
01010101....11111111.20.20.20.2020: VŠETKÝCH SVÄTÝCH20: VŠETKÝCH SVÄTÝCH20: VŠETKÝCH SVÄTÝCH20: VŠETKÝCH SVÄTÝCH    

Evanjelium podľa Matúša (Mt 5, 1 Evanjelium podľa Matúša (Mt 5, 1 Evanjelium podľa Matúša (Mt 5, 1 Evanjelium podľa Matúša (Mt 5, 1 ––––    12a)12a)12a)12a)    
 

Keď  videl veľké zástupy, vystúpil na . A keď sa posadil, pristúpili 

k nemu jeho učeníci. Otvoril a učil ich: 

„Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 

Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 

Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 

Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. 

Blahoslavení čistého  , lebo oni uvidia Boha. 

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. 

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás 

nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ 

*************************************************************************************** 
 Ježiš                vrch             ústa                    srdce      

*************************************************************************************** 

Dnes v evanjeliu čítame o tom, ako Ježiš vyšiel na vysoký vrch, ktorý sa volal Horeb. 

Vyšiel za ním aj veľký zástup ľudí. On sa postavil pred nich a kázal. Hovoril o tom, kto 

je alebo bude jedného dňa BLAHOSLAVENÝ. Vieš, čo to slovo znamená? Spoj bodky na 

druhej strane čiarami, postav pred zrkadlo a prečítaj nápis �� 

 



*************************************************************************************** 

Ježiš nám vraví, že šťastný je ten človek, ktorý má v duši pokoj, ktorý žije podľa Božích 

prikázaní, ktorý preukazuje lásku ľuďom naokolo. Ten, ktorý znáša trápenie tohto 

života, ktorý šíri okolo seba mier a drží sa Boha. Vymaľuj si obrázok tejto udalosti. 

*************************************************************************************** 

Dnes slávime aj sviatok všetých svätých – ľudí, ktorí žili dobrý život 

a teraz sú v nebi pri Bohu. Spomíname si na nich pri svätej omši 

a prosíme ich o modlitby, aby sme aj my žili podľa Božej vôle. 

Prečítaj si spolu s rodičmi o živote tvojho patróna – svätého muža 

alebo ženy, ktorý nesie rovnaké meno ako ty. Nakresli ho. 

 

zdroj obrázkov: Jana Golhová (reč na hore) 


