
Tu sú otázky a body, ktoré si spracuj do svojho zošita.  

Pokús sa napísať čo najlepšiu odpoveď. Najprv pouvažuj, potom sa môžeš sa radiť doma, s kamarátmi..., tak aby ti 

tá odpoveď čo najviac dala pre život.  

1. Čo je spoločné moju skupinku birmovancov?  

Ako skupina sme všetci: ... 

 

1. Čo z toho vyplýva pre náš život? (pomôcku nájdeš aj v prezentácii zo 4.11.2022)  

Tým, že sme (predchádzajúca odpoveď) ................................................., 

tak pre náš život to znamená (k čomu nás to vyzýva?, čo máme rozvíjať?) .................................................. 

 

 

2. Ako sa vám podarilo komunikovať za posledné obdobie? (Pod-otázky: Čo nového ste objavili? Čo sa 

podarilo? Čo sa vám podarilo urobiť pre dobro skupinky?) 

 

Za posledné obdobie sa nám ako skupinke podarilo: .... 

 

3. Ako sa darí s tabuľkou slobody a rastu? Ako pokračujete? Čo vám pritom pomáha? (Nová tabuľka sa dá 

stiahnuť zo stránky salezianipoprad.sk, tam kde sú materiály pre birmovancov).  

Darí sa mi v.... 

Nedarí sa mi v ... 

 

4. Čo je sloboda a načo je sloboda?  

Sloboda je: ... 

 

5. Je to skutočná sloboda, ak sa rozhodujeme podľa seba? Podľa túžob svojho tela alebo podľa vlastného 

rozumu, či citov? Prečo áno alebo  prečo nie?  

 

6. Doplň:  

 

Ak sa rozhodujem podľa vlastného rozumu, tak moju slobodu ohraničuje: ... 

 

Ak sa rozhodujem podľa našich pocitov, tak moju slobodu obmedzuje: ... 

 

Ak sa rozhodujem podľa Boha, tak moju slobodu ohraničuje: ... 

 

7. Podľa čoho (koho) sa potrebujeme rozhodovať, aby sme boli slobodní?  

Naša sloboda neutrpí stratu, keď sa rozhodujeme podľa ....  

 

Čas konzultácie podľa toho ako ste sa dohodli: 

 

Špeciálna náročná úloha na debatu s rodičmi, kamarátmi a na konzultáciu? 

Skús napísať, či s tým tvrdením súhlasíš (áno), alebo nesúhlasíš (nie) a prečo. Ak niečomu nerozumieš, tak si poznač 

otázku a spýtaj sa na konzultácii: 

a. sloboda je vlastnosť, ktorá nám umožňuje žiť, ako sa nám zachce; 

https://salezianipoprad.sk/farnost-poprad-velka/pastoracia/birmovanie/


b. sloboda je dar, aby sme sa mohli rozhodnúť žiť v láske; 

c. sloboda a zodpovednosť nesúvisia; 

d. láska nemôže byť bez slobody; 

e. láska nemôže byť bez zodpovednosti; 

f. hriech nemá nič spoločné s láskou; 

g. hriech nemá nič spoločné so slobodou; 

h. hriech ničí slobodu; 

i. Boh vždy zoberie človeku slobodu – lebo mu dáva prikázania; 

j. tam, kde je zákon, tam chýba sloboda; 

k. najväčší príkaz je milovať Boha a blížneho ako seba samého; 

l. slobodu sme nedostali na to, aby sme žili podľa tela, alebo našich pocitov; 

m. slobodu sme dostali preto, aby sme sa mohli rozhodnúť žiť v priateľstve s Bohom; 

n. sloboda nám umožňuje rozhodovať sa tak, aby sme dosiahli život naplno – večný; 

o. sloboda je dar, ktorý získavame pri krste; 

p. sloboda nám umožňuje spolupracovať s Bohom ako synovia a dcéry – teda nie ako otroci;  

q. do neba sa nedostaneme bez slobody; 

r. sloboda je záležitosť Božích detí – lebo keď sme v priateľstve s Bohom, tak nás nezničí ani utrpenie a ani smrť; 

s. sloboda a obeta nejdú spolu; 

t. Cirkev oberá ľudí o slobodu; 

u. láska neexistuje ani bez slobody a ani bez zodpovednosti; 

v. život naplno v slobode je svätosť; 

w. život v priateľstve s Bohom je svätosť; 

x. život podľa vlastného svedomia, ktoré si vyjasňujeme cez Božie Slovo a učenie Cirkvi je svätosť; 

y. schopnosť počúvať a žiť v slobode nás vedie k svätosti; 

z. Duch Svätý berie človeku slobodu; 

aa. Ťažkosti a choroby vždy berú ľuďom slobodu; 

 

Zapamätaj si: 

Modlitba, čítanie Svätého Písma, častá účasť na svätej omši, pravidelná sviatosť zmierenia a sväté 

prijímanie sú najväčšími darmi – cez, ktoré môžeme rásť v slobode, zodpovednosti a v priateľstve 

s Bohom. Sú silným zdrojom pre spoluprácu v  Božej rodine a v prežívaní života naplno.  

 
 


