
5. Sviatos ť zmierenia  
 
 

Táto téma je rozložená v učive detí do šiestich vyučovacích hodín. Deti prijímajú 
posolstvo o prítomnosti zla, hriechu v ich živote. Učia sa rozpoznať hriech a jeho následky a 
túžiť po obrátení k dobrému. Umožnil nám to Pán Boh, pretože nás má rád. Poslal svojho 
Syna, ktorý smrťou vykúpil hriech človeka a ustanovil sviatosť zmierenia, aby sa človek po 
každom hriechu mohol zmieriť s Bohom.  

 
5.1 HRIECH A BOŽIE MILOSRDENSTVO 

 
 Nebeský Otec prikázaniami vyznačil cestu života, po ktorej kráčame za ním. 
Prestúpením prikázania schádzame z cesty života, strácame Boží život. Tento stav 
nazývame hriech. Svoje hriechy poznáme porovnaním svojho myslenia, hovorenia a konania 
s Božími prikázaniami. Boh nás má rád, chce, aby sme žili, preto nám pomáha a umožňuje, 
aby sme zmenili svoj život. Hľadá nás a keď ľutujeme svoj hriech, odpúšťa nám. Podobne, 
ako je to v príbehu o Zachejovi (Lk 19,1-10), alebo v podobenstve o márnotratnom synovi (Lk 
15,11-32). Pán Boh neprestáva milovať človeka, aj keď je hriešny, to je Božie milosrdenstvo.  
 

Úloha pre rodi čov:  poprosiť dieťa, aby porozprávalo príbeh o Zachejovi alebo 
podobenstvo o márnotratnom synovi. Potom sa porozprávať s dieťaťom o priznaní si viny - 
hriechu a o ľútosti nad hriechom, o odprosení toho, koho som poškodil. O Božom 
milosrdenstve, ktoré odsudzuje hriech, ale neprestáva milovať hriešnika.  
 

Pomocné otázky:  v čom bol Zachejov hriech? Ako ho Zachej napravil? V čom sa 
preukázalo Božie milosrdenstvo voči Zachejovi? (podobne s márnotratným synom).  

 
 

5.2. JEŽIŠ ZOMREL ZA NAŠE CHRIECHY 
 

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezhynul nik, kto v 
neho verí, ale aby mal večný život: (Jn 3,16)  

Tak, ako Izraelitov pri úteku z Egypta zachránila pred smrťou krv baránka, tak nás 
zachránila od večnej smrti krv Kristova, vyliata na kríži. Kristova smrť je obetou zmierenia za 
naše hriechy. Toto je prejav Otcovej lásky voči nám, že dal Syna, aby zomrel za naše 
hriechy, aby sme mohli žiť. Len Boží Syn mohol za nás (miesto nás) vykonať dielo zmierenia 
s Otcom. Prijatím krížov prijímame účasť na tomto zmierení, preto majú zmysel.  

 
Úloha pre rodi čov:  spoločná modlitba krížovej cesty (na blízkej kalvárii, alebo doma 

si rozmiestniť jednotlivé zastavenia krížovej cesty). S úmyslom uvedomiť si veľkosť Kristovej 
lásky, ktorou sme boli vykúpení, zmierení s Otcom.  

 
 

5.3. MÔJ NÁVRAT Z HRIECHOV K BOHU OTCOVI 
 
 Kto úprimne ľutuje, zanecháva svoj hriech a túži sa v vrátiť k nebeskému Otcovi, 
nastupuje cestu zmierenia. Každý, kto sa zmieril s nebeským Otcom je nový človek, žije v 
priateľstve s Bohom a v láske so všetkými. Pán Ježiš po zmŕtvychvstaní dal moc apoštolom 
odpúšťať hriechy slovami: "Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú 
odpustené, komu zadržíte, budú zadržané." (Jn 20, 19-22). Apoštoli túto moc odovzdali 
biskupom a tí kňazom. Preto prichádzame za kňazom, aby sme mali odpustené hriechy.  



Na prijatie sviatosti zmierenia sa pripravujeme každý večer spytovaním svedomia, 
kedy si uvedomíme hriechy, ktoré sme v ten deň urobili, ľutujeme ich a prosíme Pána Boha o 
odpustenie, a o silu byť zajtra dobrým.  

 
 Úloha pre rodi čov:  pri večernej modlitbe povzbudiť dieťa k vyjadreniu ľútosti od 
prosením Pána Boha za to, čo nebolo dobré, poďakovať za to dobré, za to čo sa podarilo, 
čím bolo obdarované, rovnako by sa mali na tejto modlitbe osobne zúčastniť aj rodičia a 
súrodenci. Niekedy si spoločne zopakovať Desatoro Božích prikázaní a hľadať spoločne, 
ktoré z nich dieťa niekedy prekročilo a prečo.  
 

Pri bezprostrednej príprave na sviatosť zmierenia je dobré si s dieťaťom zopakovať 
jednotlivé časti sviatosti podľa učebnice na str. 35-37. Pripomenúť. že najdôležitejšia je 
ľútosť a túžba zmeniť sa. Je dôležité, aby rodičia vyjadrili dieťaťu odpustenie jeho vín - 
slovami, aj gestom - napr. objatím. Bez vzájomného odpúšťania rodičov medzi sebou i voči 
deťom a bez ochoty začať znovu, dieťa ťažko do hĺbky dokáže prežiť skutočné odpustenie a 
nový začiatok.  


