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Všetko, čo dýcha 
nech chváli Pána 

aleluja! 











Cirkev  
Božiemu slovu  
a eucharistickému tajomstvu  
vždy a všade preukazovala a aj 
chcela prejavovať a schvaľovať  
tú istú úctu,  
hoci nie tým istým kultom. 
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Bar micva 



svätostánok 
na púšti 





Ex 25,1-9  Parašat truma 

 PÁN prehovoril k Mojžišovi hovoriac: 
„Povedz synom Izraela, aby vybrali  
pre mňa príspevok. Od každého, koho 
podnecuje (k tomu) jeho srdce, budete 
brať príspevok pre mňa. Toto je 
príspevok, ktorý od nich budete brať: 



zlato, striebro a meď, fialový a červený pur-
pur, šarlát, (jemné) plátno a koziu srsť, čer-
veno sfarbené baranie kože, tachašové kože 
a akáciové drevo, olej na svietenie, balzamy 
do oleja na pomazávanie a do vonného ka-
didla, ónyxové kamene a kamene na vsade-
nie do efódu a pektorálu. Urobia pre mňa 
svätyňu a budem prebývať uprostred 
nich. Podľa všetkého, čo ti ukážem (ako) 
vzor svätostánku a (ako) vzor všetkého jeho 
vybavenia, tak urobíte!...“  



PÁN prehovoril k Mojžišovi hovoriac: „Povedz sy-
nom Izraela, aby vybrali pre mňa príspevok. 
Od každého, koho podnecuje (k tomu) jeho srdce, 
budete brať príspevok pre mňa. Toto je príspevok, 
ktorý od nich budete brať: zlato, striebro a meď, 
fialový a červený purpur, šarlát, (jemné) plátno 
a koziu srsť, červeno sfarbené baranie kože, ta-
chašové kože a akáciové drevo, olej na svietenie, 
balzamy do oleja na pomazávanie a do vonného 
kadidla, ónyxové kamene a kamene na vsadenie 
do efódu a pektorálu. Urobia pre mňa svätyňu 
a budem prebývať uprostred nich. Podľa všet-
kého, čo ti ukážem (ako) vzor svätostánku a (ako) 
vzor všetkého jeho vybavenia, tak urobíte!...“  



PÁN prehovoril k Mojžišovi hovoriac: „Povedz sy-
nom Izraela, aby vybrali pre mňa príspevok. 
Od každého, koho podnecuje (k tomu) jeho srdce, 
budete brať príspevok pre mňa. Toto je príspevok, 
ktorý od nich budete brať: zlato, striebro a meď, 
fialový a červený purpur, šarlát, (jemné) plátno 
a koziu srsť, červeno sfarbené baranie kože, ta-
chašové kože a akáciové drevo, olej na svietenie, 
balzamy do oleja na pomazávanie a do vonného 
kadidla, ónyxové kamene a kamene na vsadenie 
do efódu a pektorálu. Urobia pre mňa svätyňu 
a budem prebývať uprostred nich. Podľa všet-
kého, čo ti ukážem (ako) vzor svätostánku a (ako) 
vzor všetkého jeho vybavenia, tak urobíte!...“  



Bol raz jeden kráľ, ktorý mal jedinú dcéru. 
Keď sa vydala za jedného z kráľov, ten sa 
chcel po svadbe vrátiť aj s nevestou do 
svojej krajiny. Keď mala princezná odísť,  
jej otec si uvedomil, že sa s ňou ani nemôže 
rozlúčiť, ani nemôže jej manžela požiadať, 
aby s ňou neodišiel. Požiadal ho teda, aby 
mu pripravil komnatu všade, kam pôjdu,  
aby tak mohol kráľ byť stále v blízkosti 
svojej dcéry. 

Midraš (ExRb 33,1) 





Ako čítať Písmo 

 1. modlitba k Duchu Svätému  
2. čítanie vybraného biblického úryvku  
3. štúdium komentárov 
4. rozjímanie v tichu (vžiť sa do čítania)  
    zdieľanie (len osobná skúsenosť) 
5. predstavzatie, konkrétne a reálne, 
    inšpirované modlitbou a čítaním 
   



VÝCHODISKÁ pri štúdiu: 

Boh 
nadčasové 

 
jednota a 

neomylnosť 
zašifrované           

človek 
historický 
kontext 
knihy osobitne 
rozpory 
dostupné 





Slovo Pánovo, Božie slovo 
Knihy, Kniha Božieho zákona, PÁNOV Zákon 
Biblia  biblos, ta bibliá (gr.) spisy 
Tóra  tóra (hebr.) návod, (po)učenie 

  nomos (gr.) zákon 

Zákon  Starý a Nový 
Zmluva  (vzťah medzi dvoma stranami) 
Písmo / Sväté písmo  jednota SZ a NZ 
Písma / Sväté písma  židovského národa 



Čítanie Písma v tradícii a v komunite 

n  Židia a kresťania: pravidelne v komunite 
liturgické cykly 

n  Židia: soboty: Pentateuch (1 rok) sidra (54)  
2. čítanie: Proroci (haftara); od Simchat Tóra 

n  kresťania: nedeľa 3 čít.: SZ, NZ, evanjelium 
Lekcionár I. – nedele: rok A B C (Mt, Mk, Lk) Jn 
Lekcionár na všedné dni – 2 roky  
Lekcionár V. – na sviatky a osobitné dni 



Kedy a ako dlho vznikalo Písmo? 

n  Nová zmluva / Nový zákon 
n  Pavlove listy (50 - 67);  

Evanjeliá (? 70 – zač. 2. stor.), Kniha zjavenia 

n  Stará zmluva / Starý zákon 
n  1-2 Mak (100-64 pred Kr.) / Dan (165 pr.Kr.) 
n  Počiatky – ? – 10./8. stor. pred Kr. (proroci) 

n  Písmo vznikalo asi tisíc rokov... 



Komentár ku Knihe Genezis 
n  PREKLAD – MT (hebr.), LXX (gr.) 
n  TEXTOVÉ POZNÁMKY 
n  KOMENTÁR 

n  vedecký  súčasný, kritický 
n  tradičný  kresťanský (patristický)  

               židovský (rabínsky) 
n  KOMPOZÍCIA 
n  APLIKÁCIA 
n  EXKURZY 









Názvy Biblie 

Čo vyjadrujú o nej 
čo prezrádzajú o nás? 


