
30. Katechizmus 
 

384. Či môžeme získať odpustky aj pre duše v očistci? 

Odpustky môžeme získať aj pre duše v očistci. 
 

a)Všetky odpustky, ktoré získavame, môžeme venovať dušiam v očistci, okrem tých, o ktorých 

Cirkev výslovne ustanovila ináč. 

b)Niektoré odpustky môžeme získať len dušiam v očistci. 
 

385. Čo je pomazanie nemocných? 

Pomazanie nemocných je sviatosť, ktorá pomáha duši i telu chorého človeka. 
 

a) V liste svätého Jakuba apoštola čítame:  „Je niekto z vás chorý? Nech si povolá starších Cirkvi 

(t.j. kňazov)  a nech sa modlia nad ním a pomažú ho olejom v mene Pánovom. Modlitba viery 

zachráni nezdravého. Pán ho pozdvihne a odpustí mu, ak sa dopustil hriechov.“ 

b) Cirkev maže človeka posväteným olejom viac razy: prvý raz pri krste olejom katechumenov; 

druhý raz pri birmovke olejom, ktorý má meno krizma; posledný raz v chorobe olejom, ktorý 

má meno olej chorých. Preto sa pomazanie nemocných volalo aj posledným pomazaním. 
 

386. Ako sa vysluhuje pomazanie nemocných? 

Pomazanie nemocných sa vysluhuje tak, že kňaz pomaže nemocného 

človeka olejom chorých a pritom sa modlí, aby mu Boh odpustil všetky hriechy. 
 

387. Ako sa treba pripraviť na prijatie pomazanie nemocných? 

Na prijatie pomazanie nemocných sa treba pripraviť takto: 

1.vyspovedať sa a 2.odovzdať sa do Božej vôle. 
 

Môže sa stať, že chorý nevie hovoriť a preto sa nemôže spovedať alebo že nemôže prijať Sviatosť 

Oltárnu. V takomto prípade vzbudí v sebe ľútosť nad spáchanými hriechmi. 
 

388. Ako pomáha pomazanie nemocných duší chorého človeka? 

Pomazanie nemocných pomáha duši chorého človeka 

1.tak, že rozmnožuje milosť posväcujúcu; 

2.tak, že odpúšťa hriechy, keď sa z nich chorý nemôže vyspovedať, ale si 

ich oľutuje; 

3.tak, že dáva chorému silu k trpezlivému znášaniu choroby; 

4.tak, že chorému pomáha premôcť pokušenia, ktorými naňho útočí zlý 

duch najmä v smrteľnom boji. 
 

389. Ako pomáha pomazanie nemocných telu chorého človeka? 

Pomazanie nemocných pomáha telu chorého človeka: 

1.tak, že zmierňuje bolesti; 

2.tak, že chorému vráti zdravie, ak Boh predvída, že mu zdravie poslúži 

k spáse duše. 
 

390. Kto má prijať pomazanie nemocných? 

Pomazanie nemocných má prijať každý kresťan katolík, ktorý dospel 

k užívaniu rozumu a je vážne chorý. 
 



a) Chorý prijíma obyčajne tri sviatosti po sebe: sviatosť pokánia, pomazanie nemocných 

a Sviatosť Oltárnu. Keď kňaz vysluhuje chorému tieto tri sviatosti, hovorí sa, že chorého 

„zaopatruje“. 

b) Ak máme v dome chorého, nemáme jeho zaopatrenie odkladať: máme zavolať kňaza, kým je 

chorý ešte pri plnom vedomí a podľa možnosti skôr, ako ho odvezú do nemocnice. Keď 

voláme kňaza, aby prišiel chorého zaopatriť, prestrime na stôl biely obrus, položíme naň kríž 

a dve sviečky, pohár so svätenou vodou, pohár s obyčajnou vodou a kúsok vaty. 

c) Zdravý alebo ľahko chorý človek nemôže platne prijať pomazanie nemocných. Vážne chorý ho 

môžeprijať aj viac razy. 
 

391. Čo je posvätenie kňazstva? 

Posvätenie kňazstva je sviatosť, ktorou tí, čo ju prijímajú: 

1.dostávajú kňazskú moc; 

2.dostávajú nárok na milosť pomáhajúcu, potrebnú k ich kňazskému úradu; 

3.dostávajú milosť posväcujúcu (rozmnožuje sa im). 
 

a) Sviatosť posvätenia kňazstva ustanovil Ježiš Kristus tak, že svojim apoštolom postupne dával 

duchovnú moc: premieňať chlieb a víno na svoje telo a krv, odpúšťať hriechy, hlásať Božie 

slovo, krstiť, vysluhovať ostatné sviatosti. 

b) Apoštolov urobil Ježiš Kristus kňazmi Nového zákona pri Poslednej večeri, keď ich poveril 

konať novozákonnú obetu. 
 

392. V čom hlavne spočíva kňazská moc? 

Kňazská moc hlavne spočíva v tom, že kňaz môže: 

1. prinášať Bohu novozákonnú obetu; 

2. odpúšťať hriechy; 

3. vysluhovať sviatosti; 

4. verejne a v mene Cirkvi hlásať slovo Božie; 

5. vysluhovať sväteniny. 
 

Kňazská moc je teda mocou čisto duchovnou. Preto sa kňazi nazývajú DUCHOVNÝMI. 
 

393. Kto môže vysluhovať sviatosť kňazstva? 
 

Sviatosť kňazstva môže vysluhovať len biskup.  
 

394. Čo je manželstvo? 

Manželstvo je zmluva, ktorou sa dve osoby rôzneho pohlavia (muž a žena) 

slobodne a dobrovoľne zaväzujú žiť v nerozlučiteľnej jednote až do smrti, 

pri čom dostávajú od Boha právo dávať život novým ľuďom a povinnosť 

týchto nových ľudí telesne i duševne vychovávať. 
 

a)Pod manželstvom rozumieme nielen vyššie spomínanú zmluvu, ale aj stav, ktorý medzi dvoma 

osobami v dôsledku takejto zmluvy vzniká. 

b)NEROZLUČITEĽNOSŤ manželstva vyjadrujeme Písmo takto: „.. muž opustí svojho otca 

a svoju matku a priľne k svojej manželke a budú jedným telom“. Ježiš Kristus z toho vyvodil:  

„Čo teda Boh takto Boh spojil, človek nech nerozlučuje“. 

c)Prechodné spojenie dvoch ľudí rôzneho pohlavia nepovažuje Boh za manželstvo, ale za 

hriešne smilstvo. Za manželov považuje Boh len takú dvojicu ľudí, ktorá sa spojila 

s úmyslom zachovať nerozlučnú jednotu až do smrti. 


