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Tento „Malý katechizmus" bol odborne preskúmaný na 
katechetickej porade v dňoch 15-16. júna r. 1921 v Trnave. Na 
porade   sa   zúčastnili   diecézy:   nitrianska,   bansko-bystrická, 
spišská,   rožňavská,   košická,   a   trnavský   vikariát   arcib. 
ostrihomského. Napokon celá osnova bola odobrená a pre všetky 
školy na Slovensku za úradnú vyhlásená na biskupskej konferencii 
dňa 30. júna 1921. 

 
Imprimatur. 

Tyrnaviae, die 30. junii 1921. 
 

Dr. Augustinus Fischer-Colbrie m. p. Eppus Cassoviensis, 
Dr. Carolus Kmeťko m. p. Eppus Nitriensis. 
Joannes Vojtaššák m. p. Eppus Scepusiensis, 
Fr. Richardus Osvald m. p. AEppalis Vicarius Gen. Tyrnaviensis, 
Dr. Joannes Kohúth m. p. AEppalis Vicarius Gen. Neosoliensis, 
Dr. Stephanus Podracký m. p. Vicarius Cap. Rosnaviensis. 

 
V Y D A L  S P O L O K  S V Ä T É H O  V O J T E C H A   

T R N A V A  1934. 
 
 
 
 
 

 
1. Učebná látka tretej triedy ľudových škôl: Otázky druhej a tretej 

čiastky s podčiarknutými číslami. Prvá čiastka o viere nie je 
učebnou látkou tejto triedy. 

2. Učebná látka štvrtej triedy ľudových škôl: Otázky prvej čiastky  
s podčiarknutými číslami; ďalej všetky otázky druhej a tretej 
čiastky so slovným výkladom a poznámkami o sviatkoch. 

3. Učebná látka piatej triedy ľudových škôl, prvej triedy 
meštianskych a stredných škôl: všetky otázky a poznámky. 
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Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, 

tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.   
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I. Modlitby a pravdy, 

 
ktoré má dobrý kresťan vedieť z pamäti. 

 
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

 
Modlitba Pána. 

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď 
kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi tak i na zemi. 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes; a odpusť nám naše viny ako 
i my odpúšťame našim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale 
zbav nás od zlého. Amen. 

 
Anjelský pozdrav. 

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si 
medzi ženami a požehnaný plod života tvojho, Ježiš. Svätá 
Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu 
smrti našej. Amen. 
 

Apoštolské vyznanie viery. 
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme;  

i v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal 
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Pontským 
Pilátom, ukrižovaný zomrel i pochovaný bol, zostúpil do pekiel, 
tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po pravici 
Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých  
i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev všeobecnú, 
svätých obcovanie, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych 
vzkriesenie a život večný. Amen. 
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Desatoro Božích prikázaní. 
1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov predo 

mnou, aby si sa im klaňal. 
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 
3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil. 
4. Cti otca svojho i matku svoju. 
5. Nezabiješ. 
6. Nezosmilníš. 
7. Nepokradneš. 
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. 
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. 

10. Nepožiadaš ani domu, ani role jeho, ani ničoho, čo jeho je. 
 

Pätoro cirkevných prikázaní.  
1. Zasvätené sviatky svätiť. 
2. V nedeľu a vo sviatok svätú omšu nábožne slyšať. 
3. Prikázané pôsty zachovávať a v isté dni mäsitého pokrmu 

sa zdržovať. 
4. Každoročne sa vyspovedať a aspoň v čase veľkonočnom 

prevelebnú Sviatosť Oltárnu prijať. 
5. V zakázanom čase svadobné veselie nekonať. 

 
Chváloslovie. 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech 
je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
 

Sedem svätých sviatostí. 
1. Krst  
2. Birmovanie  
3. Sviatosť Oltárna  
4. Pokánie  
5. Posledné pomazanie  
6. Posvätenie kňazstva 
7. Stav manželský.  
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II. Každodenné modlitby. 

