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Osobné údaje vyplň, prosím, čitateľne, 

paličkovým písmom! 

Základná zvesť kresťanstva: 

„Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom“ 

1 princíp a 6 zákonov spasenia sa: 

PRINCÍP BOŽIEHO KONANIA: V Kristovi Boh odpustil 

svetu jeho hriech, daroval svetu život, prišiel svet spasiť. Dal 

úplne všetko. Celého Seba. Celému svetu. Bez výnimky a 

zadarmo. Niet už ničoho, čo by sme si od Neho mohli ešte 

naviac vyprosiť, alebo čo by nám mohol dať a ešte nedal.  

1. Zákon podobnosti: Ak chceš byť ako Boh, musíš byť ako 

Boh. Ak chceš žiť Boží život ako Boh, musíš žiť ako Boh, žiť 

Boží život.  

2. Zákon identity: Byť ako Boh sa dá jedine byť, žiť ako Boh 

sa dá jedine žiť – 7 dní v týždni, 24 hodín denne, celým 

svojim bytím. Kresťanstvo sa nedá „praktizovať“ ani 

„dodržiavať“, ani „zachovávať“, kresťanom sa dá jedine BYŤ. 

Neexistuje nič také, ako „praktizujúci kresťan“ – alebo 

kresťan, alebo nič…  

3. Zákon Ducha Svätého: Podobnosť s Bohom je bránou k 

jednote a k spoločenstvu s Bohom v Jednote Trojice a bez 

neho by nič z toho spásu ani blaženosť neprinieslo. Preto je 

Duch ten, ktorý zbožšťuje, ale súčasne napomáha svoje 

vlastné prijatie človekom tým, že spolupracuje na našej úplnej 

premene v Krista. 

4. Zákon Cirkvi: Miestom, kde sa toto deje, je Cirkev. Ona je 

miestom zjednotenia s Bohom, miestom, kde jedine môžeme 

žiť Boží Trojičný život, nástrojom našej lásky k Bohu a 

nástrojom spásy všetkých ľudí. Ona JE Nebom. 

5. Zákon výlučnosti: Nemôžem mať naraz dve identity, len 

jednu. Nemôžem naraz žiť dva životy, len jeden: alebo Boží 

život, alebo život iný, ale nijako nie obidva naraz. 

6. Zákon smrti a znovuzrodenia: Jediný spôsob, ako prijať 

novú identitu, je preto zomrieť úplne tej doterajšej aj s jej 

spôsobom myslenia, túžbami, cieľmi, názormi,… Jediný 

spôsobom, ako žiť Boží život, je zomrieť úplne svojmu 

doterajšiemu životu, doterajšiemu životnému štýlu. 

Viac na: 

www.farar.inky.sk; www.turcianskypeter.fara.sk 

turciansky.peter@fara.sk

RÍMSKO – KATOLÍCKA CIRKEV, 

Farnosť Turčiansky Peter 
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Na kurzy si nezabudni vždy doniesť:  

 tento index,  

 pero,  

 poznámkový zošit. 

Tento index si so sebou dones aj vždy, keď 

vybavuješ na fare vysluhovanie sviatostí 

(napr. sobáš, krst dieťaťa, atď.)! 

ŠPECIALIZOVANÉ KURZY 

Kurz MANŽELSTVO, 1. časť 

Prvá časť prípravy snúbencov 

na vyslúženie si sviatosti 

manželstva a na manželský 

život a rodičovské poslanie. 
Dátum, pečiatka a podpis 

Kurz MANŽELSTVO, 2. časť 

Druhá časť prípravy snúbencov 

na vyslúženie si sviatosti 

manželstva a na manželský 

život a rodičovské poslanie. Dátum, pečiatka a podpis 

Kurz plánovanie rodičovstva 

Kurz sa venuje otázkam 

prirodzeného a zodpovedného 

rodičovstva. 

Dátum, pečiatka a podpis 

Kurz KRST DIEŤAŤA 

Kurz je určený rodičom a 

krstným rodičom dieťaťa, ktoré 

má byť v ich viere a na základe 

ich záruk pokrstené. Dátum, pečiatka a podpis 

Kurz 1. SV. PRIJÍMANIE 

Kurz je určený rodičom a 

krstným rodičom dieťaťa, ktoré 

túži pristúpiť k 1. sv. prijímaniu 

a začleniť sa do Cirkvi. Dátum, pečiatka a podpis 

 

VOĽNÉ MODULY 

Kurz __________________ 

Popis kurzu 

Dátum, pečiatka a podpis 

Kurz __________________ 

Popis kurzu 

Dátum, pečiatka a podpis 

Kurz __________________ 

Popis kurzu 

Dátum, pečiatka a podpis 

Kurz __________________ 

Popis kurzu 

Dátum, pečiatka a podpis 

 

Každý z kurzov je potrebné absolvovať  

pri danej príležitosti a len raz v živote. 

Dôkladne si preto tento index uschovaj,  

aby si mali aj do budúcnosti doklad o tom,  

ktoré prípravy si už absolvoval! 


