
 

3. Hodinka viery doma 
 

Boh, náš Otec, stvoril nádherný svet,  
a my sa máme oňho starať  

 

 

 Hlavná myšlienka – cieľ 
 

Boh stvoril zem pre nás všetkých a stvoril ju dobre. Všetko 

spolu: ľudia, zvieratá, rastliny, prvky zeme, kopce, obloha, 

mraky, počasie, oheň a voda... nazývame "stvorenie", lebo 

veríme, že to všetko Boh chce a je to pekne a dobre stvorené. 

Boh nám dal príkaz, aby sme sa o Zem starali a opatrovali ju, 

aby tu mohli všetci ľudia dobre žiť. 
 

 Príprava rodičov pred Hodinkou 
 

Rodičov prosíme, aby pred rozprávaním s dieťaťom na túto tému si prečítali 

prílohu Biblia – kniha viery od Prof. A. Fabiána. Úvodné časti biblie, ktoré 

chceme dnes čítať, sú náročné aj pre dospelých. 

Opis stvorenia je „básnickým“ obrazom, „hymnom na stvorenie“ – volá 

sa Hexaemeron. Ide o niečo podobné, ako keď chceme deťom vysvetliť 

zložité biologické, alebo fyzikálne javy, tak používame zjednodušené a nie 

vedecké vyjadrenia, ale spôsob vyjadrovania sa snažíme používať čo 

najnázornejší a mnohokrát obrazný, aby bol prístupný detskému chápaniu. 

To však neznamená, že sa mýlime, alebo deti klameme. Podobne možno 

povedať, že aj Boh zvolil pre písanie svojich slov literárny štýl, ktorý by 

zodpovedal chápaniu ľudí vo všetkých storočiach bez ohľadu na to, nakoľko 

je rozvinutá veda. 

Preto nie všetky vety a slová v tomto texte sa majú brať doslovne. 

Zámerom nie je opísať postupnosť udalostí (nie je to reportáž) s 

prírodovedeckou presnosťou (nie je to ani vedecký traktát). Ide o spôsob 

dávneho ľudového chápania sveta (vtedy keď bol písaný), preto sa nesmie 

posudzovať tento text podľa dnešného vedeckého chápania. Slovo „deň“ 

môže byť chápané v zmysle dlhšieho časového obdobia. 

Usporiadanie stvorenia do dní týždňa je rámcom celého hymnu, akoby 

„obalom“, to hlavné je vnútri: Boh stvoril VŠETKO z ničoho a je to 

DOBRÉ, stvoril aj čas, priestor a hmotu, pred tým nebolo NIČ. Nevieme si 

to síce predstaviť, ale stvorenie sveta Bohom môže byť iba také. 

 Vstup do témy 
 

Prežehnáme sa a začneme Ježišovou modlitbou Otče náš...  

Úvod bude pripomenutím predchádzajúcej Hodinky: 
 

Už vieme, že spoznávať Ježiša Krista, aj nášho Nebeského Otca 
môžeme vďaka Svätému Písmu. Čítať Sv. Písmo je však dobré 
nielen preto, že my sa dozvieme viac o Bohu, ale aj preto, lebo vtedy 
Boh hovorí k nám – je to Božie Slovo. 
 

Dnes sa najprv poobzeraj okolo seba, aby si vedel /-a odpovedať: 

• Ktoré z vecí, čo máme okolo seba, sa ti páčia, máš ich rád/-a, ich 
obdivuješ? Spomedzi tvojich hračiek? Z vecí, ktoré nie sú hračky, 
ale sú potrebné? Zo zariadenia bytu / domu? 

Po odpovediach dieťaťa, môže odpovedať aj rodič /-ia. 

• A kto ich urobil, kto ich vymyslel a urobil? (nejaký človek, alebo 
niekto, koho aj poznáš...) 

