
 

5. Hodinka viery doma 
 

Hriech ničí aj naše priateľstvo s Ježišom,  
ale On nám odpúšťa  

 

 

 Hlavná myšlienka – cieľ 
 

Hriechom ničíme vzťah s Bohom a priateľstvo s Ježišom.  Boh 

má dobré srdce – je milosrdný, odpúšťa tým, ktorí k Nemu 

prichádzajú a prosia o odpustenie. Chce, aby sme aj my 

odpúšťali ostatným ľuďom. 
 

 Vstup do témy 
 

Prežehnáme sa a začneme vyznaním viery Verím v Boha...  

Úvod bude pripomenutím predchádzajúcej Hodinky: 
 

Na minulej Hodinke sme si povedali, že naše hriechy ničia svet, ktorý 
stvoril Boh dobre, lebo On chce vždy dobro, nie zlo. A hoci my často 
chceme a robíme zlo, Boh nám pomáha tak, že sa nám prihovára vo 
svedomí (už vieme, že svedomie je...) a dáva nám pravidlá pre život 
– Desatoro (aj Desatoro by sme mali vedieť:...) 
Naše hriechy však ničia aj naše priateľstvo s Ježišom, preto sa dnes 
o tom porozprávame – a začneme takýmto príbehom: 
 

Erika sa veľmi tešila na školský výlet do zoologickej záhrady. Poprosila 
mamu, aby jej kúpila plecniak. Večer pred odchodom si poukladala veci na 
stoličku. Ráno mama vybrala zo skrine nový plecniak. Keď ho Erika 
zbadala, nahnevaná „vyskočila“ na mamu: „Ja som chcela taký, aký má 
moja kamarátka Zuzka.“ Schmatla plecniak, nahádzala doň veci a bez 
pozdravu a objatia mamy buchla dverami a vybehla z domu. 

Každý si vie predstaviť, čo počas celého dňa prežívala mama. Erikino 
správanie ju zarmútilo, ale odpustila jej, lebo ju mala veľmi rada.  

Keď večer mama otvorila dvere, Erika sa vrhla do jej náručia so slovami: 
„Prepáč mi. Dnes som často myslela na teba a mám pre teba prekvapenie. 
Peniaze, ktoré si mi dala, som neminula na sladkosti a zmrzlinu, ale kúpila 
som za ne knihu. Aby si si aj ty pozrela zvieratá, ktoré som videla v ZOO.“  

Mame sa rozžiarila tvár radosťou a Erike povedala: „Ak mi trochu 
pomôžeš, rýchlo urobíme, čo treba, navečeriame sa a potom si prezriem 
knihu a ty mi pritom porozprávaš, aký bol výlet a čo si videla.“ 

 

Skús najprv povedať: 

• Čo sa ti na Erike nepáči? A čo sa ti páči? 

• V čom bola jej mama skvelá? (odpustila ešte skôr, ako sa Erika 
vrátila) 

 

Pán Ježiš nám rozpráva podobný príbeh o milujúcom otcovi: 
 

 Počúvame Božie slovo 
 

Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otcovi: "Otec, daj mi časť 
majetku, ktorá mi patrí." A on im rozdelil majetok. 
O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odcestoval do ďalekého kraja a 
tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v 
tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého 
obyvateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine pásť. I túžil 
nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu ich nedával. 
Vstúpil teda do seba a povedal si: "Koľko nádenníkov u môjho otca má chleba 
nazvyš, a ja tu hyniem od hladu. Vstanem, pôjdem k otcovi a poviem mu: 
Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím 
synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov." 
I vstal a šiel k svojmu otcovi. Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo 
mu ho ľúto. Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával ho. Syn mu 
povedal: "Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa 
tvojim synom." 
Ale otec povedal svojim sluhom: "Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! 
Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené teľa a zabite ho. 
Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a 
našiel sa." A začali hodovať. 
Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a približoval sa k domu, počul 
hudbu a tanec. Zavolal si jedného zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu 
povedal: "Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil 
zdravý." On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal ho 
prosiť. Ale on odpovedal otcovi: "Už toľko rokov ti slúžim a nikdy som 
neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani kozliatko, aby som sa zabavil 
so svojimi priateľmi. No keď prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s 
neviestkami, pre neho si zabil vykŕmené teľa." 
On mu na to povedal: "Syn môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je 
tvoje. Ale patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a 
ožil, bol stratený, a našiel sa."     (Lk 15,11-32) 
 



 Čo nám chce tým Boh povedať? 
 

• V čom je tento Ježišov príbeh podobný s predchádzajúcim? 
(prvý príbeh hovorí o skvelej mame, ktorá vedela odpustiť dcére 
Erike. Ježišov príbeh hovorí o úžasnom otcovi, ktorý podobne rýchlo 
zabudol na urážky svojho syna.) 

• Kto bol vinným v Ježišovom príbehu? Opíš jeho vinu. (ml. syn ale 
aj st. syn) 

• Čo chcel syn urobiť, aby mu otec odpustil? (uznať chybu a 
oľutovať, obrátiť sa, vyznať vinu, prosiť o odpustenie). 

• Keby si ty bol mladším synom, čo by si otcovi ty povedal?  

