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199. Ako znie tretie Božie prikázanie?  

Tretie Boţie prikázanie znie takto:  Spomni, aby si deň sviatočný svätil. 
 

200. Čo prikazuje Boh v treťom prikázaní? 

Boh v treťom prikázaní prikazuje, aby sme deň Pána (nedeľu) svätili.  
 

V Starom zákone bola dňom Pána sobota. V Novom zákone je dňom Pánovým deň po sobote, 

nedeľa; v nedeľu vstal Kristus Pán z mŕtvych a v nedeľu zostal Ducha Svätého. 
 

201. Ako treba svätiť nedeľu? Nedeľu treba svätiť: 

1.účasťou na svätej omši2.zdrţiavaním sa telesných prác 
 

a) Kto je povinný zúčastniť sa svätej omše, o tom bude reč v inej odpovedi. Je ţiaduce, aby sme 

okrem svätej omše chodili aj na iné poboţnosti. 

b) Nedeľu svätíme aj tým, ţe pristupujeme k sviatostiam a konáme skutky milosrdenstva. 

c) Ani iným nesmieme kázať, aby konali v sviatočný deň telesnú prácu. 
 

202. Ktoré sú telesné práce? Telesné práce sú tie, ktoré vyţadujú námahu tela. 
 

203. Kedy je dovolené konať telesné práce v nedeľu? 
Konať telesné práce v nedeľu je dovolené: 

1. keď to duchovní predstavení z dôleţitých príčin uznajú za nevyhnutné 

2. keď ide o také práce, ktoré sa nedajú odloţiť (napr.: hasenie poţiaru, 

ochrana ţivotov a majetku v čase povodne, záchrana úrody v ţatve ap.). 
 

204. Ako znie štvrté Božie prikázanie?  

Štvrté Boţie prikázanie znie takto: Cti otca svojho i matku svoju. 
 

205. Čo prikazuje Boh v štvrtom prikázaní? 

Boh v štvrtom prikázaní prikazuje, aby sme svojich rodičov ctili, milovali 

a poslúchali. Úctu a lásku k rodičom preukazujeme modlitbou za nich.  
 

206. Prečo máme ctiť svojich rodičov? 

Svojich rodičov máme ctiť preto, lebo oni sú po Bohu naši najväčší 

dobrodinci a Boh prikazuje, aby sme ich ctili. 
 

207. Čo  sľúbil Boh deťom, ktoré ctia svojich rodičov? 

Deťom, ktoré ctia svojich rodičov, sľúbil Boh v tuzemskom ţivote 

ochranu a pomoc a po smrti večnú blaţenosť.  
 

Deti sa prehrešujú proti rodičom, keď sú oproti nim vzdorovité a surové, keď im v potrebách 

nepomáhajú, keď ich zarmucujú a hnevajú. 
 

208. Čo očakávajú deti, ktoré svojich rodičov nectia a nemilujú? 

Deti, ktoré svojich rodičov nectia a nemilujú, očakáva Boţí trest 

i v tomto ţivote i po smrti. 
 

209. Koho ešte máme ctiť a poslúchať okrem rodičov?Okrem rodičov máme 

ctiť a poslúchať aj svojich cirkevných a svetských predstavených. 
 
 

Cirkevní predstavení sú:  pápeţ, biskupi a kňazi. Svetskí predstavení sú: učitelia, predstavení obce.  



 

210. Rodičov a predstavených máme vždy poslúchať? 

Rodičov apredstavených nemáme poslúchať vtedy, keby nám 

rozkazovali niečo hriešneho. Napríklad, keby nás navádzali na krádeţ. 
 

Mravné poučenie. 

Na Rím rozhnevaný Koriolán nechcel odstúpiť s vojskom ani na prosby senátorov ani kňazov, ani 

za drahocenné dary; ale keď prišla jeho matka, poklonil sa jej a povedal: „Matka, ty si ochránila 

Rím“.  Egyptský Jozef veľmi miloval svojho staručkého otca. Aj ty musíš svojich rodičov ctiť, za 

nich sa modliť, im pomáhať. Oni ťa opatrovali, ţivili a starali sa o teba. Buď im za to vďačný. 
 

211. Ako znie piate Božie prikázanie? 
Piate Boţie prikázanie znie takto: Nezabiješ. 

 

212. Čo zakazuje Boh v piatom prikázaní? 
Boh v piatom prikázaní zakazuje: škodiť blíţnemu alebo sebe na tele a na duši. 

 

Ani zvieratá nesmieme trýzniť. Trýznením zvierat pestuje v sebe človek surovosť a ukrutnosť. 
 

213. Kto škodí blížnemu na tele? Blíţnemu na tele škodí: 

1. kto blíţneho bezprávne poraní2. kto blíţneho bezprávne usmrtí 

3. kto ţivot blíţneho skracuje zarmucovaním alebo zlým zaobchádzaním 
 

a) Piate prikázanie boţie zakazuje aj hnev, nenávisť a zvadu, lebo tieto privádzajú človeka 

k poraneniu, ako aj k zabitiu blíţneho. 

b) Keď svetská vrchnosť odsúdi a popraví nenapraviteľného zločinca, keď neprávom napadnutý 

človek poraní alebo usmrtí útočníka, keď vojak v boji poraní alebo usmrtí svojho protivníka, to 

nie je bezprávne poranenie a usmrtenie. Zodpovednosť za ţivoty vo vojne nenesú vojaci, ale 

štátnici. Vojakovi, povolanému do vojny, dávala poţehnanie aj rodná matka, aj Cirkev: prosili 

Boha o ochranu jeho ţivota. 
 

214. Kto škodí sebe na tele?Sebe na tele škodí: 

1. kto si ţivot skracuje2. kto si ţivot odníme 

3. kto sa bez potreby vystavuje nebezpečenstvu života 
 

Ţivot si človek skracuje hnevom, nemiernym jedením, pitím a fajčením; nedostatočným obliekaním ap.  
 

215. Kto škodí blížnemu na duši? 
Blíţnemu na duši škodí, kto blíţneho pohoršuje.  

 

Pohoršovať znamená:  dávať inému zlý príklad rečami alebo skutkami. 
 

216. Čo musíme činiť, keď sme blížnemu uškodili ne tele alebo na duši? 

Keď sme blíţnemu uškodili ne tele alebo na duši, musíme hriech nielen 

oľutovať a vyspovedať sa, ale aj zavinenú škodu podľa moţnosti napraviť. 
 

217. Kto škodí sebe na duši? Sebe na duši škodí, kto pácha hriech. 
 

218. Čo prikazuje Boh v piatom prikázaní? Boh v piatom prikázaní prikazuje: 

1. aby sme sa starali o svoje telo a dušu 

2. aby sme s blíţnymi naţívali v pokoji a dávali im dobrý príklad 

3. aby sme napravili škodu, ktorú sme zavinili blíţnemu na tele alebo na duši 
 
 

Mravné poučenie.„Naše telo nie je naším vlastníctvom, ale toho, kto ho stvoril; Boha“.  

„So svojím telom musíme zachádzať ako s cudzím majetkom“, .... a ťaţko budeme zodpovedať 

pred Boţím súdom za hriechy iných, ktoré sme my sami zavinili. 