 
Ranná modlitba. 

V mene † ukrižovaného Pána nášho Ježiša Krista vstávam;  
On, ktorý ma vykúpil, nech ma ochraňuje od všetkého 

zlého na tele i na duši. Amen. 
Bože, ty si ma opatroval — tejto minulej noci; — že som sa 

zdravý rána dožil, to je dielo Tvojej moci. — Preto padám na 
kolená — a pred Tebou sa korím: — z vďaky chcem byť dnes  
i vždycky — dobrým dieťaťom Tvojim. — Čokoľvek dnes 
budem činiť, —nech to rozmnožuje Tvoju česť; — do hriechu 
a neprávosti — nedaj, Pane, mňa zaviesť. — Syna svojho si mi 
prikázal — nasledovať s ochotou; — sľubujem to verne plniť 
— s Tvojou božskou milosťou. Amen. 
 

Tri božské cnosti. 
Ó, môj Bože, pevne verím všetko, čo si Ty zjavil, a čo nám 

skrze Cirkev svoju na verenie predkladáš, lebo Ty, večná 
pravda, si to zjavil. — Ó, môj Bože, skrze zásluhy Ježiša Krista 
dúfam, že obdržím od Teba odpustenie svojich hriechov. Tvoju 
milosť a život večný, lebo Ty si večne milosrdný. —  
Ó, môj Bože, milujem Ťa z celého srdca, lebo Ty si môj najlepší 
Otec a moje najvyššie, lásky najhodnejšie dobro; pre Teba 
aj blížneho svojho, priateľa i nepriateľa, ako seba samého 
milujem. — Celým srdcom milujem Ťa, Bože, — a preto 
nadovšetko ľutujem, — že som Tvoju dobrotu urazil; — odpusť 
mi pre krv Kristovu!  

 
K blahoslavenej Panne Márii.  

Pod ochranu tvoju sa utiekame, svätá Božia Rodička! 
Prosbami našimi nepohŕdaj v našich potrebách, ale od všetkého 
nebezpečenstva vysloboď nás vždycky, Panna slávna a požehnaná, 
Pani naša, Prostrednica naša! Orodovnica naša! So Synom svojím 
nás zmier, Synu svojmu nás porúčaj, Synu svojmu nás obetuj! 
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K sv. anjelovi strážcovi. 
Svätý Boží Anjelu, — daný mne na ochranu, — osvieť, chráň ma 

a spravuj, — k dobrému vždy povzbudzuj. 
 

Poklona pred velebnou Sviatosťou. 
Na kolená padám, — česť a chválu vzdávam, — Teba Boha 

živého — vo Sviatosti uznávam — Srdce moje nehodné —   
k príbytku Ti dávam,— a služobníkom Tvojím — až na veky 
ostávam. — Svätý, Svätý, Svätý, — Svätý, Najsvätejší. — Ježiš, plný 
milosti, — v prevelebnej Sviatosti! 

 
Anjel Pána. 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii, — a ona počala z Ducha 
Svätého. — Zdravas' Mária atď. 

Ajhľa, služobnica Pána, staň sa mi podľa tvojho slova. — 
Zdravas' Mária atď.  
A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. — 
Zdravas' Mária atď.  
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička! 
Aby sme boli hodní prisľúbení Kristových. 
Milosť Tvoju prosíme, Pane; ráč do myslí našich vliať, aby sme, 

ktorí skrze anjela, zvestujúceho vtelenie Krista, Syna Tvojho 
poznali, skrze umučenie a kríž Jeho ku sláve vzkriesenia privedení 
boli. Skrze toho Pána nášho, Ježiša Krista: Amen. 

Večer sa za duše v očistci pridáva jeden Otčenáš a jedno 
Zdravas' s týmito slovami: 

Odpočinutie večné daj im Pane a svetlo večné nech im svieti. 
Otče náš. 

