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Nebuďte hluchí, 
keď vás budú deti bombardovať otázkami. 

Staňte sa živou reťazou, 
ktorá z generácie na generáciu umožňuje, 

že v našich rodinách, 
spoločenstvách a Cirkvi 
je prítomné evanjelium.
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6 Predhovor

Predhovor

pápeža Františka

Milé deti, milí rodičia,

istý osemročný chlapec z Kanady 
sa ma raz spýtal: „Čo robil Boh 
predtým, ako stvoril svet?“ Premýš-
ľal som a potom som odpovedal: 
„Predtým, ako Boh čokoľvek stvoril, 
miloval. To je to, čo robil: Miloval. 
Boh stále miluje. Odvtedy, ako 
stvoril svet, nerobil nič iné, len 
miloval.“ 

Pri listovaní YOUCAT-u pre deti 
narážam na otázky, ktoré deti kladú 
milión ráz svojim rodičom a ka-
techétom, a preto si myslím, že je 
rovnako užitočný ako veľký katechiz-
mus, v ktorom sa nachádzajú odpo-
vede na najdôležitejšie otázky 
života: Odkiaľ pochádza tento svet? 
Prečo jestvujem? Ako a pre čo tu 
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7Predhovor

máme žiť? Čo sa stane po smrti? 
YOUCAT pre deti je celkom iný 
katechizmus ako ten, ktorý som 
používal ja. Je vhodný na to, aby deti 
a rodičia trávili spoločne čas a tak 
čoraz viac objavovali Božiu lásku. 

Milí rodičia, majte doma tento 
katechizmus a nájdite si čas, aby 
ste v ňom listovali spolu s deťmi. 
Stranu po strane, jedno tajomstvo 
viery po druhom, otázku po otázke. 
Pomôžte svojim deťom odkrývať 
Ježišovu lásku! To ich posilní a dodá 
im odvahu. Zverujem vám YOUCAT 
pre deti. Nikdy sa neunavte z otázok 

a rozprávania o svojej viere. Nebuď-
te hluchí, keď vás budú deti bom-
bardovať otázkami, ale majte vždy 
silu na to, aby ste boli sprostredko-
vateľmi viery, ktorú ste aj vy prijali 
od svojich rodičov. Staňte sa živou 
reťazou, ktorá z generácie na gene-
ráciu umožňuje, že je v našich 
rodinách, spoločenstvách a Cirkvi 
prítomné evanjelium.

Z celého srdca vám žehnám a pro-
sím, aby ste sa za mňa modlili.
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V
id

ieť skutočnosť

KRÉDO

12 faktov
 o Bohu
Kto je Boh,
Pán sveta, 

odkiaľ o ňom 
toľko vieme

a prečo je zo všetkého na svete
najdôležitejšie,

aby sme ho poznali.

1. časť

Otázky
13 – 63
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29

Boh je. 
Boh je všemohúci. 
Boh je Stvoriteľ neba a zeme. 
Boh je aj náš Otec.

1.

Verím v Boha, 
Otca všemohúceho, 
Stvoritel’a neba 
i zeme

fakt
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18  Prečo som na svete?

„Som povolaný, 
aby som robil niečo alebo bol niečím, 
na čo nie je povolaný nikto iný. 
V Božom pláne, na Božej zemi 
mám miesto,
ktoré nemá nikto iný. 
Či som bohatý, alebo chudobný, 
či mnou ľudia pohŕdajú, alebo si ma vážia, 
Boh ma pozná 
a volá ma po mene.“
(→ John Henry Newman) 

→ Svätý John Henry 
Newman (1801 – 1890) 
bol veľký anglický učenec 
a kardinál. 

Veď ja poznám zámer, ktorý 
mám s vami – hovorí Pán. 

Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: 
dám vám budúcnosť a nádej.
Jer 29, 11

 Milá Basia, musím sa ti 
s niečím priznať. Keď som 

mal toľko rokov ako ty, chcel som 
byť mäsiarom. Teraz si zrejme 
prekvapená, ale vieš, prečo som sa 
ním chcel stať? So svojou starou 
mamou som vždy chodieval na trh, 
a tam bol mäsiar, ktorého som mal 
rád. Bol to veľký chlap a mal 
obrovskú zásteru s vreckom vpredu. 
Keď moja stará mama zaplatila, 

strčil prst do veľkého vrecka, ktoré 
bolo plné peňazí, a vydal starej 
mame drobné. Myslel som si, že 
musí byť nesmierne bohatý. To mi 
naozaj imponovalo. Bezpodmieneč-
ne som chcel byť ako on. Viem, že je 

to smiešne...
Basia (8 rokov) sa 
pápeža Františka 
pýtala: „Čím si chcel 
byť v mojom veku?“ 

1. fakt – Verím v Boha...
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195S Bohom sa môžeme zhovárat’ 24 hodín denne 

zostať v spojení

MODLITBA
Boh  

má vždy čas

Boh je vždy zastihnuteľný 
pre všetkých ľudí vo všetkých krajinách. 

