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181. Kto sa dopúšťa modlárstva?  
 

Modlárstva sa dopúšťa, kto sa klania niekomu alebo niečomu okrem 

pravého Boha. 
 

182. Kto sa dopúšťa povery?  
 

Povery sa dopúšťa, kto tvorom pripisuje neobyčajnú moc, akú im Boh nedal. 
 

a) Poverou je: vážne veriť vykladaniu karát, snárskym knihám, vešteniam ap. 

b) Účasť na schôdzach špiritistov (vyvolávačov duchov) je tiež zakázaná ako povera. 
 

183. Kto pácha svätokrádež? Svätokrádež pácha:  
 

1. kto zneucťuje Bohu zasvätené veci, miesta alebo osoby 

2. kto niektorú sviatosť prijíma nehodne 
 

a) kto niektorú sviatosť prijíma nehodne, 

b) kto kupuje alebo predáva posvätnú vec, svätý úrad, duchovnú moc, pácha hriech, ktorý má 

meno „svätokupectvo“. 
 

184. Uctievanie svätých protiví prvému Božiemu prikázaniu? 
 

Uctievanie svätých sa neprotiví prvému prikázaniu Božiemu, lebo svätým 

sa neklaniame, len si ich ctíme.  
 

K Bohu sa modlíme, aby nám pomáhal svojou všemohúcnosťou. K svätým sa modlíme, aby nám 

pomáhali svojím orodovaním u Boha. 
 

185. Prečo uctievame svätých?Svätých uctievame preto, lebo 

1. viedli na zemi bohumilý život 

2. sám Boh ich uctil, keď ich vzal do neba3. orodujú za nás u Boha. 
 

I na zemi si uctíme každého statočného človeka. Prečo by sme nemali uctiť svätých v nebi? 
 

186. Koho uctievame najviac spomedzi svätých? 
 

Spomedzi svätých najviac uctievame Pannu Máriu. 
 

187. Prečo uctievame spomedzi svätých najviac Pannu Máriu? 

Pannu Máriu uctievame spomedzi svätých najviac preto: 

1. lebo je Božia matka2. lebo svätosťou prevyšuje ostatných svätých 

3. lebo jej orodovanie u Boha je najmocnejšie 
 

a) Sv. Jozefa si ctíme ako ochrancu Cirkvi putujúcej a patróna šťastnej hodiny smrti. Sv. Cyrila 

a sv. Metoda si ctíme ako takých, čo slovanským národom zvestovali učenie Ježiša Krista. Sv. 

Jána Nepomuckého si ctíme ako mučeníka spovedného tajomstva. 

b) Úctu k svätým prejavujeme okrem iného tak, že obdivujeme ich čnostný život, že ich prosíme 

o orodovanie u Boha, že si dávame zhotoviť ich obrazy a sochy. 
 

188. Prečo uctievame sväté obrazy a sväté sochy?  

Sväté obrazy a sväté sochy uctievame: 
 

1. preto, lebo nám predstavujú Ježiša Krista a svätých 

2. preto, lebo nás povzbudzujú k nábožnosti 
 



 

189. Prečo uctievame relikvie? 

Relikvie uctievame preto, lebo sú to vzácne pamiatky, ktoré nám zostali 

po Kristu Pánovi alebo po svätých. 
 

a) Medzi relikvie patria kúsky z kostí svätých, jazyk svätého Jána Nepomuckého, krv sv. Januára 

ap.. V každom oltári sú v oltárnom kameni uložené relikvie. Najvzácnejšou relikviou sú 

pozostatky kríža, na ktorom zomrel Ježiš Kristus. 

b) Boh neraz vyznačil relikvie aj zázrakmi. 
 

190. Ako znie druhé Božie prikázanie?  

Druhé Božie prikázanie znie takto: Nevezmeš meno Božie nadarmo. 
 

191. Kto sa prehrešuje proti druhému Božiemu prikázaniu? 

Proti druhému Božiemu prikázaniu sa prehrešuje, kto zneuctí Božie 

(sväté) mena.  
 

Božie mená sú: Boh, Ježiš Kristus, Sviatosť Oltárna...Sväté mená sú: kríž, Panna Mária, apoštol... 
 

192. O kom hovoríme, že zneucťuje Božie (sväté) mená? 

O tom hovoríme, že zneucťuje Božie mená:    

1. kto tieto mená bez potreby vysloví2. kto sa rúha alebo zahreší 

3. kto preklína4. kto hriešne prisahá5. kto Bohu daný sľub nedodrží 
 

193. Čo znamená rúhať sa alebo zahrešiť? 

Rúhať sa alebo zahrešiť znamená toľko, ako povedať o Bohu alebo 

o svätých niečo potupného. 
 

194. Čo znamená preklínať?  

Preklínať znamená toľko, ako inému alebo sebe žiadať od Boha niečo zlého. 
 

195. Čo znamená prisahať?  

Prisahať znamená toľko, ako volať Boha za svedka, že hovoríme pravdu. 
 

196. Kto prisahá hriešne? Hriešne prisahá:1. kto prisahá bez potreby 

2. kto prisahá na nepravdivú alebo pochybnú vec 

3. kto prisahá, že učiní niečo hriešneho 
 

Kto prisahal, že učiní niečo hriešneho, nesmie prísahu dodržať, lebo by spáchal nový hriech. 
 

197. Čo znamená učiniť sľub? 

Učiniť sľub znamená toľko, ako zaviazať sa dobrovoľne Bohu, že niečo 

dobrého vykonáme.  
 

Prv než by sme nejaký sľub učinili, máme sa poradiť so spovedníkom. Na duchovného sa máme 

obrátiť o radu aj v tom prípade,   keď nám je nie možné splniť učinený sľub. 
 

198. Čo prikazuje Boh v druhom prikázaní?  

Boh v druhom prikázaní prikazuje: 

1. aby sme Božie (sväté) mená vyslobodili a vzývali s úctou 

2. aby sme Boha volali za svedka len dobrou prísahou 

3. aby sme Bohu učinené sľuby verne plnili 
 