Pred jedlom. 
Oči všetkých dúfajú v Teba, Pane a Ty im dávaš pokrm v čase 

príhodnom. Otváraš ruku svoju a naplňuješ každého živočícha 
požehnaním. Sláva Otcu atď. 

Požehnaj nás, Pane, i tieto dary svoje, ktoré z Tvojej štedrosti 
požívať budeme. Skrze Pána nášho Ježiša Krista. Amen. 
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Po jedle. 
Chváľte Pána všetky národy, chváľte ho všetky pokolenia. Lebo 

upevnené je nad nami milosrdenstvo Jeho a pravda Pánova ostáva 
naveky. Sláva Otcu, atď. 

Ďakujeme Tebe, všemohúci Bože, za všetky dobrodenia Tvoje, 
ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. 

 
Pred krížom. 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Tebe, lebo si nás skrze 
svoj sv. kríž vykúpiť ráčil. 

 
Večerná modlitba. 

Ku koncu zasa deň sa chýli, —  k odpočinku zve ma noc; —  
ktorý čas i všetko riadiš, —  príď mi, Bože, na pomoc! —  Čo som  
z rúk Tvojich (dnes) prijal(a) —  za to vrúcne ďakujem; čím (som) 
proti Tebe zhrešil(a), (tu rozmýšľaj chvíľku, akého hriechu si sa toho 
dňa dopustil(a),—  to srdečne ľutujem. — Odpusť, Otče, viny moje 
— pre krv Syna svojho,—  k ochrane ráč z neba zoslať —  Anjela mi 
strážneho. —  Pomôž, Pane, bratom mojim,—  ktorých nemoc 
sužuje. — Dušiam verným v očistci daj — ľahké odpočinutie. —  
Ježiš, Mária, Jozef, Vám darujem srdce svoje i dušu svoju. Amen. 

 
Modlitba pred učením. 

Duchu Svätý; ja som slabé a nerozumné stvorenie, a treba sa mi 
učiť. Pomáhaj mi, osvieť môj rozum, aby som všetko, čo učiteľ  
a katechéta dnes v škole bude prednášať, náležite pochopiť  
a v pamäti i v srdci si zachovať mohol, žeby tak z toho, čo sa naučím, 
i moji rodičia a učitelia mali radosť a ja kedysi bral z toho časný i 
večný úžitok. Amen. 
 

Modlitba po učení. 
Ďakujem Ti, ó Bože za osvecovanie rozumu a daj, aby všetko, 

čo som sa dnes s pomocou milosti Tvojej v škole naučil, k ucteniu 
Tvojho svätého mena a spaseniu duše mojej slúžilo. Amen. 
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Modlitba za rodičov. 
Porúčam ti, Bože i rodičov svojich, — vylej na nich hojnosť 

všetkých darov svojich. — Ochraňuj ich a nahraď im, Otče milý, — 
všetko dobré, čo mi kedy učinili. 

 

III. Svätý ruženec. 

Ruženec nie je nič iné, ako veniec z duchovných ruží,  
z častejšie opakovaného anjelského pozdravenia uvitý. Počuj, 
ako sa máš sv. ruženec modliť. Bozkáš krížik, ktorý visí na 
ruženci, prežehnáš sa a na prvom zrnku sa modlíš:  

Verím v Boha atď. Potom: Sláva Otcu atď. 
Na druhom zrnku: Otče náš atď. 
Potom na troch nasledujúcich zrnkách tri razy: Zdravas atď. 

 
Pri prvom Zdravase po slove Ježiš pridáš:  

Ktorý nech vieru našu rozmnožiť ráči. Svätá Mária atď.  
Pri druhom, po slove Ježiš pridáš:  

Ktorý nech nádej našu posilniť ráči. Svätá Mária atď. 
Pri treťom, po slove Ježiš pridáš:  

Ktorý nech lásku našu roznietiť ráči. Svätá Mária atď. 
Po týchto troch Zdravasoch sa modlíš: Sláva Otcu atď. Otče náš 
atď.  
 

