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258. Ako často je žiaduce spovedať sa, a prijímať Eucharistiu počas roka? 

Aj viac krát v roku je žiaduce spovedať sa a prijímať Eucharistiu. U nás 

je príležitosť v prvopiatkovom týždni.  
 

Cirkev v treťom prikázaní nehovorí, že sa smieme spovedať a prijímať len raz za rok, ale nám 

nariaďuje, aby sme tak urobili aspoň raz v roku. Cirkev si želá, aby sme Sviatosť Oltárnu prijímali 

čo najčastejšie. Prví kresťania ju prijímali pri každej svätej omši, ktorej sa zúčastnili. 
 

259. Ako znie štvrté cirkevné prikázanie? 

Štvrté cirkevné prikázanie znie: Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 
 

260. Ako znie piate prikázanie cirkevné? 

Piate cirkevné prikázanie znie: Podporovať cirkevné ustanovizne každý 

podľa svojich možnosti, na hmotné potreby Cirkvi. 
 

261. Čo prikazuje Cirkev v piatom prikázaní? 

Cirkev v piatom prikázaní prikazuje, aby sa kresťania katolíci starali 

o kostoly, o potreby svojich farností, o katolícke dobročinné ústavy 

(charita), o katolícku tlač, televíziu a rozhlas a ap. 
 

262. Aký postoj môže človek zaujať k prikázaniam? 

K prikázaniam môže človek zaujať dvojaký postoj:  

1. alebo ich zachová, 2. alebo ich prestúpi 
 

a)Kto prikázanie vedome a dobrovoľne prestúpi, pácha hriech. Hriech je mravne zlý 

skutok. Človek, ktorý pácha hriechy, je pred Bohom nespravodlivý. 

b)Skutky, ktoré sú v súhlase s prikázaniami (ktoré sa zhodujú s prikázaniami), 

menujeme mravne dobrými skutkami. 

Kto cvičením dosiahol pohotovosť konať mravné dobré skutky a chrániť sa mravne 

zlých skutkov, toho menujeme mravným alebo čnostným človekom. Takýto človek je pred 

Bohom spravodlivý. Len čnostný človek sa môže stať dokonalým. Ani spravodlivosť, ani 

dokonalosť nemôžeme dosiahnuť bez božej milosti.  
 

263. Koľkoraké sú cirkevné sviatky?Cirkevné sviatky sú trojaké: 

1. sviatky Pána,2. sviatky Panny Márie, 3. sviatky svätých 
 

Sviatky Pána sú tie, ktorými oslavujeme Boha alebo Ježiša Krista priamo. Sviatkami Panny 

Márie oslavujeme nepriamo, tak, že oslavujeme tú, ktorú Boh zvolil za matku Ježiša Krista. 

Sviatkami svätých oslavujeme Boha nepriamo, tak, že oslavujeme tých, ktorých oslávil Boh, keď 

im dal účasť na sláve Ježiša Krista. 
 

264. Ktoré sú prikázané sviatky Pána? 

Prikázané sviatky Pána sú tieto: 

1. Narodenie Pána - Vianoce - 25. decembra 

2. Zjavenie Pána - 6. januára 

3. Nanebovstúpenie Pána - 50. deň po zmŕtvychvstaní Pána  

4. Slávnosť Kristovho tela a krvi - štvrtok po sviatku Najsvätejšej Trojice 
 



K prikázaným sviatkom Pána patria aj tieto: Veľkonočná nedeľa (Zmŕtvychvstanie Pána);  

Turíčna nedeľa (Zoslanie Ducha Svätého);  sviatok Krista Kráľa. Tieto však nepočítame osobitne, 

lebo vždy pripadajú na nedeľu. 
 

 

265. Ktoré sú prikázané sviatky Panny Márie? 

Prikázané sviatky Panny Márie sú tieto: 

1. Nepoškvrnené počatie Panny Márie - 8. decembra 

2. Slávnosť svätej Bohorodičky Márie - 1. januára 

3. Nanebovzatie Panny Márie - 15. augusta 
 

O nanebovzatí Panny Márie rozjímame, keď sa modlíme štvrtý a piaty desiatok slávneho ruženca. 
 

266. Ktoré sú prikázané sviatky svätých? 

Prikázané sviatky svätých sú: 

1. slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla - 29. júna 

2. slávnosť Všetkých svätých - 1. novembra 
 

a) Okrem prikázaných sviatkov má Cirkev aj tzv. zrušené sviatky a tzv. neprikázané sviatky. 

Zrušené sviatky sú tie, ktoré Cirkev svojho času prikázala svätiť (zaviazala veriacich, aby ich 

zasvätili ), ale neskôr toto prikázanie zrušila  (rozviazala veriacich do povinnosti svätiť tieto 

sviatky). Zrušené sviatky nesvätíme z povinnosti, ale z náboženskej horlivosti. Kto ich nesvätí, 

nepácha hriech. Neprikázané sviatky sú tie, ktoré Cirkev nikdy neprikázala svätiť. 

b) Zrušené sviatky Pána sú: Obetovania Pána - 2. február; Zvestovanie Pána - 25. marec; 

Veľkonočný a Turíčny pondelok. 

c) Zrušené sviatky Panny Márie sú: Narodenie Panny Márie - 8. septembra. 

d) Zrušené sviatky svätých sú: sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka - 26. decembra. 

e) Niektoré neprikázané sviatky: sviatok Premenenia Pána; sviatok Najsvätejšieho Srdca 

Ježišovho; slávnosť Narodenia svätého Jána Krstiteľa; sviatok svätého Jána apoštola; slávnosť 

Panny Márie Bolestnej, patrónka Slovenska. 
 

267. Ktoré skutky mravne dobré? 

Mravne dobré skutky sú tie ľudské činy, ktoré nie sú v rozpore 

s prikázaniami a sú vykonané s dobrým úmyslom. 
 

a)Základné dobré skutky sú: modlitba, pôst a almužna. Pod modlitbou rozumieme všetky 

skutkynábožnosti, pod pôstom zase všetky skutkykajúcnosti a pod almužnou všetky 

skutky milosrdenstva.  

b)Sú aj také skutky, ktoré nie sú ani prikázané, ani zakázané; nie sú ani v súhlase, ani 

v rozpade s prikázaniami. Napr.: hrať sa, spievať, tancovať, športovať, vyhrávať na hudobnom 

nástroji... Takéto skutky menujeme  „indiferentnými“ alebo „ľahostajnými“ skutkami, keďže 

nie sú samy v sebe ani mravne dobré, ani mravne zlé. Indiferentné skutky sa však stávajú 

mravne dobrými alebo mravne zlými, podľa úmyslu, s akým ich konáme. Tak napríklad, 

ak športujem s tým úmyslom, aby som sa osviežil na tele i na duchu a tak mohol veselou 

mysľou slúžiť Bohu i ľuďom, prestáva byť šport indiferentným skutkom, lebo dobrý úmysel 

spravil z indiferentného skutku skutok mravne dobrý. Ak však napr. idem tancovať s takým 

úmyslom, aby som niekoho zvádzal k hriechu, tanec vtedy prestáva byť indiferentným 

skutkom, lebo zlý úmysel urobil z indiferentného skutku mravne zlý skutok.Dokonca aj mravne 

dobrý skutok (napr. podporiť chudobného) stáva sa mravne zlým skutkom, ak ho vykonávam so 

zlým úmyslom (napríklad s takým, že toho chudobného chcem svojou podporou odhovoriť od 

účasti na povinnej svätej omši). 
 


