
Najsvätejšej Trojice, slávnosť 
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána 
Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh 
neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby 
sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je 
súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože 
neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna. 
Počuli sme slovo Pánovo. 
Z Katechizmu: 
Kto je Pán Boh? Pán Boh je náš nebeský otec.  
Odkiaľ je svet? Svet stvoril pre nás nebeský Otec.  
Čo môže urobiť nebeský Otec? Nebeský otec môže urobiť všetko, čo chce, lebo je 
všemohúci.  
Čo robí nebeský Otec aj teraz so svetom? Nebeský Otec aj teraz sa stará svet a dbá o 
všetko, čo je na svete.  
Odkiaľ vieme, že je Boh? Rozum nám hovorí, že je Boh, lebo svet musel niekto stvoriť. 
Boh k nám prehovoril vo Svätom písme. 
Odkedy je Boh? Boh vždy bol, je a bude, lebo je večný.  
Čo vie Pán Boh? Pán Boh vie všetko, aj to, čo si myslíme: Boh je vševediaci.  
Prečo nevidíme Pána Boha? Pána Boha nevidíme preto, lebo je čistý duch, nemá telo.  
Je viac ako jeden Boh? Boh je len jeden.  
V koľkých osobách je Boh? Boh je v troch božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.  
Ako voláme tri božské osoby? Tri božské osoby voláme Najsvätejšia Trojica.  
Osemsmerovka s tajničkou: BOH OTEC, BOHOČLOVEK, BOŽÍ SYN, CHRÁM, CIRKEV, 

DARY, DOBROTA, GLORIA, 
HRIECHY, KLAŇAL, KRÁĽ, LÁSKA, 
MOJŽIŠ, NAJSVÄTEJŠIA, NEBO, 
NEDEĽA, NEZAHYNUL, 
ODSÚDENÝ, POKOJ, 
PROZRETEĽNOSŤ, RADUJTE SA, 
ROZUM, SPEV, STAROSTLIVOSŤ, 

SVÄTÉ PÍSMO, 
TRI BOŽSKÉ OSOBY, VERNÝ, 
VESMÍR, VEČNÝ ŽIVOT, VIERA, 
VYZNANIE, VŠADEPRÍTOMNÝ, 
ÚCTA 
Predsavzatie: Pri modlitbe Sláva 
Otcu (Chváloslovie) – urobím 
úklon hlavou a tak vzdám úctu 
Najsvätejšej Trojici v mojom srdci. 
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