Potom nasleduje päť desiatkov, a to: päť ráz desať alebo 
päťdesiat Zdravas. V každom desiatku po slove Ježiš sa modlíš iné 
tajomstvo. Tajomstvá sú trojaké: radostné, bolestné a slávnostné. 
Tak aj ruženec je trojaký: radostný, bolestný a slávnostný.  
V každom ruženci je po päť tajomstiev: vo všetkých troch ružencoch 
je teda spolu 15. — Otčenáše sú na ruženci obyčajne značené 
väčšími, Zdravasy ale menšími zrnkami. 
  



 
10 

Radostný ruženec. 
Od prvej adventnej nedele až do nedele Deviatnik. 

 
1. tajomstvo: Zdravas, Mária.... Ježiš, ktorého si, Panna,  

z Ducha Svätého počala.  Svätá Mária, Matka Božia atď. 
2. tajomstvo: ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety  

v živote nosila; 
3. tajomstvo: ktorého si, Panna, v Betleheme porodila; 
4. tajomstvo: ktorého si, Panna, v chráme obetovala; 
5. tajomstvo: ktorého si, Panna, v chráme našla. 

 
Bolestný ruženec. 

Cez veľký pôst a každý piatok v roku. 
 

1. tajomstvo:  ktorý sa pre nás krvou potil; 
2. tajomstvo:  ktorý pre nás bičovaný bol; 
3. tajomstvo:  ktorý pre nás tŕním korunovaný bol; 
4. tajomstvo:  ktorý pre nás kríž niesol; 
5. tajomstvo:  ktorý pre nás ukrižovaný bol. 

 
Slávnostný ruženec. 

Od Veľkej noci až do prvej adventnej nedele. 
 

1. tajomstvo: ktorý slávne z mŕtvych vstal; 
2. tajomstvo: ktorý slávne na nebesia vstúpil; 
3. tajomstvo: ktorý nám Ducha Svätého zoslal; 
4. tajomstvo: ktorý Ťa, Panna, do neba vzal; 
5. tajomstvo: ktorý Ťa, Panna, v nebi korunoval. 
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Modlitba po ruženci. 
Svätá Mária, pomáhaj biednym, podporuj malomyseľných, 

potešuj zarmútených, pros za ľud, prihováraj sa za kňazstvo, oroduj 
za zbožné pohlavie ženské: nech zakúsia pomoc tvoju všetci, ktorí 
žiadajú tvoje sv. podporovanie. 

 
Kňaz: Oroduj za nás sv. Božia Rodička. 
 
Ľud: Aby sme hodnými učinení boli prisľúbení Kristových. 

Modlime sa. Bože, ktorého jednorodený Syn skrze život, smrť  
a vzkriesenie svoje odplatu večného spasenia nám zaslúžil: dopraj, 
prosíme, aby tí, ktorí si tieto tajomstvá skrze sv. ruženec 
blahoslavenej Panny Márie sebe pripomínajú, i nasledovali, čo ony 
obsahujú a čo sľubujú aj obsiahli. Skrze toho Pána nášho, Ježiša 
Krista, ktorý s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého, Boh na 
veky vekov. Amen. 
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IV. Svätá spoveď. 

 
Modlitba pred spoveďou. 

Ó, milý Bože, Duchu Svätý, vyslyš moju pokornú modlitbu! 
Hľa, ja biedny, hriešny človek, často som Teba, môjho dobrého Boha 
urazil svojimi hriechmi, teraz sa ale chcem polepšiť  
a viac nehrešiť. Aby som sa ale mohol polepšiť, všetky hriechy 
ľutovať a z nich sa vyspovedať, osvieť môj rozum, moju pamäť  
a ukáž mi všetky tie hriechy, ktorými som Ťa urazil. O to Ťa prosím 
skrze Ježiša Krista, Pána nášho. Amen. Otče náš, Zdravas, Sláva. 

 
1. Spytovanie svedomia. 

 
Podľa desatora Božích prikázaní. 

