Pozývame vás k čítaniu Svätého písma
V priebehu nasledujúcich dní by sme prečítali knihu Genezis. V tabuľke prinášame plán čítania
na každý deň. Pod ňou nájdete aj modlitbu pred a po čítaní Svätého písma.
Ak to situácia dovolí od januára by sme sa raz v týždni stretli na krátkej katechéze cca 15-20
minút, pri ktorej by bol vysvetlený zmysel biblického textu. V rámci katechézy by boli dané
odpovede na Vaše otázky, ktoré si môžete predbežne pripraviť.
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Gn 1 Boh videl všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi dobré.
Gn 2 Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš? Ž 8, 5
Gn 3 Ježiš mu odvetil: „Je povedané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“ Lk 4,
12
Gn 4 Kristova krv, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Hebr 12, 24
Gn 5 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo Boh ho vzal.
Gn 6 Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi. - Keď sa Ježiš priblížil a zazrel
mesto, plakal nad ním. Lk 19, 41
Gn 7 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Lk 17, 26
Gn 8 I zavoňal Pán príjemnú vôňu - Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Ž 51, 19
Gn 9 Sv. František Salešský – Noe žil sväto uprostred hriešneho sveta, ale ...
Gn 10 Ploďte a množte sa a naplňte zem! Gn 9, 1
Gn 11 Všetci žasli a v rozpakoch si vraveli: „Čo to má znamenať? Počujeme ich vo
svojich jazykoch... " Sk 2, 11 – 12
Gn 12 Choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom
príď a nasleduj ma. Mt 19, 21
Gn 13 Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste
urobili. Mt 25, 40
Gn 14 "Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho." Hebr 5, 6
Gn 15 Ježiš povedal: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za
všetkých..“ Mk 14, 24
Gn 16 Neplodná porodí siedmich a tá, čo má veľa detí, zvädne. 1Sam 2, 5
Gn 17 Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa
volať Kéfas," čo v preklade znamená Peter. Jn 1, 42
Gn 18 Nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anjelov,
a ani o tom nevedeli. Hebr 13, 2
Gn 19 Keby sa boli v Sodome diali zázraky, ktoré sa diali v tebe, bola by zostala po
tento deň. Lk 11, 23
Gn 20 Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Jak 5, 16
Gn 21 Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn,... Iz 9, 5
Gn 22 Boh vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých!? Rim 8, 32
Gn 23 Ježiš jej (Marte) povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude
žiť, aj keď umrie. Jn 11, 25
Gn 24 Zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca. Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou;
on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu. Ž 45, 11 - 12
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Gn 25 Tam svoj majetok hýrivým životom premárnil. Lk 15, 13
Gn 26 Ja som Pán tvoj Boh...
Gn 27 Možno získať požehnanie za cenu klamstva?
Gn 28 Akatist - Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zostúpil!
Gn 29 Akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám." Lk 6, 38
Gn 30 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa,... 1Kor 13, 4
Gn 31 Ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Lk 21, 18
Gn 32 Nebudeš sa už volať Jakub, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom a s mužmi
a zvíťazil si.
Gn 33 Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší?
Azda sedem ráz? Mt 18, 21
Gn 34 Dal meno Boanerges, čo značí Synovia hromu Mk 3, 17
Gn 35 Každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca
a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného
života. Mt 19, 29
Gn 36 Ploďte a množte sa a naplňte zem! Gn 9, 1
Gn 37 Judáš Iškariotský - odišiel k veľkňazom a vyzvedal sa: „Čo mi dáte a ja vám
ho vydám?" Mt 26, 14
Gn 38 Rodokmeň Ježiša Krista - Júda mal syna Faresa a Záru z Tamary Mt 1, 3
Gn 39 Pilát sa opýtal: „Nepočuješ, čo všetko proti tebe svedčia?" Mt 27, 13
Gn 40 Po sobotách ich učil a oni žasli nad jeho učením, lebo jeho slovo malo moc.
Lk 4, 32
Gn 41 Kameň, čo stavitelia zavrhli, sa stal kameňom uholným.
Gn 42 To povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. Jn 6, 6
Gn 43 Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako
títo?" Jn 21, 15
Gn 44 Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Jn
15, 13
Gn 45 Pokoj Vám, Ja som to...
Gn 46 Tento môj syn bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa. Lk 15, 24
Gn 47 On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie,
ktorému budú odporovať. Lk 2, 34
Gn 48 Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste
Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: "Abba Otče! Rim 8, 15
Gn 49 Lev z Júdovho kmeňa. Zjv 5, 5
Gn 50 Boh sa vás istotne ujme a vyvedie vás z tejto krajiny do krajiny.

Modlitba pri čítaní a počúvaní Svätého
písma

Modlitba pri súkromnom čítaní
a počúvaní Svätého písma

Láskavý Bože,
od teba pochádza každé dobro;
ďakujeme ti,
že tvoje slovo je svetlom pre naše nohy
a pochodňou na našich chodníkoch.
Prosíme ťa,
zvlažuj naše srdcia rosou svojho slova.
Daj, nech tvoje slovo počúvame pozorne
a nech ho ako Panna Mária zachovávame
v čistom a dobrom srdci.
Amen.

Nebeský Otče,
ty si nám prikázal počúvať
tvojho milovaného Syna;
s vierou beriem do rúk Sväté písmo.
Verím, že obsahuje slová,
ktoré mi majú byť svetlom na životnej ceste.
Bože Duchu Svätý,
ty si vnukol svätopiscom, čo majú napísať;
prosím ťa,
živ moju vieru svojím slovom,
pomáhaj mi všetky tieto slová pochopiť
a daj mi silu podľa nich žiť. Amen.
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