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ÚVOD 

 

Milý kamarát,  

Práve sa chystáš vykonať vážny krok v Tvojom živote, ktorým je prijatie Ježiša pod 
spôsobom Eucharistie. Na toto 1. sv. prijímanie sa treba dobre pripraviť.  

 

 

 

 

 

 

Tento zošit má byť pomôckou pre Teba, aby si sa mohol náležite pripraviť 
a dozvedieť všetko, čo budeš potrebovať. Postupne budeš dostávať jednotlivé časti. 
Ak skončíš nejakú časť donesieš ju pozrieť Tvojmu animátorovi, ktorý Ti dodá ďalšiu 
časť. 

A čo je Tvojou úlohou? Spolu s rodičmi si preberieš jednotlivé témy, splníš dané 
úlohy, opýtaš sa druhých, ak Ti niečo nebude jasné a budeš sa snažiť osvojiť si a žiť 
to, čo pri tom pochopíš. Pamätaj si, že sa nemusíš nikam ponáhľať. Pracuj vlastným 
tempom tak, aby si si dôkladne osvojil všetko, čo sa máš naučiť a aby si (ak to bude 
treba) urobil rozhodnutia, ku ktorým budeš pozvaný. 

Do tejto náročnej a dobrodružnej úlohy Ti vyprosujeme požehnanie od nášho Pána 
Ježiša Krista! 

 

Poďme na to!  Ak si pripravený, môžeš sa podpísať. 

 

 

Podpis: ......................................................................................................................... 

 

 



2 
 

1. časť  

 Jakub a Ezau 

(Popros teraz pekne rodičov, aby ti prečítali nasledovný príbeh – najlepšie niekedy večer, keď 

všade vládne príjemná nálada a všetci máte čas a pohodu) 

Manželom Izákovi a Rebeke sa narodili dvojčatá. Staršiemu, ktorý bol ryšavý a od 

hlavy po päty chlpatý dali meno Ezau. Mladšieho, ktorý držal Ezaua za pätu, keď prichádzal 

na svet, volali Jakub. Otec Izák mal rád Ezaua, lebo z neho vyrástol silný a obratný lovec. 

Mama Rebeka si obľúbila Jakuba, ktorý sa rád zdržiaval doma.  

Jedného dňa, keď Jakub varil šošovicu, vrátil sa Ezau domov zo stepi hladný ako vlk. 

„Umieram od hladu! Naber mi rýchlo z toho, čo varíš!“ duril Jakuba. Jakub odpovedal: 

„Naberiam ti, ak mi predáš svoje prvorodenecké práva.“ Ezau sa zasmial: „A načo by mi boli, 

keď idem umrieť od hladu? Maj si ich!“ „Tak prisahaj,“ žiadal Jakub. Ezau prisahal, a tak 

vymenil svoje práva prvorodeného  syna za misu šošovice. Tak málo si Ezau cenil svoje 

prvorodenstvo.  

Keď Izák zostarol a keď jeho oči stratili silu vidieť, zavolal si svojho staršieho syna 

Ezaua a povedal mu: „Syn môj!“ On mu odvetil: „Hľa, tu som!“ Povedal mu: „Pozri, ja som 

už starý, neviem, kedy zomriem. Preto si teraz vezmi zbraň, tulec a kušu a choď do stepi 

uloviť nejakú zver! Potom mi priprav chutné jedlo, aké mám rád. A keď pojem, požehnám ťa 

prv, ako zomriem.“ Rebeka však načúvala, keď sa Izák rozprával so svojím synom Ezauom. 