• Okolo nás sú však aj iné veci, ktoré sa nám tiež páčia a ich 
obdivujeme, napr.: keď sme boli na prechádzke v zasneženom 
lese, páčilo sa ti? A v jari, keď kvitnú stromy? Alebo pozoroval si 
už niekedy západ slnka, akej farby bola vtedy obloha? (rôzne 
červená) A videl si už večer hviezdy a poznáš niektoré? Alebo už 
si videl, ako veverička zbiera oriešky, aby mala v zime čo jesť? 

• Kto toto urobil, kto je toho pôvodcom? Toto človek nevie urobiť! 

• (Ak máte domáce zvieratko...) Koľko druhov zvierat poznáš? Vieš, 
že existuje viac ako 15.000.000 druhov zvierat a ešte viac druhov 
rastlín? 

• Ani nič z toho, čo je živé, človek nevie urobiť. Život dáva iba Boh. 
Zhrnutie úvodného rozhovoru a príprava dieťaťa na čítanie zo Sv. Písma: 

To všetko okolo nás: ľudia, zvieratá, rastliny, prvky zeme, hviezdna 
obloha, mraky, slnko, oheň a voda... voláme „stvorenie“ a v škole sa 
o tom dozvieš viac, keď sa budeš o to zaujímať a učiť. To všetko 
skúmajú prírodné vedy a hovoria nám, aké to je, z čoho sa to skladá, 
odkedy to tu je. Ale vedy nevedia, prečo je to všetko! 

Odporúčame, aby celý text čítal rodič z biblie, vhodná je aj detská biblia s 

ilustráciami, ak obsahuje celý tento text. Ak nemáte bibliu po ruke, 

pripájame celý úryvok ako prílohu.  

Pretože úryvok je dlhší, bude mať počas počúvania dieťa za úlohu si na 

papier jednoducho zapísať, čo Boh stvoril každý deň – preto po každom dni 



urobte pauzu. Druhú úlohu dostane po prečítaní celého úryvku, preto je 

potrebné, aby počúvalo veľmi pozorne. 
 

Vypočujeme si teraz, čo nám hovorí Sv. Písmo o stvorení. Počas 
počúvania si zapíšeš, čo Boh stvoril každý jeden deň. Druhú úlohu 
dostaneš na koniec, preto počúvaj veľmi pozorne, aby si vedel /-a 

odpovedať, pomocou budú dve indície.      
 

 Počúvame Božie slovo 
 

Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. Zem však bola pustá... 
... 

A stvoril Boh človeka... 
... 

A Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré...  
I požehnal siedmy deň a zasvätil ho...              (Gn 1,1-2,3) 
 

 Čo nám chce tým Boh povedať? 
 

Zapísali sme si, čo Boh stvoril každý deň. 

• Každý deň je postupne opísané stvorenie niečoho iného, ale nie 
preto, že to trvalo týždeň, veď to boli možno tisíce a milióny rokov. 
Ale preto, aby sme nezabudli že všetko je Božie stvorenie a je 
pre nás. A aby sme nezabudli, že siedmy deň – pre nás nedeľa – 
je sviatočný deň a oddych. 

• Už veľmi dávno ľudia o tom rozprávali a potom to takto aj napísali. 
Je to najstarší text v Biblii. Kedysi dávno ľudia nevedeli, ako Boh 
stvoril svet, ani dnes to ešte celkom nevieme. Ale Duch Svätý im 
pomáhal, aby opísali stvorenie tak, že aj dnes vieme, že Boh 
stvoril všetko dobre. 
 

Teraz príde druhá úloha – chceli sme zistiť to, čo nám nevedia 
povedať vedy – prečo je tu všetko stvorenie. Odpoveď budeme 
hľadať pomocou indícií a najprv si povieme, ktoré slová, alebo vety 
sa opakovali v dnešnom úryvku. Opakovaním sa totiž zdôrazňuje, 
že je to pre nás dôležité: (necháme dieťa aby to najprv samo skúsilo, 
ak to nepôjde, tu sú pomocné otázky a odpovede) 
 

Máme dve indície:  
1) Ako tvorí Boh? (...skoro každý deň tým začína) ...Boh povedal... 
To znamená, že Bohu stačí chcieť, povedať a bolo – mal teda nejaký 
materiál, z ktorého všetko stvoril? (pri človeku sa spomína, ale ináč 

nie...) Nie, Boh chcel a stvoril všetko z ničoho. Človek vždy robí 
z niečoho, čo už Boh stvoril. 
2) Čo konštatuje Boh, keď vidí čo stvoril? (...na záver každého dňa) 
...že je to dobré. To znamená, že Boh stvoril všetko dobre.  
 

