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Úloha: Po prečítaní biblického textu odpovedzte na otázky, prípadne vypracujte zadanie. Súťažiaci 

majú k dispozícii len pracovné texty. 

 
Hodnotenie: 

1. otázka: 3 body,2. otázka: 3 body, 3. otázka: 1 bod, 4. otázka: 2 body. Spolu: 9  bodov. 

Čas: 20 minút  

 
1. pracovný text, 1 Sam 2, 19 – 28  
19

 Ráno potom vstali poklonili sa pred Pánom, vrátili sa a prišli domov do Rámy. Tu Elkána 

poznal svoju manželku Annu, Pán si na ňu spomenul 
20

 a kým uplynul rok, Anna počala 

a porodila syna a dala mu meno Samuel, lebo: „Od Pána som ho vyprosila.“ 
21

 A keď muž 

Elkána a celý jeho dom išiel obetovať Pánovi výročnú a sľubovú obetu, 
22

 Anna nešla. 

Hovorila totiž svojmu mužovi: „Kým chlapček nie je oddojčený. Potom ho zavediem, nech sa 

zjaví pred Pánom a nech tam ostane navždy.“ 
23

 Jej manžel Elkána jej povedal: „Urob, ako 

uznáš za dobré! Zostaň, kým ho neoddojčíš! Kiežby Pán splnil svoje slovo!“ Žena teda ostala 

a chovala svojho syna, kým ho neoddojčila. 
24

 Keď ho oddojčila, jeho matka ho vzala s troma 

býčkami, jednou efou múky a mechom vína a zaviedla ho do Pánovho domu do Šíla. 

Chlapček bol útly. 
25

 Býčka zabili a chlapčeka zaviedli k Hélimu. 
26

 I povedala: „Prosím, môj 

pane. Ako žiješ, môj pane, ja som tá žena, čo tu stála pri tebe a modlila sa k Pánovi. 
27

 O tohoto chlapčeka som prosila a Pán splnil moju prosbu, ktorú som mu predkladala. 
28

 Nuž aj ja som ho venovala Pánovi. Po všetky dni, kým len bude, nech je zasvätený 

Pánovi!“ I klaňali sa tam Pánovi. 

 
2. pracovný text, Lk 1, 57 – 66   
57

 Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. 
58

 Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán 

prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. 
59

 Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať 

a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. 
60

 Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa 

volať Ján.“ 
61

 Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ 
62

 Dali znak 

otcovi, ako ho chce nazvať on. 
63

 Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci 

sa divili. 
64

 Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. 
65

 Všetkých ich 

susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. 
66

 A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ 

A vskutku Pánova ruka bola s ním. 
 

3. pracovný text, Lk 2, 15 – 21  
15

 Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda do Betlehema 

a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ 
16

 Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa 

i dieťa uložené v jasliach. 
17

 Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto 

dieťati. 
18

 A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. 
19

 Ale Mária 

zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 
20

 Pastieri sa potom 

vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
 

21
 Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval 

skôr, ako sa počal v živote matky. 

Úlohy: 
Deti a dospievajúci majú svoje miesto v celom Písme. Zohrávajú dôležitú až rozhodujúcu 

úlohu v histórii Božieho ľudu.  
 

1. Vo všetkých troch textoch je vyjadrená poslušnosť hlavných postáv voči Bohu za jeho 

požehnanie. Napíšte: 1. V čom sa konkrétne prejavila ich poslušnosť ? 
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                                   2. Uveďte príčinu ich konania krátko a výstižne. 

Hodnotenie: za každú správnu odpoveď 0,5 bodov. Spolu: 3 body. 

1. text 

Odpoveď č. 1: Anna zasvätila svojho syna Samuela Pánovi     

Odpoveď č. 2: Boh splnil jej prosbu a daroval jej syna. Anna splnila svoj sľub Bohu. 

2. text: 

Odpoveď č. 1: Zachariáš a Anna dali svojmu synovi meno Ján. 

Odpoveď č. 2: Anjel Gabriel povedal Zachariášovi aké meno má dať svojmu synovi 

3. text: 

Odpoveď č. 1: Jozef a Mária dali svojmu synovi meno Ježiš 

Odpoveď č. 2: Tak ho nazval anjel Gabriel, keď sa zjavil jeho matke Márii. 

 

Odpoveď – 1. text: 
 

1.    

 

 

 

2.    

 

 

 

         počet bodov: ____________ 

Odpoveď – 2. text: 
 

1.    

 

 

 

2.    

 

 

 

         počet bodov: ____________ 

Odpoveď – 3. text: 
 

1.    

 

 

 

2.    

 

 

 

         počet bodov: ____________ 
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2. Uveďte aspoň 3 dôvody, ktoré spájajú tieto 3 pracovné texty. 

Hodnotenie: za každú správnu odpoveď 1 bod. Spolu: 3 body. 

1. dôvod: narodenie detí 

2. dôvod: pomenovanie detí 

3. dôvod: chvála Bohu 

4. dôvod: ohlasovanie veľkých Božích skutkov 
Odpoveď: 

 

 

 

 

 

 

 

         počet bodov: ___________ 

 

          

3. Dieťa položené v jasliach v Betleheme ako symbol sa prihovára tým, ktorí sú biedni, ktorí 

majú hlad. Pán Ježiš Kristus denne prichádza k nám. V ktorej sviatosti?  

Hodnotenie: 1 bod. 

Odpoveď: Pán Ježiš Kristus sa nám denne dáva vo sviatosti Eucharistie. 
Odpoveď: 

 

 

 

 

 

 

 

         počet bodov: ___________ 

 

4. Na základe 1 biblického textu napíšte, čo sa stane ak dieťa rastie pod „dohľadom“ Boha? 

Hodnotenie: 2 body. 

Odpoveď: Ak dieťa rastie pod dohľadom Boha, môže sa stať Božím nástrojom – 

ohlasovateľom, prorokom.  
Odpoveď: 

 

 

 

 

 

 

 

         počet bodov: ___________ 

         

Spolu bodov:___________ 

 

 

    

 