A Ezau vyšiel do stepi uloviť nejakú zver, aby ju doniesol. Tu povedala Rebeka svojmu 

synovi Jakubovi: „Len teraz som počula, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ezauovi: »Nože 

mi prines nejakú zverinu a priprav mi chutné jedlo, aby som jedol a aby som ťa požehnal pred 

Pánom prv, ako zomriem.« A teraz počúvaj, syn môj, na môj hlas, čo ti prikazujem: Choď 

k stádu a prines mi dvoje pekných kozliat. Ja ich pripravím pre tvojho otca ako chutné jedlo, 

aké má on rád. Potom to zanesieš svojmu otcovi, aby jedol a aby ťa požehnal prv, ako 

zomrie.“ Ale Jakub povedal svojej matke Rebeke: „Veď môj brat Ezau je zarastený človek 

a ja som hladký. A ak ma môj otec ohmatá, potom budem v jeho očiach ako taký, kto si 

z neho robí posmech, a privediem na seba kliatbu a nie požehnanie.“ Ale matka mu povedala: 

„Tvoja kliatba, syn môj, bude na mne. Len počuj môj hlas! Choď a prines mi ich!“ I odišiel 

a vzal a doniesol ich svojej matke. Jeho matka pripravila chutné jedlo, aké mal rád jeho otec. 

Potom priniesla Rebeka najlepšie šaty svojho staršieho syna, čo mala v dome pri sebe, 

a obliekla ich svojmu mladšiemu synovi Jakubovi. Kožkami kozliat mu však obložila ruky 

a holý krk. Potom dala svojmu synovi do rúk jedlo a chlieb, ktoré pripravila.  

Keď prišiel k otcovi, povedal: „Otče môj!“ On odvetil: „Tu som. Kto si, syn môj?“ 

Jakub odpovedal svojmu otcovi: „Ja som Ezau, tvoj prvorodený. Urobil som, ako si mi 

rozkázal. Len si rovno sadni a jedz z mojej diviny, aby si ma požehnal!“ Lenže Izák odvetil 

svojmu synovi: „Ako si mohol, syn môj, tak rýchlo niečo nájsť?“ On odpovedal: „Pán, tvoj 

Boh, dal sa mi s ňou stretnúť!“ Tu povedal Izák Jakubovi: „Nože pristúp bližšie, syn môj, aby 

som ťa ohmatal, či si ty naozaj môj syn Ezau, alebo nie.“ I pristúpil Jakub bližšie k svojmu 

otcovi, Izákovi, a keď ho ohmatal, povedal mu: „Hlas je hlasom Jakubovým, ale ruky sú ruky 

Ezauove.“ I nepoznal ho, lebo jeho ruky boli chlpaté ako ruky jeho brata Ezaua. I žehnal ho. 

A znova mu povedal: „Naozaj si ty môj syn Ezau?“ On odpovedal: „Ja som to!“ Tu on 

povedal: „Prines mi to! Budem jesť z diviny od svojho syna, aby som ťa požehnal.“ 
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I priniesol mu to a on jedol. Doniesol mu aj vína a on pil. Potom mu povedal jeho otec Izák: 

„Nože pristúp ku mne, syn môj, a pobozkaj ma!“ Keď sa priblížil a keď ho pobozkal, zacítil 

vôňu jeho šiat a požehnal ho.  

Len čo Izák prestal žehnať Jakuba a sotva Jakub vyšiel od svojho otca Izáka, už 

prichádzal jeho brat Ezau z poľovačky domov. Aj on pripravil chutné jedlo, priniesol ho 

otcovi a vravel: „Otče môj, vstaň a jedz z diviny od svojho syna, aby si ma požehnal!“ Jeho 

otec Izák mu povedal: „A ty si kto?“ On odpovedal: „Ja som tvoj syn, tvoj prvorodený Ezau.“ 

Izák sa náramne zľakol a povedal: „Kto to bol teda, čo mi ulovil zverinu a čo mi ju bol 

doniesol? A ja som jedol zo všetkého prv, ako si ty prišiel! Aj som ho požehnal a bude 

požehnaný!“ Keď Ezau počul otcove slová, hrozne zreval a veľmi sa spriečil, a svojmu otcovi 

povedal: „Otče môj, požehnaj aj mňa!“ On odvetil: „Podvodne prišiel tvoj brat a odňal ti 

požehnanie!“ Tu on povedal: „Preto mu dali meno Jakub, že ma teraz už druhý raz oklamal? 