1.  Pýtaj sa: Či som v škole dával dobrý pozor, keď sa vyučovalo 
náboženstvo? Či som sa modlil ráno, na poludnie, večer? Či som 
neveril povery? Či som s radosťou nepočúval tých, ktorí si robili 
posmechy z náboženstva? Či som sa nehanbil prežehnať sa 
svätým krížom, pokropiť sa svätenou vodou, kľačať, ruky zložiť 
a modliť sa? 

2.  Či som vyslovil meno Božie, meno Pána Ježiša a Márie nadarmo, 
bez potreby a príčiny, neúctivo, v hneve a s preklínaním? Či som 
hovoril o Bohu a jeho svätých neúctivo? Či som zneuctil, zamazal 
alebo dal druhým zamazať obrázky svätých? Či som neprisahal, 
neklial a nezlorečil? Či som nereptal proti Pánu Bohu? Či som 
hovoril neslušne o svätých veciach? Či som sľúbil niečo a 
nesplnil som to? 

3. Či som zameškal v nedeľu a vo sviatok sv. omšu, alebo či som 
prišiel na Bohoslužby neskoro? Či som pri Bohoslužbách 
nemyslel na iné veci, nerozprával som sa, neobzeral, 
neznepokojoval a v pobožnosti nemýlil iných? 

4. Či som bol k svojim rodičom, učiteľom a iným predstaveným 
neposlušný, hlavatý, neúctivý, surový? Či som ich rozhneval, 
zarmútil a urazil? Či som opovrhol ich napomínaním alebo či 
som im prial niečo zlého alebo ich vysmieval, hanobil, ohováral 
pred inými ľuďmi? Či som sa starším neposmieval? 
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5. Či som sa neznášal, vadil, bil so svojimi bratmi a sestrami alebo 
s inými? Či som im škaredo nadával, alebo hádzal do nich 
kamene? Či som zarmucoval alebo trápil iných, či som im 
ubližoval? Či som bol surový k služobníkom, alebo som bol 
tvrdého srdca k chudobným? Či som z ľahkomyseľnosti 
neuvrhol svoj život do nebezpečenstva? Či som si na zdraví 
neuškodil, keď som jedol nezrelé ovocie alebo rozhorúčený sa 
napil vody? Či som netrápil zvieratá? Či som nevyberal  
a neničil nevinné mladé vtáčatá?  

6. Či som myslel, hovoril, spieval alebo činil niečo škaredé, za čo 
by som sa musel hanbiť? Či som všetečne pozeral na hanebné 
veci, alebo také čarbal po stenách, oknách, dverách? Či som čítal 
špatné knihy alebo počúval oplzlé reči? Či som bol nehanblivý, 
keď som sa obliekal a vyzliekal? Keď som bol samotný alebo s 
inými deťmi, či som nečinil nič zlé, škaredé  
a hriešne, prečo by sa Boh a anjel strážca, ktorý je vždy pri mne, 
hnevať musel? Či som kamarátil so zlými a roztopašnými 
kamarátmi?  

7. Či som niekomu niečo vzal? Či som urobil niekomu škodu na 
lúkach, na roliach, na stromoch, v záhradách? Či som vrátil 
nájdenú alebo požičanú vec? Či som maškrtil? Či som daroval 
niečo bez vedomia a privolenia rodičov? Či som hrával  
o peniaze? Keď som dostal nejaké peniaze, či som ich 
nepremárnil? 

8. Či som neklamal (necigánil)? Či som neoklamal svojich rodičov, 
učiteľov, bratov, sestry? Či niekomu neuškodilo moje klamstvo? 
Či som niekoho falošne neobžaloval? Či som  
o druhých zle nehovoril? Ich neohováral? Či som niečo zlé na 
druhých nevymýšľal, druhých chyby nerozchyroval? Či som 
chyby iných pred rodičmi alebo pred učiteľom, ktorým som to 
mal oznámiť, nezatajil? Keď som pochybil, či som sa úprimne 
priznal k svojej chybe? Či som nespôsobil nepokoj, zvady  
a nepriateľstvá skrze klebety, keď som to tým ľuďom povedal, 
o ktorých som inde počul niečo zlého hovoriť? 

