
LITURGICKÉ FARBY 
Na poslednom stretku sme si povedal niečo liturgických farbách aké nosí kňaz rúcho v danom 
liturgickom období zvýrazňujú jeho charakter. Sú to tieto farby: 

biela – symbol svetla, čistoty, dokonalosti, radosti, oslavy. Na hore premenenia: „zažiarila tvár Krista sťa slnko a 
odev mu zbelel ako svetlo.“  
Nosí sa: veľkonočné a vianočné obdobie, sviatky a spomienky Pána, Panny Márie, svätých, anjelov... 

červená – znamená vášne, nenávisť, krutosť, neviazanosť. Červené rúcho zneváženého Mesiáša je symbolom 
Kristovej obety. Tiež znamená: život, teplo, plodnosť, lásku... Aj zmŕtvychvstalý Kristus je predstavovaný v 
žiarivom červenom rúchu- víťazstvo.  
Nosí sa: sviatky Pánovho utrpenia, smrti apoštolov a evanjelistov, Turíce, deň mučeníkov, Kvetná nedeľa, Veľký 
piatok 

zelená – farba živých rastlín, výraz nádeje  Nosí sa: obdobie cez rok 

fialová – vzniká zmiešaním červenej a modrej, preto je symbolom rovnováhy, umiernenosti, zmierenia medzi 
nebom a zemou, dušou a telom, láskou a múdrosťou, spojenia Boha s človekom...  
Nosí sa: advent, pôst, kajúcne dni, omše za zosnulých 

ružová – farba radosti  Nosí sa: 3. Adventná- Gaudete, 4. Pôstna- Laetare 

zlatá – nahrádza všetky okrem fialovej, znak Kráľovskej hodnosti Krista 

Liturgické rúcho symbolizuje dôstojnosť osoby zasvätenej Bohu.
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BIBLIA NA POKRAČOVANIE: ÚŽASNÝ BOŽÍ SĽUB 
Odpovedz na otázky a získaj ďalšiu nálepku do mapy. A nezabudni si ich popýtať v sakristii! 

Abrahám žil v Harane. "Abrahám," povedal Bôh, "chcem, aby si 
odišiel z Haranu a šiel do inej krajiny." Boh nepovedal 
Abrahámovi, kam to má ísť."Vert Mi," povedal Boh. 

"Urob to," povedal Bôh, "a vaše deti sa stanú veľkým 
národom!" "Ako?" Opýtal sa Abrahám. Jeho žena, Sarah, bola príliš 
stará na to, aby mala deti. "Verte mi,” povedal Boh. 

"Choďte tam, kde vám poviem," povedal Boh, "a budete mať 
viac potomkov, ako je hviezd na oblohe, budú požehnané celé 
potomstvo" Verte mi.” 

A tak Abrahám veril Bohu. Vzal Sára, svojho synovca, Lota a všetko, čo 
vlastnili. Šiel tam, kde mu Boh povedal, aby šiel. On odišiel do krajiny 
Kanán. 

Keď prišiel do Kanánu, Abrahám sa utáboril v Sichem. Boh sa mu zjavil! 
"Dám túto krajinu Tebe a tvojím deťom," povedal Boh. Abrahám 
mu tam postavil oltár. 
Abrahám cestoval po krajine, ktorú mu zasľúbil Boh . Bol rád, 
že veril Bohu. A tak postavil iný oltár a poďakoval Bohu za 
všetko, čo mu bolo zasľúbené. 

GENESIS 12:1-9; 15:1-7 

Čo povedal Boh Abrahámovi, keď povedal, že jeho žena, Sára, 
bola príliš stará na to, aby mala deti? 

…………………………………………………………………………. 

Čo urobil Abrahám, keď mu Boh povedal, aby šiel do inej 
krajiny? 

…………………………………………………………………………. 

04/2019 27. JANUÁRA 2019


