
33..  ppôôssttnnaa  nneeddeeľľaa  „„BB““  
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 
Blízko bola židovská Veľká noc 
a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. 
V chráme našiel predavačov 
dobytka, oviec a holubov 
i peňazomencov, čo tam 
sedeli. Urobil si z povrázkov 
bič a všetkých vyhnal 
z chrámu, aj ovce a dobytok. 
Peňazomencom rozhádzal 
peniaze a poprevracal stoly 
a predavačom holubov 
povedal: „Odneste to 
odtiaľto! Nerobte z domu 
môjho Otca tržnicu!“ Jeho 
učeníci si spomenuli, že je 
napísané: „Strávi ma horlivosť 
za tvoj dom.“ Židia sa ho 
opýtali: „Aké znamenie nám 
ukážeš, že môžeš toto robiť?“ 
Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia 
povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri 
dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, 
jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré 
povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí 
uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im 
nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával 
svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. 
Slovník 
Chrám – bol iba v Jeruzaleme, náboženské centrum Židov. Tri krát 
do roka Židia putovali do jeruzalemského chrámu. 
Predavači holubov – nie sú atakovaní zo strany Ježiša, lebo predstavujú 
najchudobnejšiu vrstvu národa. 
 

Z chrámu robíme obchod – z obchodu robíme chrám 
- v chráme: Pane Bože, ak mi..., tak ti... 
- v obchode: Zbožňujem nakupovanie, ... tieto šaty... mobil, tablet... 
Obchodnícky duch sa prenáša do náboženského života. 
„Nechcem ísť/nechodím na svätú omšu, lebo mi to nič nedáva.“ – kto 
takto zmýšľa, je tiež „obchodník“: 
- chce ísť na omšu ako chodí na disko, aby čosi mal (hlavne pre seba) 
- chce ísť na omšu tak, ako sa chodí do obchodu, aby si niečo kúpil 

(hlavne pre seba) 
- čo povieš na to, keby spolužiak navštevoval starých rodičov len 

preto, že dostali dôchodok? 
- čo povieš na postoj tvojho kamaráta, ktorý by ťa navštevoval len 

vtedy, keby niečo potreboval? 
Prečo teda idem na svätú omšu? 
Mal by som tam ísť, pretože mám niekoho rád, pretože sa chcem 
stretnúť kvôli n... .....u. Samozrejme, že takéto stretnutie nezostane bez 
obdarovania. 
Osemsmerovka s tajničkou: 
CHRÁM, DOBYTOK, DOM MÔJHO OTCA, HOLUBY, HORLIVOSŤ, MENO, 
NAŠIEL, OVCE, PENIAZE, PEŇAZOMENCI, POPREVRACAL, POSTAVÍM, 
POVRÁZKY, POZNAL, 
PÍSMO, ROZHÁDZAL, 
SEDELI, SPOMENULI SI, 
STOLY, STRÁVI, TELO, 
UČENÍCI, VEDEL, 
VEĽKÁ NOC, 
VSTAL Z MŔTVYCH, 
VYHNAL, ZBORTE, 
ČLOVEK, 
ŠTYRIDSAŤŠESŤ, 
ŽIDOVSKÁ 
Predsavzatie: Budem 
pozorný/á na svätej 
omši. Som tam kvôli 
Bohu, nie kvôli ľuďom. 