Už mi odňal prvorodenské právo a teraz, hľa, odňal mi aj požehnanie!“  

Ezau sa hneval na Jakuba pre požehnanie, ktoré mu dal jeho otec, preto si hovoril: 

„Čoskoro príde čas, že sa bude smútiť nad mojím otcom. Potom svojho brata zabijem!“ Lenže 

slová staršieho syna oznámili Rebeke. Preto dala zavolať svojho mladšieho syna Jakuba 

a takto mu vravela: „Hľa, tvoj brat Ezau ti chystá pomstu, chce ťa zabiť. Preto počuj, syn môj, 

na môj hlas: Zober sa a utekaj k môjmu bratovi Labanovi do Haranu. Ostaň u neho nejaký 

čas, kým sa neutíši hnev tvojho brata a kým neprestane jeho zlosť a kým nezabudne, čo si mu 

urobil! Potom pošlem po teba a dám si ťa priviesť odtiaľ sem. Prečo by som vás mala oboch 

stratiť v jeden deň?!“ 

 

Jakub sa teda vybral z Bersabe a putoval do Haranu. Keď došiel na (isté) miesto, 

zostal tam na noc, lebo slnko už zapadlo. Zobral jeden z kameňov toho miesta, položil si ho 

pod hlavu a spal na tom mieste. I snívalo sa mu, že vidí rebrík opretý o zem a jeho vrchný 

koniec siahal až do neba a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. A hľa, nad ním stál 

Pán a hovoril: „Ja som Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej odpočívaš, 

dám tebe a tvojmu potomstvu. A potomstva tvojho bude ako prachu zeme a ty sa rozšíriš na 

západ i na východ, na sever i na juh; v tebe a v tvojich potomkoch budú požehnané všetky 

pokolenia zeme. Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade, kde pôjdeš, a privediem ťa 

späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti prisľúbil.“ Vtedy sa 

Jakub prebudil zo spánku a povedal: „Ozaj, Pán je na tomto mieste a ja som o tom nevedel!“ 

I nadišiel ho strach a povedal: „Aké hrozné je toto miesto! Tu je naozaj dom Boží a tu je 

brána do neba!“ Keď Jakub ráno vstal, kameň, ktorý mal položený pod hlavou, postavil za 

pomník a jeho vrch polial olejom. A nazval toto miesto menom Betel. A Jakub urobil sľub: 

„Ak je Boh so mnou, ak ma ochráni na tejto ceste, ktorou teraz idem, ak mi dá chlieb na 

živobytie a šaty na oblečenie a ak sa šťastne vrátim do domu svojho otca, tak Jahve bude 

mojím Bohom a tento kameň, ktorý som postavil ako pomník, bude Božím domom. A zo 

všetkého, čo mi dáš, odovzdám ti desiatky.“ 
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Úlohy  
 

1) Práve si sa zoznámil (ak si ich ešte nepoznal) s prvými protagonistami nášho príbehu. Do 

konca ich bude ešte niekoľko. Do rámčekov napíš, čo si sa o nich dozvedel, akú mali úlohu, 

aké mali vlastnosti  a do štvorčeka nakresli, ako si ich predstavuješ. 

 

Izák   

Rebeka   

Ezau   

Jakub   
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2. V príbehu si si všimol, že Boh volá Jakuba na dlhú, nie ľahkú a veľmi zaujímavú cestu. 

Určite bola plná námahy, bolenia nôh, strachu, potu. A predsa Jakub sa na ňu vydáva, lebo 

dostáva od Boha isté prísľuby. Skús napísať akú najdobrodružnejšiu cestu si v živote zažil. 

A potom sa zamysli, čo by si chcel Ty v živote dosiahnuť, aké sú Tvoje sny a ciele. 