Takže odpoveď prečo je tu všetko stvorenie, celý vesmír, naša 
zem, všetko živé a neživé, aj človek?  
Pretože Boh to chce a stvoril to dobre. 
 

Tento úryvok je pre nás aj Božím Slovom – ním nám Boh hovorí: 
 

• Boh stvoril svet dobre. Nám dal príkaz, aby sme svet ovládli a 
chránili, ale nie, aby sme ho zničili. Svet ešte nie je hotový, my 
sme Boží spolupracovníci, aby bol svet lepší. 

• Je aj dnes ešte všetko tak dobré, ako to chcel Boh? (vzduch – 
emisie, voda – zákal, príroda – odpadky, počasie – globálne 
oteplenie...) 

• Čo robíme my ľudia so zemou? (vyžívame zdroje surovín, ničíme 
prírodu a život. prostredie...) 

• Čo myslíš? Bolo by na svete dosť všetkého pre život pre všetkých 
ľudí? Dosť miesta, dosť jedla? – Boh nechal dostatok miesta pre 
všetkých. Keby sa všetko, čo rastie na zemi rovnomerne rozdelilo, 
bolo by dosť jedla pre všetkých. Keby sme nevyhadzovali jedlo, 
ale dali tým, čo hladujú, ušlo by sa pre všetkých. 

  

• Môžeme my ľudia na tom niečo zmeniť? 

• Čo môže každý z nás urobiť, aby aspoň trochu ochránil svet pred 
škodami? 

• Uvažuj: čo by si mohol /-a nabudúce robiť lepšie, aby sa svet 
nezničil? 
 

Zhrnieme a zopakujeme si, o čom sme sa rozprávali: 
 

☺ Čo si mám zapamätať 
 

Všetko stvorenie: ľudia, zvieratá, rastliny, prvky zeme, 
hviezdy, slnko, oheň aj voda je tu preto, lebo to Boh 
chce a všetko stvoril dobre. 
Boh chce, aby sme svet ovládli a chránili, aby sme sa 
o zem starali, aby bola dobrá a pekná, aby sme mohli 



obdivovať, čo stvoril a tešiť sa z toho. Aby sa tu 
všetkým ľuďom, aj po nás, žilo dobre. 
 

Rozhovor uzavrieme modlitbou: 
 

 Čo chceme my povedať Bohu – modlitba 
 

Milý Bože. Ty si stvoril celý svet krásne a dobre, ďakujeme Ti za 
stvorenie. My však nezaobchádzame vždy so zemou tak dobre, 
ako by sme mali. Často zabúdame, že sme za ňu zodpovední. 
Chceme dávať v budúcnosti na stvorenie lepší pozor, aj keď 
nám to ide ťažko. Amen. 
 

Spoločne vyznáme, že Boh je Stvoriteľom všetkého: 
 

 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, 
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa 

počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády 
Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.  

Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na 
nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho,  

odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku,  

v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie 
tela a v život večný. Amen. 

 

 

Na záver si môžeme znova aj zaspievať napr. pieseň: Kto stvoril žmurkajúce 

hviezdy... 

 
 

Po rozhovore môže byť aktivitou pre dieťa: 
 

 Úloha pre teba – A 
 

Napíš, čo by si mohol /-a robiť v budúcom týždni, aby sme náš svet 
menej ničili? 
 
 
 
 

 Úloha pre teba – B 
 

Keby si bol prezident, predseda vlády alebo kráľ a mohol by si dať 
nový zákon na ochranu sveta, prírody, čo by si zakázal alebo 
prikázal? Napíš: 
 


