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219. Ako znie šieste Božie prikázanie? Šieste Božie prikázanie znie: Nezosmilníš. 
 

220. Čo zakazuje Boh v šiestom prikázaní? 

Boh v šiestom prikázaní zakazuje nehanblivé myšlienky, pohľady, reči, 

skutky a všetko, čo k nehanblivosti zvádza. 
 

a) Nehanblivé myšlienky sa stanú hriechom až vtedy, keď im privoľujeme, t. j. keď sa usilujeme 

nevšímať si ich a keď sa s nimi úmyselne zaoberáme. 

b) K nehanblivosti zvádza zlá spoločnosť, oplzlé obrazy, nemravné tance, záhaľka, opilstvo, 

lenivosť ap. 
 

221. Prečo sa máme obzvlášť chrániť hriechov nehanblivosti? 

Hriechov nehanblivosti sa máme obzvlášť chrániť, lebo 

1. Je veľmi ťažko zanechať ich, keď si na ne zvykneme; 

2. Boh za ne tvrdo tresce aj na tomto svete. 
 

Pre tieto hriechy potrestal Boh ľudí potopou; Sodomu a Gomoru ohnivých dažďom; ktorí ich 

páchajú, upadajú do chorôb a ich deti sa neraz stávajú mrzákmi na tele alebo na rozume. 
 

222. Čo prikazuje Boh v šiestom prikázaní? 

Boh v šiestom prikázaní prikazuje, aby sme boli hanbliví v myšlienkach, 

v pohľadoch, v slovách a skutkoch a tiež, aby sme užívali prostriedky na 

zachovanie čistoty srdca. 
 

Prostriedky na zachovanie čistoty srdca sú:  1. vyhýbať sa zlým spoločnostiam; 2. strážiť si 

zmysly; 3. častejšie sa spovedať a pristupovať k svätému prijímaniu; 4. v čase pokušenia prosiť o 

pomoc Boha a  Pannu Máriu; 5. mať na mysli, že Boh všetko vidí; 6. mať na mysli, že v hociktorej 

chvíli môžeme zomrieť. 

Mravné poučenie.Miluj nevinnosť ako najväčší poklad a najkrajšiu ozdobu svojej duše. Nikdy 

nekonaj nič také, ani v tajnosti, čo by si pred poctivými ľuďmi sa neopovážil konať. Márnosť 

a nádhera šiat dávajú diablovi veľkú moc, preto buď v obliekaní skromný a nehľadaj vyzývavosť, 

aby ťa každý obdivoval. Kristus Pán vraví: „Blažení čistého srdca, lebo tí uzrú Boha“. 
 

223. Ako znie siedme Božie prikázanie? Siedme Božie prikázanie znie: Nepokradneš. 
 

224. Čo zakazuje Boh v siedmom prikázaní?  

Boh v siedmom prikázaní zakazuje robiť škodu na cudzom majetku. 
 

225. Čím sa robí škoda na cudzom majetku? 
Škoda na cudzom majetku sa robí: 

1. krádežou, 2.lúpežou, 3. podržaním si nájdenej veci, 4.úžerou, 

5. klamstvom, 6. ničením vecí, ktoré nie sú naším osobným majetkom 

7. zanedbaním povinnej platenej práce 
 

a)Krádež pácha, kto si potajomky a bezprávne berie cudzí majetok. Ani deti nesmú brať veci 

svojim rodičom potajomky, bez ich vedomia a dovolenia. 

b)Lúpež pácha, kto si násilím a bezprávne berie cudzí majetok. 

c)Úžeru pácha: kto od pôžičky žiada nezákonité úroky a vôbec, kto núdzu blížneho zneužíva 

k nespravodlivému zisku. 



d)Klamstvo pácha: kto predáva pokazený alebo menej hodnotný tovar: kto pri predávaní klame 

kupujúceho falošnými váhami a mierami; kto falšuje peniaze a iné ceniny; kto falšovaním 

listín a krivými výpoveďami získava majetok, ktorý mu nepatrí. 

e)Ničením vecí sa prehrešuje: kto kazí úrodu na poli, ktoré mu nepatrí; kto láme alebo inak ničí 

cudzie stromy; kto poraní alebo zabije zviera, ktoré je nie jeho; kto podpaľuje cudzí majetok; 

kto kazí verejné zariadenia, ako telefónne alebo elektronické vedenie, žiarovky pouličného 

osvetlenia, školské zariadenie ap. 
 

226.Čo má činiť, kto si podržal cudzí majetok alebo urobil škodu na 

cudzom majetku? 
Kto si podržal cudzí majetok, musí ho vrátiť a kto urobil škodu na 

cudzom majetku, musí škodu nahradiť; inak nedosiahne odpustenie 

hriechov pri spovedi. 
 

227. Čo prikazuje Boh v siedmom prikázaní?  

Boh v siedmom prikázaní prikazuje: 

1. aby sme na cudzí majetok nesiahli 

2. aby sme spoločný a verejný majetok šetrili 

3. aby sme nespravodlivo získaný majetok vrátili tomu, komu patrí 

4. aby sme nahradili škodu, ktorú sme urobili na cudzom majetku 
 

Mravné poučenie. 

Maj v úctivosti majetok blížneho, a takisto spoločný majetok, ktorý slúži nám všetkým. Váž si 

i svoj majetok, nepremrhaj ho ľahkomyseľne, mysli na to, že v čase choroby, staroby alebo 

v prípade nešťastia budeš ho potrebovať. Kto si nevie vážiť cent, nevie si vážiť ani tú prácu, ktorá 

ho k nemu priviedla. Za to však nebuď skúpym. Keď máš majetok, ktorý ti viac prináša, ako na 

výživu potrebuješ, vtedy otvor svoje srdce blížnemu, v núdzi potrebnému. Buď štedrým! 
 

228. Ako znie ôsme Božie prikázanie?Ôsme Božie prikázanie znie: 

Nepreriekneš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. 
 

229. Čo zakazuje Boh v ôsmom prikázaní? Boh v ôsmom prikázaní zakazuje: 

1. krivo svedčiť 2. luhať - klamať 3. blížnemu na cti škodiť 
 

230. Čo znamená krivo svedčiť? 
Krivo svedčiť znamená: tvrdiť pri súde v úlohe svedka nepravdu. 

 

231. Čo znamená luhať - klamať? 
Luhať - klamať znamená: hovoriť úmyselne nepravdu. 

 

a) Kto sa mýli, tiež hovorí nepravdu, ale nie úmyselne. 

b) Luhať nikdy nie je dovolené. Každé luhanie sa protiví Božej vôli, ktorá od nás žiada 

pravdovravnosť v každom prípade. 

c) Kto sa pretvaruje, ten tiež akoby luhal, ale nie ústami. O takom človekovi nehovoríme, že je 

luhár, ale že je „pokrytec“. 
 

232. Kto škodí blížnemu na cti?Blížnemu na cti škodí: 

1. kto blížneho ohovára2. kto blížneho osočuje 

3. kto blížneho posmech robí4. kto blížneho potupuje 
 

a) Blížneho neslobodno ani krivo podozrievať, ani opovážlivo posudzovať:  neslobodno o ňom bez 

dostatočnej príčiny niečo zlého predpokladať. b) Toho, kto blížnemu škodí na cti, menujeme 

nactiutŕhačom. 


