL, 
JEŽIŠ, KRÁLI, MENO, 
MILOSŤ, MODLITBY, 
NÁRODY, OHĽAD, POKÚŠAŤ, 
PRAVDA, PROROK, SLOVÁ, 
ZLOMYSELNOSŤ, ŽALMY, 
ŽIVOT 
Predsavzatie: Budem sa 
usilovať o spravodlivosť voči 
Bohu, ľuďom a sebe. 
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