• Ako reagoval otec, keď sa jeho syn vrátil späť? Prečo to urobil? 
 

Boh je aj k nám ako dobrý Otec alebo dobrá Matka. Miluje nás aj 
vtedy, keď urobíme niečo zle – je milosrdný. Daruje nám 
odpustenie a zmierenie. Potom môžeme znovu začať.  
A teraz prenesme príbeh, ktorý rozprával Pán Ježiš, na nás. 

 

• Koho myslel Ježiš tým otcom? A kto by mohol byť tým synom? 

• Aj my sa vzďaľujeme od Boha. Ako sa môžeme ocitnúť na 
nesprávnej ceste, ktorá vedie preč od Boha a od spoločenstva 
cirkvi? (keď nepočúvame hlas svedomia a nežijeme podľa 
pravidiel života – Desatora) 

• Hriechom ničíme aj svoje priateľstvo s Ježišom. Čo sa dá robiť, 
aby sme to stále znovu dávali do poriadku? (byť často s Ním, 
počúvať jeho Slovo, zveriť sa mu aj s našimi hriechmi...) 
 

Pán Ježiš nám vždy a znova daruje odpustenie a zmierenie, keď 
zídem z cesty. Nenechá ma samého, miluje ma tak silno, že mi vždy 
odpúšťa, keď vyznávam svoju vinu. Veď On nás zachránil z hriechov 
tým, že zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, ale o tom si povieme viac 
neskôr. 
 

A čo my? 

• Už ti niekto niekedy odpustil? Pamätáš sa na to? 

• Aký je to pocit, keď ti niekto povedal: „Všetko je v poriadku, 
odpúšťam ti?“ 

Je to krásny pocit, ak namiesto trestu za niečo, čo sme vyviedli, 
príde odpustenie.  

• A dokážeš aj ty takto odpúšťať iným? 

• Čo by si mal povedať, keď ťa niekto prosí o odpustenie? 
(odpúšťam..., nehnevám sa) 

Ak je to pre tebe ťažké, popros Pána Ježiša, aby ti pomáhal a dal ti 
k tomu silu. 
Keď odpúšťame druhým, aj nám sa uľaví, padá nám kameň zo 
srdca. Je nám darovaný vnútorný pokoj. Môžeme mať oslavu, tak 
ako urobil otec pre svojho navráteného ml. syna. Môžeme sa opäť 
tešiť a smiať. 
 

Zhrnieme a zopakujeme si, o čom sme sa rozprávali: 
 

☺ Čo si mám zapamätať 
 

Boh je k nám ako dobrý otec alebo dobrá mama. On 
nás má rád aj vtedy, ak urobíme niečo zlé – je 
milosrdný. Daruje nám odpustenie a zmierenie. Ale aj 
my si máme navzájom odpúšťať! 

 

Rozhovor uzavrieme modlitbou: 
 

 Čo chceme my povedať Bohu – modlitba 
 

Vyznávam Všemohúcemu Bohu 
i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil  

myšlienkami, slovami, skutkami 
a zanedbávaním dobrého. 

Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. 
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,  

všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry,  
modlite sa za mňa, k Pánu Bohu nášmu. Amen. 

 

Ešte sa pomodlíme modlitbu ľútosti zo spovede: 
 

 

Bože môj, celým srdcom Ťa milujem,  
a preto veľmi ľutujem, že som Ťa hriechmi urazil (-a).  

Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť.  
Otče, odpusť mi pre krv Kristovu. 

 

 

Po rozhovore bude aktivitou naučiť sa (rodič môže v prípade potreby 

vysvetliť), čo znamená každé z pravidiel života – Desatora: 

 



 Úloha pre teba 
 

Desatoro – čo znamená... 

1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, 

ktorým by si sa klaňal. 

to znamená (tzn.) nebude pre mňa dôležitejší spánok, 
mobil, počítač či tablet a hry, ako modlitba a sv. omša 
 

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 

tzn. nebudem hovoriť meno Boh, Ježiš, Mária v hneve ako 
nadávku, pri hre, zbytočne 
 

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 

tzn. že v nedeľu a vo sviatok pôjdem na sv. omšu a 
nebudem robiť ťažké práce ani nakupovať 
 

4. Cti svojho otca i svoju matku. 

tzn. počúvam rodičov, pomáham im a mám ich rád 
 

5. Nezabiješ. 

tzn. mám sa starať o svoje zdravie a nebudem ubližovať 
druhým 
 

6. Nezosmilníš. 

tzn. nepozerám internetové stránky, reklamy, filmy a 
časopisy, kde sú nahí ľudia a vážim si svoje telo tým, že sa 
zbytočne nedotýkam jeho intímnych častí 
 

7. Nepokradneš. 

tzn. nesmiem si vziať to, čo nie je moje 
 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 

tzn. nebudem žalovať, klamať, ohovárať 
 

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 

tzn. muž a žena v manželstve sa majú mať radi, žiť spolu a 
nerozvádzať sa 
 

10.  Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. 

tzn. nebudem túžiť po tom, čo mi nepatrí, čo nepotrebujem,  
ani nebudem závidieť druhým to, čo majú lepšie 
 