 
 



 
15 

Podľa piatich cirkevných prikázaní: 
Či som v pôstnych dňoch nepožíval mäsitý pokrm? Či som 

cirkevné pôsty neporušoval? Či som bol na veľkonočnej spovedi? Či 
som pri poslednej spovedi niektorý hriech naschvál nezatajil? Či 
som dobre vykonal skutky pokánia mne uložené od spovedného 
otca? Či som svätokrádežne neprijímal? Či som sa od poslednej 
spovede polepšil? Či som nechodil do zlých spoločností, na 
nedovolené hry a tanečné zábavy, kde som sa mohol pokaziť, 
niečo zlého počuť alebo vidieť?  

 
Podľa siedmych hlavných hriechov: 

1. Či som bol nadutý, hrdý, pyšný pre svoju telesnú krásu, 
schopnosť, obratnosť, rozum alebo pre šaty, vyšší rod, pre 
rodičov a ich bohatstvo? Či som sa nepovyšoval nad druhých, 
nepokladal seba za lepšieho od druhých, druhými 
neopovrhoval alebo sa im nevysmieval?  

2. Či som nebol lakomý a skúpy? Či som kvôli svojmu lakomstvu 
nechcel nič udeliť chudobným, hoci mi to rodičia prikázali? Či 
som všetko pre seba nezadržoval bez toho, aby som aj  bratom, 
sestrám a druhým z toho niečo udelil? 

3. Či som niekomu niečo nezávidel? Či som sa nehneval na niekoho 
preto, že sa mu lepšie darí ako mne, alebo má lepší rozum 
a dôvtip, alebo krajšie šaty ako ja? Či som nebol nespokojný keď 
druhého chválili, vyznačovali alebo obdarovali? Či som sa ale zase 
neradoval, keď ho potrestali, alebo keď sa mu niečo zlého 
prihodilo? 

4. (Ako podľa 6. Božieho prikázania.)  
5. Či som sa neobjedol alebo neopil? Či som Pánu Bohu poďakoval 

za jeho dary pred jedením a po jedení? 
6. Či som nebol hnevlivý, prchký a zlostný? Či som sa hneď zmieril 

s tým, kto mi ublížil alebo či som sa mu nepomstil,  
a toho, ktorému som ja ublížil, či som odprosil? Či som sa  
v hneve Pánu Bohu nerúhal a blížnemu svojmu nezlorečil, 
nepreklínal ho? Či som v hneve s mladšími bratmi a sestrami zle 
nezaobchádzal, ich nepokazil? Či som hnevom sebe na zdraví 
neuškodil? Či som v hneve zvieratá netrápil?  
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7. Či som nebol lenivý v modlení a učení? Či vtedy, keď som mal 
ísť do kostola alebo do školy som neleňošil, neblúdil, nehral sa? 
Či som bol v kostole a v škole pozorný? Či som iných nepoburoval 
v modlení a učení? 

 
Podľa deviatich cudzích hriechov: 

Keď druhí zle činili, či som to spolu s nimi nečinil, z toho sa 
netešil, ich za to nechválil alebo či som ich pokarhal, ako to bola 
moja povinnosť? Či som zlé, čo iní činili, oznámil ich rodičom  
a predstaveným, ako som to bol povinný urobiť? Či som azda sám 
nenavádzal iných na zlé? 

