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Matúš 5

3 Šťastní sú pokorní, ktorí si o sebe priveľa 
nemyslia, lebo tým patrí Božie kráľovstvo.

4 Šťastní sú tí, ktorí plačú, lebo Boh ich poteší.

5 Šťastní sú tichí, lebo Boh im dá celú zem.

6 Šťastní sú tí, ktorí túžia po spravodlivosti ako 
smädní po vode, lebo ich smäd bude uhasený.



Matúš 5

11   Šťastní ste, ak vás hania, prenasledujú a očierňujú 
preto, že sa hlásite ku mne. 

12   Áno, máte dôvod radovať sa a jasať, lebo odmena, 
ktorá vás čaká v nebi, mnohonásobne prevýši vaše 
utrpenie. Napokon, takto prenasledovali aj prorokov, 
ktorí boli pred vami."





A K T I V I T A

Urobte zoznam všetkých vecí, v ktorých sú chudobní 
na tom lepšie ako bohatí. Každú z tých vecí (každý 
riadok) začnite slovkom “Chudobní”.





Podobenstvo o veľkej hostine

15 Jeden z hostí, čo sedel pri stole s Ježišom, zvolal: 
Aké to bude šťastie pre každého, kto bude pozvaný k 
stolu v Božom kráľovstve!"

16 Na to mu odpovedal Ježiš týmto podobenstvom: 
Istý muž chystal veľkú hostinu a pozval na ňu 
mnoho ľudí.

Lukáš 14



17 Keď sa priblížil ten slávnostný deň, poslal svojho 
sluhu k pozvaným s odkazom:Príďte, všetko je už 
pripravené!

18 Ale pozvaní sa začali svorne vyhovárať. Jeden 
povedal:Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. 
Prosím ťa, ospravedlň ma.

19 Druhý sa vyhovoril:Žiaľ, nemôžem prísť. Kúpil 
som päť párov volov a musím ich vyskúšať.

Lukáš 14



20 Tretí sa ospravedlňoval:Práve som sa oženil. Uznaj, 
že nemôžem prísť.

21 Keď sa sluha vrátil a všetko rozpovedal pánovi, ten 
sa rozhneval a prikázal sluhovi:Choď rýchlo do ulíc a 
na námestia a pozvi sem chudobných, zmrzačených, 
slepých a chromých.

22 Sluha sa vrátil a povedal:Splnil som tvoj príkaz, ale 
ešte ostalo dosť miesta.
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23 Tu mu pán prikázal:Choď na poľné cesty a medzi 
ohrady a každého, koho stretneš, doveď sem, nech sa 
naplní môj dom.

24 Z tých, čo boli pozvaní, však ani jeden neokúsi nič 
z mojej hostiny. "
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18 Duch Boží ma vedie, lebo ma Boh určil, aby som 
chudobným priniesol radostnú správu, tých, čo majú 
zlomené srdce, uzdravil, zajatcom oznámil 
vyslobodenie, slepým vrátil zrak, utláčaných 
oslobodil a rozhlásil, že prichádza čas,

19 keď sa Boh chce nad každým zľutovať a zachrániť 
ho."
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20 Ježiš skrútil zvitok, podal ho sluhovi a sadol si. Oči 
všetkých poslucháčov sa upierali naňho.

21 A doložil: Dnes sa naplnilo všetko, čo som práve 
čítal."
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12 Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich 
priateľov, bratov, príbuzných či bohatých susedov, 
inak by zasa oni pozvali teba a dostal by si odplatu.

13 Radšej pozvi chudobných, zmrzačených, chromých 
a slepých. 

14 Tí sa ti nemajú čím odmeniť, ale ty budeš mať v 
srdci radosť. A pri vzkriesení spravodlivých ťa Boh za 
to odmení."
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21 Ježiš mu povedal: Ak chceš byť dokonalý, choď, 
predaj svoj majetok a peniaze rozdaj chudobným, a 
tak budeš mať poklad v nebi. Potom sa vráť a staň sa 
mojím učeníkom." 

 22 Mladík zosmutnel a sklamaný odišiel. Mal totiž 
veľký majetok.
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15 Ak ma milujete, budete žiť tak, ako som vám 
prikázal.

Ján 14



V Žiline bolo na konci roku 2005 oficiálne 4463 
chudobných.


