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233. Kto hreší ohováraním? 
Ohováraním hreší, kto o chybách blížneho bez potreby rozpráva.  

 

O chybách blížneho je potrebné rozprávať pred ním samým, keď sa dá predpokladať že ho tým 

napravíme alebo ochránime pred väčším zlom; pred jeho rodičmi, vychovávateľmi, 

predstavenými, keď to robíme s dobrým úmyslom, aby sme ho chránili pred znovuupadnutím do 

tých chýb. 
 

234. Kto hreší osočovaním?Osočovaním hreší: 

1. kto na blížneho chyby vymýšľa2. kto chyby blížneho zväčšuje 
 

235. Čo je povinný urobiť, kto uškodil blížnemu na cti?Kto uškodil 

blížnemu na cti, povinný je:1. odprosiť ho 

2.nepravdu odvolať3.zavinenú škodu napraviť 
 

236. Kto hreší potupovaním blížneho? 

Potupovaním blížneho hreší, kto o blížnom povie niečo takého, čo ho 

pred inými ponižuje. Každé nadávanie je potupovanie. 
 

237. Čo prikazuje Boh v ôsmom prikázaní?Boh v ôsmom prikázaní 

prikazuje:1. aby sme boli úprimní a hovorili vždy pravdu 

2. aby sme česť blížneho šetrili a chránili 
 

Sme povinní dbať aj o svoju osobnú česť aj o česť stavu, ku ktorému patríme. 
 

Mravné poučenie. 

Špatným zvykom človeka je ohováranie blížneho. Kristus Pán nás napomína: „Vyhoď najprv 

brvno z vlastného oka, a potom hľaď vytiahnuť smietku z oka svojho brata. „Kým niekto nepozná 

vlastné chyby, hľadí na chyby iných. Rozmysli si teda každé slovo a pováž, do akej mrzutosti 

môžeš uviesť svojho blížneho i seba, keď nerozvážne ho posudzuješ. Hovor vždy pravdu! I svoje 

chyby nezakrývaj, netaj, ale ži tak, aby všetky tvoje činy boli viditeľné ľuďom. Boh ťa vidí, a keď 

i blížnych klameš neoklameš Boha, ktorý všetky tvoje skutky vyjaví v deň súdny. 
 

238. Ako znie deviate Božie prikázanie? 

Deviate Božie prikázanie znie takto: Nebudeš žiadostivo túžiť po 

manželke svojho blížneho. 
 

239. Ako znie desiate Božie prikázanie? 

Desiate Božie prikázanie znie takto: Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. 
 

240. Čo zakazuje Boh v posledných dvoch prikázaniach? 

Boh v posledných dvoch prikázaniach zakazuje: 

1. žiadať si cudziu manželku alebo cudzieho manžela (9. prikázanie) 

2. žiadať si nespravodlivo cudzí majetok (10. prikázanie) 
 

241. Čo nám Boh dáva na vedomie v posledných dvoch prikázaniach? 

V posledných dvoch prikázaniach nám Boh dáva na vedomie, že hriech 

sa nepácha len skutkom, ale aj neuskutočnenou dobrovoľnou žiadosťou 

a neuskutočneným dobrovoľným rozhodnutím. 
 



 

 

242. Čo prikazuje Boh v posledných dvoch prikázaniach? 

V posledných dvoch prikázaniach prikazuje Boh: 

1. aby sa manželská vernosť nenarušovala ani myšlienkami a žiadosťami (9.) 

2. aby sme boli spokojní so svojím majetkom a dopriali každému, čo je jeho (10.) 
 

Mravné poučenie. 

Každý človek má právo na tie peniaze, ktoré svojou prácou spravodlivo zarobí. „Kto nechce 

pracovať, nech ani neje“,  vraví sv.  Pavol apoštol. Teda darebáctvo je hriechom, je okrádanie tých, 

ktorí pracujú. Vták má krídla na to, aby lietal, a človek ruky, rozum na to, aby pracoval. Keď 

nebudeš hlivieť nebudeš ani závidieť majetok blížnemu. 
 

243. Aké prikázania má kresťan katolík zachovávať okrem desatoro 

Božích prikázaní? 

Okrem desatoro Božích prikázaní má kresťan katolík zachovávať aj 

cirkevné prikázania. 
 
 

a) Cirkevní predstavení dostali od Pána Ježiša zákonodarnú moc: „zaväzovať“ ľudí prikázaniami. 

Prikázania, ktorými cirkevní predstavení  „zaväzovať“ veriacich, môžu cirkevní predstavení aj 

„rozviazať“, t. j. zrušiť alebo pozmeniť, a to alebo vo všeobecnosti alebo v jednotlivým 

prípadoch. Prikázania, ktoré dali cirkevní predstavení, sa menujú: cirkevné prikázania. 

Cirkevné prikázania, dané „na zemi“, sú pre kresťana katolíka tak záväzné, ako keby boli dané 

Bohom „na nebi“. 

b) Cirkevní predstavení však nemajú moc „rozväzovať“ tie zákony (tie prikázania), ktoré nemajú 

moc meniť alebo rušiť prikázania Božie ani v jednotlivých prípadoch. 

c) Cirkevných prikázaní je mnoho a sú obsiahnuté v cirkevnom zákonníku, ktorý má meno: 

„Codexiuriscanonici“. Z tých mnohých cirkevných prikázaní uvádza Katechizmus len päť, pod 

názvom „Pätoro cirkevných prikázaní“. Sú to tie, ktoré nám ukladajú najbežnejšie náboženské 

povinnosti. 

d) Nekatolíci nie sú povinní zachovávať cirkevné prikázania, lebo cirkevní predstavení nemali 

úmysel zaväzovať aj ich. 
 

244. Ako znie pätoro cirkevných prikázaní? 

Pätoro cirkevných prikázaní znie takto: 

1. V nedeľu a v iné prikázané sviatky zúčastniť sa na svätej omši 

a zdržiavať sa tých prác a činností, ktoré by mohli svätenie týchto dní 

znemožniť. 

2. Zachovávať prikázané dni pokánia stanovené Cirkvou. 

3. Aspoň raz v roku sa vypovedať a vo Veľkonočnom období prijať 

Oltárnu sviatosť. 

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.  

5. Podporovať cirkevné ustanovizne každý podľa svojich možnosti, na 

hmotné potreby Cirkvi. 
 

245. Ako znie prvé cirkevné prikázanie? Prvé cirkevné prikázanie znie: 

V nedeľu a v iné prikázané sviatky zúčastniť sa na svätej omši a zdržiavať 

sa tých prác a činností, ktoré by mohli svätenie týchto dní znemožniť. 
 

Boh nám v treťom prikázaní prikazuje svätiť každý siedmy deň. Cirkev nám prikazuje svätiť 

okrem siedmeho dňa aj niekoľko iných dní. 