Keď si takto svoje svedomie spytoval, zapamätaj si dobre 
hriechy, z ktorých sa uznávaš byť vinným; potom sa modli:  

Ó, Duchu Svätý! Ďakujem Ti za Tvoju pomoc, ktorú si mi 
teraz preukázať ráčil. Už poznávam svoje hriechy, ktorými som 
Teba, najsvätejší Bože, najdobrotivejší Otče môj, urazil. Od 
teraz už chcem byť iným, chcem byť dobrým a poslušným 
dieťaťom Tvojim. Len Ty, ó Bože, ráč mi byť v tomto milosťou 
svojou na pomoci. O to Ťa prosím skrze Ježiša Krista, Pána nášho. 
Amen.  

 
Žiaľ a ľútosť. 

Bože môj! Zo srdca ľutujem všetky moje hriechy, pretože som 
nimi Teba, lásky najhodnejšieho Boha, to najlepšie a nekonečné 
Dobro, ktorého zo srdca milujem, urazil. Skutočne mienim  
s milosťou Tvojou život svoj polepšiť a radšej čokoľvek i smrť 
podstúpiť, ako Teba, Boha svojho, to najlepšie Dobro, čo i len 
jedným hriechom uraziť. Daj mi milosť, aby som splnil, čo som si 
zaumienil; o to Ťa prosím skrze nekonečné zásluhy Tvojho 
Božského Syna, Pána a Vykupiteľa nášho, Ježiša Krista. Amen. 
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Spoveď. 
Keď si sa už prichystal na  sv. spoveď, choď k spovednici  

a čakaj, pokiaľ na teba príde rad. Stoj tam úctivo a modli sa. 
Keď už prišiel na teba rad, kľakni si a pošepky hovor kňazovi 

hriechy tak, aby ťa kňaz počul a rozumel, ale nie tí, čo sú okolo teba: 
Prosím, duchovný otče, o sväté požehnanie, aby som sa  

z hriechov svojich náležite mohol(a) vyspovedať. 
Teraz ti kňaz dáva požehnanie, prežehnaj sa a povedz: 
Ja hriešny človek spovedám sa Bohu a Vám duchovný 

otče, že som (od poslednej spovedi, alebo: od svojej 
maličkosti) spáchal(a) tieto hriechy. 

Teraz sa vyznávaj zo svojich hriechov, ale vyznaj sa zo 
všetkého, lebo pred Pánom Bohom nič zatajiť nemôžeš; on  
o všetkom vie; a keď si povedal všetky svoje hriechy, skonči takto: 
Na viac hriechov sa už nepamätám. Potom ľutuj svoje hriechy! 

Všetky svoje hriechy, vedomé i nevedomé, z celého 
srdca ľutujem, lebo som nimi najláskavejšieho Boha urazil. 
Silne sľubujem viac nehrešiť a každej príležitosti  
k hriechu sa vyvarovať. Prosím o spasiteľnú pokutu  
a rozhrešenie. 

Teraz ostaň kľačať a počúvaj pozorne ponaučenie, ktoré ti dá 
spovedný otec a dávaj pozor na pokutu, ktorú ti uloží. Potom 
spovedný otec odrieka nad tebou rozhrešenie. Keď nad tebou činí 
kríž, poznač sa tiež svätým krížom. Potom choď úctivo zase na svoje 
miesto a modli sa pobožne túto modlitbu: 

Ó, dobrý, milosrdný Bože a Otče! Ďakujem Ti z celého 
srdca, že si mi hriechy odpustil skrze námestníka svojho, 
kňaza, a sľubujem, že každého i toho najmenšieho hriechu 
sa odteraz chcem vyvarovať, že chcem byť Tvojim dobrým, 
poslušným a nábožným dieťaťom. Ó, keby to zlé, ktoré som 
spáchal(a), som zase napraviť mohol(a). 

Teraz vykonaj, čo ti spovedný otec uložil. 
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Úvod. 

 
1. Ktorého náboženstva si ty? 

Ja som náboženstva kresťansko-katolíckeho. 
 
2. Prečo si ty náboženstva kresťansko-katolíckeho? 

Ja som preto náboženstva kresťansko-katolíckeho, lebo som 
pokrstený a vyznávam kresťansko-katolícku vieru.  
 Za zvláštnu Božiu milosť musíš pokladať to, že si katolíkom 

a tak:  
1. dieťaťom Otca nebeského,  
2. bratom Ježiša Krista,  
3. dedičom neba. 