Ako sa s ním môžeme 
skontaktovať a rozprávať. 

Ako sa od Ježiša naučiť modliť. 
Ako sa Boh teší, 
keď sme šťastní. 
Ako nás počúva, 

keď máme strach. 
Ako nás utešuje, 
keď sme smutní. 

4. časť

Otázky
138 – 159
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196 4. čast’ – modlitba – Boh má vždy čas

138  Prečo sa ľudia modlia? 

Pretože Boh je. 
Ľudia hlboko vo svojom vnútri 
túžia po Bohu. 
A Boh po nich. 
A preto sa ľudia všetkých kultúr  
a náboženstiev na celom svete modlia. 

Ako kresťania sa modlíme 
k nebeskému Otcovi 
skrze Krista, nášho Pána. 
Duch Svätý je vnútorný učiteľ 
kresťanskej modlitby. 

 Boh nás  
nikdy  

nenechá samých.  
pápež Benedikt XVI. 

 Pred každým zápasom sa 
modlím vo svojej izbe. A keď 

mám zlý pocit, pomáha mi vedomie,  
že Boh má pre mňa  
niečo lepšie.   
Wesley Sneijder (*1984), 
holandský futbalový 
záložník 

Aké je telefónne číslo Boha?  
Veľmi jednoduché, každý si ho 

môže zapamätať: 333! Slová z proroka 
Jeremiáša 33, 3 môžeme preložiť ako: 
„Kto mi zavolá, tomu odpoviem.“ 
Zavolať možno aj Bohu. Dostupný je 
dvadsaťštyri hodín denne! 

Cŕŕŕŕŕŕn! Cŕŕŕŕn!→ Ryby v mori 
Pozri poznámku pre rodičov  
na strane 13!

Ľudia žijú v Bohu
→ ako ryby vo vode. 
Boh je stále v nás 
a okolo nás, 
i keď ho nevidíme. 
Modliť sa prináleží človeku,  
psy sa nemodlia. 
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197S Bohom sa môžeme zhovárat’ 24 hodín denne 

139  Čo je modlitba? 

Modlitba je rozhovor s Bohom. 
Modliť sa znamená byť srdcom pri Bohu. 
Modliť sa znamená stíšiť sa. 
Modliť sa znamená počúvať Boha. 
Modliť sa znamená ďakovať MU. 
Modliť sa znamená prosiť HO a všetko MU zveriť: 
všetky starosti a obavy, 
všetko, čo zaťažuje tvoje svedomie, 
všetko, čo ťa teší. 
Modliť sa tiež znamená 
prijať v živote i to smutné
a prosiť Boha, aby bol prítomný 
aj v ťažkostiach. 

 Som presvedčená, že nejestvuje 
nikto, kto potrebuje Boha tak 

veľmi ako ja. Cítim sa taká zbytočná 
a slabá. Pretože sa nemôžem spoliehať 
sama na seba, spolieham sa na neho,  
a to dvadsaťštyri hodín denne. Moje 
tajomstvo je jednoduché: Modlím sa. 
Milujem modlitbu. Stále je vo mne túžba 

 Pre toho, kto sa 
prestane modliť, sa  

Boh stáva nikým.  
Carlo Maria 
Martini 
(1927 – 2012) 

modliť sa. Modlitba rozširuje srdce, kým  
nie je pripravené prijať dar samotného 
Boha. Tak radi by sme sa správne modlili, 

no potom zlyhávame. Keď sa 
chceš lepšie modliť, modli sa 
viac. Keď chceme byť schopní 
milovať, musíme sa modliť.  
sv. Matka Tereza

Náš nebeský Otec 
je nám celkom blízko. 
Vidí ťa, počuje ťa, 
skutočne ťa pozná. 
Zaujíma sa o teba prinajmenšom 
tak ako dobrá matka. 
Má na teba čas a po celé roky 
ťa zahŕňa čoraz krajšími darmi, 
aké si vôbec dokážeš predstaviť. 
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