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KRESŤANSTVO 

 

Kresťanstvo vzniklo v 1. storočí, približne pred 

2000 rokmi. Zakladateľom je Ježiš Kristus, syn 

Panny Márie. O Ježišovom živote sa dozvedáme 

z evanjelií, ktoré sú zapísané v knihe zvanej Biblia. 

Kresťanstvo sa prejavuje vo vyznávaní jedného 

Boha v troch osobách: Otec, Syn a Duch Svätý. 

Kresťania slávia najmä sviatky Veľkú noc – 

zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, Vianoce (Narodenie 

Pána), Turíce.  

K najzaujímavejším svätým miestam kresťanstva 

patrí Svätá Zem, ktorú kresťania navštevujú, lebo sa 

v nej narodil, žil, zomrel a zmŕtvychvstal Ježiš 

Kristus. Ľudia zvyknú navštevovať aj mesto Rím 

a štát Vatikán, kde sídli pápež. 
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ISLAM 

 

Islam vznikol pred 

1400 rokmi 

v ďalekej Arábii. 

Jeho zakladateľom 

je Mohamed. 

Mohamedovo 

zvestovanie boli 

spísané v knihe 

moslimov 

v Koráne.  

 

Islam sa prejavuje 

odovzdaním sa Bohu a životom v pokoji a mieri.  

 

Ten, kto vyznáva islam, je moslim. Moslimovia slávia 

najmä tieto sviatky: Osudová noc, ktorá pripomína 

zjavenie Mohamedovi, ale aj Malý sviatok, ktorý je 

radostným ukončením pôstu. Posledný mesiac 

v moslimskom roku putujú moslimovia do mesta 

Mekka. Je to mesto, v ktorom sa narodil Mohamed. 
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ŽIDOVSTVO 

Židovstvo je náboženstvo staré viac ako 3000 rokov. 

Prejavuje sa uctievaním jedného Boha. Židia sa 

stretávajú v synagógach, kde často čítajú zo svojej 

svätej knihy zvanej Tóra.  

Posvätným miestom 

pre nich bol chrám 

v Jeruzaleme, do 

ktorého pravidelne 

putovali.  

Najdôležitejším 

sviatkom pre Židov 

je ŠABAT. Slávi sa 

každú sobotu. Ďalším 

sviatkom je JOM 

KIPUR. Trvá 10 dní. 

Je to čas pôstu. 

Sviatok PESACH je 

najstarším sviatkom, 

ktorým si Židia 

pripomínajú odchod 

z Egypta. 
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HINDUIZMUS 

 
Hinduizmus je najstaršie z piatich svetových 

náboženstiev. Má viac ako 3500 rokov. Prejavuje sa 

uctievaním troch bohov – Brahma, Višnu a Šivu. 

Učenie hinduizmu je zapísané v knihách zvaných 

upanišady. 

Hinduisti slávia 400 sviatkov. Najdôležitejší z nich je 

PONGAL, oslavuje sa ním prvá úroda ryže a vzdáva 

úcta domácim zvieratám. Medzi dôležité miesta patrí 

mesto Mathura.  
 

 

 

 

 

 


