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151. Ktoré duše prídu do očistca? 

Do očistca  prídu: 

1. tie duše, ktoré opustili telo v stave všedných hriechov, 

2. tie duše, ktoré opustili telo v bezhriešnom stave, ale zasluhujú dočasnú pokutu. 
 

V očistci sa duša očisťuje od hriechov, alebo si odpykáva zaslúženú pokutu za hriechy, ktoré jej 

boli na zemi odpustené alebo obidvoje. 
 

152. Dokiaľ zostane duša v očistci? 

V očistci zostane duša dokiaľ, kým sa neočistí zo všedných hriechov a kým 

si nevytrpí zaslúženúpokutu. Očistec prestane po poslednom súde. 
 

153. Čo znamená slovo „Amen“? 

Slovo „Amen“ znamená „tak je“ alebo „tak nech sa stane“. Slovo 

„Amen“ má význam prisvedčenia alebo súhlasu. Keď sa v kostole modlí 

kňaz a ostatní jeho modlitbu sledujú, slovom „Amen“ prisvedčia, že 

s prednesenou modlitbou súhlasia. „Amen“ na konci Apoštolského 

vyznania viery znamená  „tak je, toto všetko verím“. 
 

154. K spáse duše stačí len veriť, čo Boh zjavil? 

K spáse dušenestačí len veriť, čo Boh zjavil, ale musíme aj Božie 

prikázania zachovávať. 
 

155. Ktoré je hlavné prikázanie, čo všetky ostatné prikázania v sebe obsahuje? 

Hlavné prikázanie, čo všetky ostatné prikázania v sebe obsahuje, je 

prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu. 
 

156. Ako znie prikázanie lásky k Bohu? 

Prikázanie lásky k Bohu znie takto: „Milovať budeš Pána, Boha svojho 

celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a zo 

všetkej sily. (Mt 22,37; Mk 12,30) 
 

157. Čo žiada Boh v tomto prikázaní? 

Boh v tomto prikázaní žiada, aby sme ho milovali nadovšetko. 
 

158. Kedy milujeme Boha nadovšetko? 

Nadovšetkomilujeme Boha vtedy, keď ho viacej milujeme ako všetko 

na svete a radšej si volíme všetko stratiť, ako Boha ťažkým hriechom 

uraziť. 
 

159. Prečo máme Boha milovať?Boha máme milovať 

1. preto, lebo je nekonečne dokonalý a teda lásky najhodnejší 

2. preto, lebo všetko dobré máme od neho 
 

Láska k Bohu môže byť dvojaká: dokonalá a menej dokonalá. Naša láska k Bohu je 

dokonalá vtedy, keď Boha milujeme preto, lebo je nekonečne dokonalý. Naša láska j 

Bohu je menej dokonalá vtedy, keď Boha milujeme preto, lebo nám dobre činí. 



 

160. Čím preukazujeme, že Boha milujeme? 

Že Boha milujeme, preukazujeme tým, že zachovávame jeho prikázania. (Jn 14,21) 
 

Mravné naučenie. 

Sv. Blanka mala rada svojho syna Ľudovíta, zo srdca ho mala rada a predsa hovorievala: „Radšej by 

som bola, aby to dieťa umrelo, ako by malo neskoršie Boha len jedným hriechom uraziť.“ Dobrý 

kresťan radšej má Boha, ako priateľov, rodičov, známych svojich, ba radšej ako seba a preto zaprie 

svoje telo, svoje žiadosti a náruživosti, zriekne sa hriešnych radostí k vôli Bohu. Život je krátky a kto 

sa jeho hriešnych radostí z lásky k Bohu zriekne, ten bude večným, radostným životom obdarený. 
 

161. Ako znie prikázanie lásky k blížnemu? 

Prikázanie lásky k blížnemu znie takto: „Milovať budeš blížneho svojho 

ako seba samého.“ (Mt 22,39) 
 

162. Ako máme milovať seba samých? 

Seba samých máme milovať tak, že máme viacej starať o dušu ako o telo. (Mt 16,26) 
 

163. Kto je náš blížny?  

Náš blížny je každý človek,  či sa k nám chová priateľsky alebo nepriateľsky.  
 

164. Prečo máme milovať každého človeka?Každého človeka máme milovať 

1.preto, lebo každý človek je stvorený na Boží obraz 

2.preto, lebo každý človek pochádza od tých istých prarodičov 

3.preto, lebo to Ježiš Kristus prikázal (Jn 13,34-35) 
 

165. Kedy milujeme blížneho ako seba samého? 

Blížneho ako seba samého milujeme vtedy, keď zachovávame toto 

prikázanie Ježiša Krista: „Všetko, čokoľvek chcete, aby ľudia robili vám, 

aj vy robte im.“ (Mt 7,12) 
 

166. Prečo máme milovať i tých, čo sa k nám správajú nepriateľsky? 

I tých, čo sa k nám chovajú nepriateľsky, máme milovať preto, lebo to 

Ježiš Kristus prikázal.  
 

Opravdivého kresťana katolíka poznáme po tom, že robí dobre každému, komu môže a nepozerá 

na to, či sa dotyčný k nemu správal priateľsky, alebo nepriateľsky, ani na to, či sa dotyčný 

každému dobre preto, lebo to Boh žiada a odmenu za svoje počínanie čaká od Boha. 
 

167. Ako máme pomáhať tým, čo sú v telesnej alebo duševnej tiesni? 

Tým, čo sú v telesnej alebo duševnej tiesni, máme pomáhať skutkami 

telesného a duševného milosrdenstva. 
 

Skutky telesného milosrdenstva sú:   Skutky duševného milosrdenstva sú: 
 

1. hladných kŕmiť                         1. hriešnych k pokániu napomínať 

2. smädných napájať              2. nevedomých v náboženstve poučovať 

3. nahých odievať                  3. pochybujúcim dobre radiť 

4. pocestných prijímať         4. zarmútených tešiť 

5. väzňov vykupovať              5. krivdu trpezlivo znášať 

6. chorých navštevovať        6. ubližujúcim odpúšťať 

7. mŕtvych pochovávať         7. za živých a zomrelých sa modliť 


