
 

6. Hodinka viery doma 
 

Zmena života,  
zmierením späť na Ježišovu cestu  

 

 

 Hlavná myšlienka – cieľ 
 

Náš hriech ničí naše priateľstvo s Bohom, ľuďmi a bráni nám 

rásť v láske. Pán Ježiš nám pomáha zmeniť náš život 

k lepšiemu. Učíme sa zmieriť sa, odpúšťať a napraviť zlo. 
 

 Vstup do témy 
 

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

Úvod bude pripomenutím predchádzajúcej Hodinky: 

Už vieme, že náš Nebeský Otec je milosrdný, daruje nám odpustenie 
a zmierenie. Ale aj my si máme navzájom odpúšťať, hoci je to niekedy 
ťažké. Chceme sa to učiť a Pán Ježiš nám v tom pomáha. Začneme 
príbehom Cesta zmierenia.  
Vytlačte celú Spoločnú aktivitu A pre dieťa a prerozprávajte. 
 

Emka a Šimon sú priatelia na život a na smrť. Veľa času trávia spolu, pri 
hre. Keď je pekne, sú vonku. Ak prší, sú doma buď u jedného, alebo u 
druhého. (1. obrázok) 

Ale dva dni už ich spolu nevidieť. Vieš prečo? Pohnevali sa. Emka zničila 
pri hre Šimonovho šarkana. Nahnevaný Šimon ju kopol. Ona mu to vrátila. 
Potom si škaredo nadávali a Šimon zakončil hádku vyhlásením: „Priateľstvu 
je koniec.“ (2. obr.) 

Po čase Emka začala premýšľať. To predsa nemôže takto skončiť. Rada 
by sa zmierila. Má však strach, či Šimon neodmietne jej ponuku na 
zmierenie. Aj Šimon by rád obnovil priateľstvo, ale nevie ako na to. Je mu 
veľmi ľúto, že Emku kopol. (3. obr.)  

O niekoľko dní šieI Šimon do obchodu. Na ceste stretol Emku. Obidvaja 
boli v rozpakoch. Po krátkej chvíli sa Emka naňho usmiala. Šimon 
zareagoval: „Mrzí ma, že som ťa kopol.“ „To nič,“ odvetila Emka. (4. obr.) 

„Mám všetko, čo treba na opravu tvojho šarkana. Mohli by sme sa stretnúť 
a spoločne ho opraviť.“ A Šimon na to: „Mohlo by to byť ešte dnes.“ (5. obr.) 

Veľký kameň spadol obom zo srdca. Plní radosti si dohodli najbližšie 
stretnutie. Od tej chvíle sa ich priateľstvo ešte viac upevnilo. (6. obr.) 

(podľa: J. Šelinga, Najvzácnejší dar, 1. sv. prijímanie, Lúč, 2003) 
 

• Zažil /-a si už niečo podobné? 

• Keď sa zničí priateľstvo, je za tým hriech – kto bol na vine? (obaja) 
 

Evanjelium nám ukazuje cestu zmierenia týmto príbehom: 
 

 Počúvame Božie slovo 
 

Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý 
bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol 
pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, 
aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.  
Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo 
dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s 
radosťou. Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“ Ale 
Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám 
chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“ Ježiš mu 
povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým 
synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“  
              (Lk 19,1-10) 
 

 Čo nám chce tým Boh povedať? 
 

• Kde sa odohráva dej príbehu? 

• O kom je tento príbeh? 

• Kto to bol? 

• Čo chcel? A čo preto urobil? 

• Čo sa stalo, keď Ježiš prechádzal okolo? 

• Čo mu Ježiš povedal? 

• Opíš Zachejov hriech. (mýtnik vyberal peniaze od ľudí viac ako mal) 

• Prečo s ním nechcel mať nikto nič dočinenia? (vyberal pre Rimanov 
– okupantov – ubližovali Židom) 

• Ale Ježiš ide k Zachejovi – vieš si predstaviť z akého dôvodu? 

• Ako k tomu došlo, že Zachej si priznal vinu a chcel opäť konať 
dobro? Čo mu pomohlo obrátiť sa? (Má to niečo dočinenia s 
Ježišom – čo urobil Ježiš? – mal oňho záujem) 

• Ako sa Zachej správal, keď bol Ježiš uňho? 

• Čo urobil potom? Skúste si domyslieť príbeh – ako to pokračovalo 
potom, možno v nasledujúce dni ako Ježiš prišiel do jeho domu. 

• Čo myslíte, prečo sa tak Zachej zmenil? 
 