 

Moja naj.... cesta 

 

 

 

V živote by som chcel ... 
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3. Aby sme sa na tejto ceste nestratili dostali sme spoľahlivého sprievodcu. Je ním Biblia – 

Písmo Sväté. Postupne sa s Bibliou budeme zoznamovať. Teraz skús poprosiť rodičov, aby 

Ti ukázali Bibliu, ktorú máte doma. V týchto úlohách budeme používať skutočnú, veľkú 

Bibliu, nie tú detskú s obrázkami. Budeme sa snažiť učiť orientovať sa v nej a hľadať správnu 

cestu v našom putovaní. 

Uvidíme, čo o putovaní, aké prežil Jakub hovorí Ježiš. Popros rodičov, aby Ti pomohli nájsť 

a prečítať tieto state zo Svätého Písma:  

 

 Lukáš 5, 1-11  

 

 Lk 18,18-23 

 

4. V týchto príbehoch sme spoznali odlišné typy ľudí. Jeden sa rozhodol ísť za Ježišom, druhý 

mal strach vybrať sa na túto cestu. Napíš prečo sa Peter vybral a prečo sa bohatý mládenec 

nevybral nasledovať Ježiša. 

 

Peter   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohatý 

mládenec 
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 5. Teraz nastáva čas najdôležitejšej úlohy. Nestačí iba pozerať na druhých ako sa rozhodujú, 

ale treba, aby si sa sám rozhodol ísť za Ježišom. Ako sa to dá urobiť v živote? 

 

a) rozhodnúť sa a zveriť to Ježišovi 

 

Môžeš to urobiť aj touto modlitbou: 

 

Pane Ježišu, zverujem Ti moje rozhodnutie vydať sa za Tebou po správnej ceste. Daj mi 

odvahu a silu, buď so mnou a sprevádzaj ma všade kam pôjdem. Dávaj mi svojho Ducha 

Svätého, aby ma viedol múdro a spoľahlivo k nášmu Otcovi.    

Amen 

 

b) budovať priateľstvo s Ježišom, tým že  Ho pravidelne v nedeľu prídem stretnúť na 

sv. omši. 

 

c) pravidelnou rannou a večernou modlitbou 

 

Nezabúdaj – nauč sa 

 

Ranná modlitba:  

 

Klaniam sa ti, môj bože a milujem ťa celým srdcom. Ďakujem ti, že si ma stvoril a urobil kresťanom 

a že si ma túto noc zachoval v zdraví a milosti. Obetujem ti všetky svoje myšlienky, slová a skutky v 

tomto novom dni. Daj, aby boli na tvoju česť a slávu a mne na spásu. Chráň ma od hriechu a od 

všetkého zla. Tvoja milosť nech je vždy so mnou i s mojimi drahými. Amen  

 

Otče náš... Zdravas... Sláva otcu...  

 

Anjel boží, strážca môj, prosím ťa: vždy pri mne stoj! Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi 

pomáhaj, aby som vždy, v každej chvíli, viedol (viedla) život bohu milý. A tak tebou chránený 

(chránená), bol (bola) raz v nebi spasený (spasená). Amen.  

 
Večerná modlitba:  

 

Klaniam sa ti, môj Bože a milujem ťa celým srdcom. Ďakujem ti, že si ma stvoril a urobil kresťanom 

a že si ma v tento deň zachoval v zdraví a milosti. Odpusť mi všetko zlé, čo som urobil(a), a ak som 

urobil(a) niečo dobré, prijmi to odo mňa. Chráň ma pri odpočinku od všetkého zla. Tvoja milosť 

nech je vždy so mnou i s mojimi drahými. Amen  

 

Spytovanie svedomia  

Otče náš... Zdravas... Sláva otcu... 
 

 

 

d) zmenou života, ktorý sa bude stále viac podobať na ten Jeho 

O tom však nabudúce! 


