
3300..  nneeddeeľľaa  vv  cceezzrrooččnnoomm  oobbddoobbíí  „„AA““  
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša 

Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal 
saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ 
zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, 
ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On 
mu povedal: „Milovať budeš Pána, svojho 
Boha, celým svojím srdcom, celou svojou 
dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie 
a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: 
Milovať budeš svojho blížneho ako seba 

samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ 
Osemsmerovka s tajničkou: 
 

CELOU DUŠOU, CELOU MYSĽOU, CUDZINEC, DUCH SVÄTÝ, EVANJELIUM, 
EXODUS, KNIHA, LITURGIA, MATÚŠ, MÔJ OTEC, NAJVÄČŠIE, 
NAPODOBŇOVAŤ, NEBO, ODEV, PAVOL, PLÁŠŤ, POČUŤ, SLÚŽIŤ, SÚŽENIE, 
TRÁPIŤ, UTLÁČAŤ, UČITEĽ ZÁKONA, VIERA, ZÁKON 
Z Katechizmu: 
Ako znie hlavné prikázanie? Hlavné prikázanie znie: Miluj Boha 
nadovšetko. Miluj blížneho svojho ako seba samého.  

Kedy milujeme Pána Boha 
nadovšetko? Pána Boha 
milujeme nadovšetko vtedy, 
keď ho máme radšej ako 
všetko na svete a keď vždy 
plníme jeho vôľu.  
Kedy milujeme svojho 
blížneho ako seba samého? 
Svojho blížneho ako seba 
samého milujeme vtedy, keď 
úprimne chceme jeho dobro 
a v nešťastí mu pomôžeme.  
Predsavzatie: Každý deň 
dobrý skutok z lásky k Bohu. 
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