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BOHU, BOŽÍ SYN, CHCEM, DNÍ, DOLU, DUCH, DÁM, 

EVANJELIUM, JEŽIŠ, KAMEŇ, KLAŇAŤ, 

KRÁĽOVSTVÁ, LUKÁŠ, MOC, NAPÍSANÉ, NEJEDOL, 

NOHU, OKAMIH, POKÚŠANIE, POKÚŠAŤ, POSTAVIL, 

PRÍKAZ, PÁNOVI, RADOSTNÁ ZVESŤ, RUKY, SLÁVA, 

SLÚŽIŤ, STAL, SVET, SVÄTÁ OMŠA, SVÄTÝ, TVOJA, 

UKÁZAL, VEZMÚ, VRÁTIL, VYHLADOL, VYZDVIHOL, 

ČLOVEK, ŠTYRIDSAŤ, ŽIJE 

Tajnička: 

 

 

František: Homília z 14.02.2016, Ecatepec, Mexico: 
Každodenne v našom živote zakusujeme to, ako tento sen ohrozuje otec lži – počuli sme v evanjeliu, 

čo robil s Ježišom –; ten, ktorý sa nás snaží rozdeliť a vytvoriť rozdelenú a rozhádanú rodinu. 

Rozdelenú a rozhádanú spoločnosť. Spoločnosť niekoľkých a pre niekoľkých. Koľkokrát zažívame 

na vlastnom tele alebo v našich rodinách, či rodinách našich priateľov alebo blízkych bolesť 

prameniacu z neuznania dôstojnosti, ktorú všetci v sebe nosíme. Koľkokrát sme museli plakať a kajať 

sa, keď sme si uvedomili, že sme túto dôstojnosť my sami neuznali iným. Koľkokrát – hovorím to 

s bolesťou – zostávame slepí a necitliví k chýbajúcemu uznaniu dôstojnosti seba i iného. 

... 

Rozhodli sme sa pre Ježiša, a nie pre diabla. Ak si všimneme to, čo sme počuli v evanjeliu, Ježiš 

neprotirečí diablovi žiadnym vlastným slovom, ale protirečí mu slovami Božími, slovami Písma. 

Pretože, bratia a sestry, zapíšme si to do hlavy, s diablom sa nedebatuje, nesmie sa s ním debatovať, 

pretože nás vždy oklame. Jedine sila Božieho slova ho môže poraziť. Rozhodli sme sa pre Ježiša, a nie 

pre diabla. Chceme ísť v Ježišových stopách, no 

uvedomujeme si, že to nie je ľahké. Vieme, čo to znamená 

podliehať zvodom peňazí, prestíže a moci. Práve preto 

nám Cirkev dáva tento čas, pozýva nás k vnútornému 

obráteniu, a to v jedinej istote: On nás čaká a chce 

uzdraviť naše srdce od všetkého, čo ho degraduje, buď 

degradovaním seba alebo degradovaním iných. Je to Boh, 

ktorý má meno: milosrdenstvo. Jeho meno je naším 

bohatstvom, jeho meno je našou slávou, jeho meno je 

našou mocou; a v jeho mene opäť vyslovujeme slová 

žalmu: «Ty si môj Boh, tebe dôverujem». Odvážite sa to 

zopakovať spoločne? Tri razy: «Ty si môj Boh, tebe 

dôverujem».  



[Zadajte text] 
 

2 
 

Posolstvo biblického textu: 

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho 

pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, 

povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ 

Ježiš mu odvetil: „Napísané je: ‚Nielen z chleba žije človek.‘“ 

Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta a vravel mu: „Dám 

ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš klaňať, 

všetka bude tvoja.“ 

Ježiš mu povedal: „Je napísané: ‚Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.‘“ 

Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni 

sa stadeto dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,‘ a ‚vezmú ťa na 

ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ 

Ježiš mu odvetil: „Je povedané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ 

Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel. 

Úlohy: 

Tri pokušenia Krista.... 

Tri pokušenia kresťana, ktoré sa snažia zničiť pravdu, ku ktorej sme boli povolaní. 

Tri pokušenia, ktoré sa usilujú o skazu a o náš úpadok. 

1. Prvé pokušenie sa týka ___________________ (doplň). Pápež František sa vyjadruje: „Ide 

o zaobstarávanie si chleba z potu druhých alebo dokonca z ich životov.“ 

2. Druhé pokušenie sa týka __________________ (doplň). „Enormná snaha dosiahnuť svojich 

päť minút slávy, ktoré nepripúšťajú „slávu“ iných, snaha „narúbať si dreva zo spadnutého 

stromu“, od čoho vedie krok k tretiemu pokušeniu, tomu najhoršiemu:“ 

3.  _____________ (doplň). „...zotrvávanie v pocite, že „nemám nič so životom bežných 

smrteľníkov“, a s každodennou modlitbou: „Vďaka Pane, že nie som ako oni“.“ 

Ako sa dá bojovať proti týmto pokušeniam? 

1.   

2.   

3.   

Čo ťa oslovilo na tomto biblickom texte?  

 

Ako by si formuloval posolstvo biblického textu krátkou vetou? 

 


