
– Prijímate pozvanie pápeža Františka? Tý-
ka sa Nedele Božieho slova. Že stále neviete, 
o čom je reč?
– Počkaj, počkaj, Dobromilka, ja to našim 
kamarátom všetko pekne poporiadku vy-
svetlím a osvetlím mojou „špeci“ baterkou.
– Výborne, Svetlúšik, ja zatiaľ prinesiem 
z poličky Sväté písmo. Dnes bude mať na 
našom redakčnom stole to najdôležitejšie 
miesto.

Je to úplne nový sviatok, ktorý pápež František 
ustanovil na 3. cezročnú nedeľu. Čiže tento rok 
26. januára.
Prečo?
Každý sviatok v Cirkvi nás k niečomu pozýva, 
niečo nám pripomína, niečo dôležité z darov 
Cirkvi nám daruje a naša duša sa tak môže tešiť 
z hostiny milostí.
Čo si myslíš, k čomu nás pozýva Nedeľa Božieho 
slova? 
Čo nám pripomína a aké dary ponúka?

Boh sa s tebou rozpráva potichu – rečou srdca. 
Niekedy počuješ jeho hlas v svojom vnútri, 
vo svedomí:

Niekedy hovorí cez prírodu:

Inokedy Božie slovo začuješ cez ústa iného 
človeka:

Alebo cez rôzne príjemné či náročné situácie:

Často hovorí cez krásne a dobré veci, ktoré máš 
rád:

A Boh k tebe hovorí cez Sväté písmo, Bibliu – 
čiže Božie slovo, ako ho voláme ešte inak:

Možno sa ti zdá, že Biblia je veľká, široká, tučná, 
s tisíckou strán a možno ju nikdy neprečítaš celú. 
Ale skús sa na ňu pozrieť inak – Svetlúšik ti na 
to posvieti.

„Neznalosť Písma je neznalosťou Krista,“ 
hovorí svätý Hieronym, ktorý pred 1600 rokmi 
preložil Sväté písmo do latinčiny. Ak chceme 
spoznávať a poznávať nášho milujúceho Boha 
Otca, jeho Syna Ježiša a Ducha Svätého – Božie 
slovo v Biblii je tou najkrajšou učebnicou. 
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„Pozri, aké je 
to dokonalé. 
Starám sa 
o každý 
kvet, či sa 
nepostarám 

i o teba?“

„Vážim si 
tvoju  
odvahu 

a pravdo- 
vravnosť.“

„Pomôž 
mi, prosím. 
Nebuď  
ľahostajný.“

 
„Toto je 

paráda. Vidíš, 
aký som ti dal 

talent?“

„Ja 
som Dobrý 

pastier.  
Aj svoj život  
obetujem za 
svoje ovce.“

Nebeský Otec,
ďakujeme ti za poklad tvojho slova.
Za to, že k nám prehováraš v Biblii.
Prosíme ťa, aby nám tvoj Syn, 
ktorý premohol smrť, osvetlil slová Písma, 
aby sme ich mohli žiť a hlásať vo svete.
Nech nám v tom pomáha orodovanie  
svätého Hieronyma. 
Amen.
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Ahoj, kamaráti!

Nedeľa Božieho slova

Ako Boh hovorí

„Je fajn, 
že pomáhaš. 

Tak je 
 to správne.“

Poklad Božieho slova