Všetci máme svoje chyby – hriechy, ktoré iným ubližujú a kazia naše 
priateľstvá. Niekedy chceme byť lepší, ale sa nám nedarí, a niekedy 
ani nevieme ako na to. 

• Čo sa dá robiť, keď sa chceš opäť s niekým zmieriť? Čo je 
potrebné robiť, aby sa priateľstvo podarilo obnoviť? Pozrime sa 
znova na Emku a Šimona a ich cestu zmierenia. 

a) Najprv potrebujeme premýšľať = spytovať si svedomie a priznať 
si zlo – hriech, ktorý to spôsobil. (3. obr.) 
b) Potom to musíme oľutovať v srdci (cítime bolesť a smútok) 
a prejaviť ľútosť gestami (slzy, smutná tvár, sklonená hlava, podaná 
ruka,...) a slovami (mrzí ma to, je mi to ľúto,...) (4. obr.) Ľútosť je 
smútok zo zrady priateľstva, bolesť duše nad spáchaným 
hriechom a začiatok návratu k láske.  
c) Nakoniec je potrebné ochotne napraviť čo sa stalo zlé. (5. obr.) 
Aby ľútosť bola naozaj pravá, je potrebné napraviť to, čo sme pokazili. 
Nápravou zla má byť väčšia láska, ňou rastieme v láske.  
 

O spytovaní svedomia si povieme viac pri spovedi.  
Teraz skúsime povedať a zapísať si (podľa Spoločná aktivita B), ako 
prejavujeme ľútosť – v každej situácii skúsme nájsť min. tri prejavy: 
Vytlačte Spoločnú aktivitu B pre dieťa a pomôžte dieťaťu odpovedať. 

• aké môžu byť prejavy ľútosti v rodine... 

• aké môžu byť prejavy ľútosti v škole... 

• aké môžu byť prejavy ľútosti pri hre... 
 

Avšak nestačí len ľútosť, ale je potrebné aj napraviť, čo sa stalo zlé. 
Aby ľútosť bola pravdivá, je potrebné napraviť to, čo sme v priateľstve 
pokazili. Cieľom zmierenia je ešte väčšia láska – aby sme rástli v láske 
a tomu sa učíme práve pri náprave zla. Preto sa pozrime, ako je 
potrebné naprávať zlo a znova si to aj zapíšeme (podľa Spoločná 
aktivita C) – pre každú situáciu vymyslime aspoň dve formy nápravy. 
Vytlačte Spoločnú aktivitu C pre dieťa a pomôžte dieťaťu odpovedať. 

• ako napravíme zlo v rodine... 

• čím napravíme zlo v škole... 

• ako napravíme zlo pri hre... 
 

Takéto zmierenie nám prináša úľavu, radosť a vďačnosť. 
 

 

 

Zhrnieme a zopakujeme si, o čom sme sa rozprávali: 
 

☺ Čo si mám zapamätať 
 

Ježiš nás ľudí prijíma, aj keď sme urobili zlo. Dáva 
nám tak príležitosť opäť sa vrátiť k dobru.  

Zmierenie s druhými vyžaduje premýšľať – spytovať 
si svedomie, oľutovať a prejaviť ľútosť aj navonok, 
ochotne napraviť čo sme urobili zle.  

Ľútosť je smútok zo zrady priateľstva a bolesť duše 
nad spáchaným hriechom.  

Takéto zmierenie nám prináša úľavu, radosť a 
vďačnosť. 

 

Rozhovor uzavrieme modlitbou: 
 

 Čo chceme my povedať Bohu – modlitba 
 

Bože, ďakujem ti, že ma miluješ a že mi chceš odpustiť hriechy. 
Pomáhaj mi skrze lásku, ktorú nám preukazuješ, byť lepším. 

Pomáhaj mi odpúšťať druhým,  
lebo aj ja potrebujem Tvoje odpustenie. 
Daj mi silu, v spoločenstve ťa milovať,  
druhým pomáhať a byť ich priateľom. 

Daj mi k tomu svoje požehnanie. Amen. 
 

Pomodlíme sa aj Otče náš, v ktorom nám Pán Ježiš pripomína, že keď 
prosím o odpustenie nášho Nebeského Otca, aj my máme odpúšťať. 
 

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 
príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 

Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, 
ako i my odpúšťame svojim vinníkom, 

a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. 
 

 

Po rozhovore môže byť aktivitou zopakovať si Desatoro a čo znamená každé 

z pravidiel života. 



 Spoločná aktivita A 
 

 

Cesta zmierenia    
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 Spoločná aktivita B 
 

 

Prejavy ľútosti       
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Spoločná aktivita C 
 

 

Náprava obnovuje vzťahy – priateľstvo        
 
 

 