 
3. Akým znakom vyznávaš zvlášť vieru svoju? 

Vieru svoju vyznávam zvlášť znakom svätého kríža, keď sa 
prežehnám. 
 
4. Ako sa prežehnávame? 

Prežehnávame sa tak, že sa poznačíme znakom sv. kríža a pritom 
hovoríme: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.  
 Keď sa prežehnáme, dávame najavo, že:   

1. veríme v jediného Boha v troch osobách;  
2. že patríme Ježišovi ukrižovanému.  

 Prežehnať sa máme ráno, večer, pred prácou a po práci, 
pred jedením a po jedení a keď sa modlíme. 

 
5. Ako sa po katolícky pozdravujeme?  

Po katolícky sa pozdravujeme takto: Pochválen´ buď Ježiš 
Kristus, na čo odpovedáme: Na veky. Amen. 
 Kresťanské pozdravenia sú ešte tieto: Pán Boh pomáhaj! Pán Boh 

uslyš! Boh ťa opatruj! Chvála Bohu! Zdar Boh! S Bohom! 
 
6. Ktoré učenie je najpotrebnejšie pre kresťana-katolíka? 

Pre kresťana-katolíka je najpotrebnejšie učenie kresťansko-
katolíckeho náboženstva. 
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7. Prečo je učenie kresťansko-katolíckeho náboženstva 
najpotrebnejšie? 

Učenie kresťansko-katolíckeho náboženstva je najpotrebnejšie, 
lebo nás učí to: čo máme činiť, aby sme boli spasení. 
 Spaseným byť znamená: prísť do neba. 

 
8. Čo musíme činiť, aby sme boli spasení? 

Aby sme boli spasení musíme:  
1. veriť, čo Boh zjavil,  
2. zachovávať, čo Boh prikazuje,  
3. užívať prostriedky milosti. 

 Zjaviť znamená: povedať druhému, čo by sám od seba 
nemohol vedieť. 

 Kto verí, čo Boh zjavil, kto činí, čo Boh prikazuje a kto užíva 
prostriedky milosti, sa nazýva nábožným človekom. Kto ale  
v Boha neverí, prikázania jeho nezachováva a prostriedky 
milosti neužíva, sa nazýva bezbožným človekom. 

 Viera, prikázania a prostriedky milosti patria k náboženstvu. 
Náboženstvo sa učíme z knižky, ktorá sa nazýva katechizmus.  

 Katechizmus nám podáva náboženstvo v troch čiastkach: 
1. O viere. 
2. O prikázaniach. 
3. O prostriedkoch milosti. 

 
Mravné ponaučenie. 

Katechizmus je prameňom všetkého šťastia a blaženosti. 

Nájdeš v ňom všetko, čo si len myseľ a srdce žiada. Dieťa drahé, uč 

sa usilovne katechizmus! On ti je hviezdou, ktorá ťa vedie cestou 

života. Vyvedie ťa z bludov a tŕňov hriechu. A keď odbije posledná 

hodina tvojho života, on ti bude kľúčom pre druhý večný život do 

kráľovstva nebeského.  
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PRVÁ ČIASTKA 

O viere. 

A) O VIERE VÔBEC 
 

9. Čo musíme najprv činiť, aby sme boli spasení? 
Aby sme boli spasení, musíme najprv veriť všetko, čo Boh zjavil. 

 

10. Prečo musíme veriť všetko, čo Boh zjavil? 
Preto musíme všetko veriť, čo Boh zjavil, lebo Boh je večná  

a neomylná pravda, ktorá ani klamať, ani oklamaná byť nemôže.1 
 

11. Kto nás učí to, čo Boh zjavil? 
Čo Boh zjavil, to nás učí Cirkev katolícka. 

 

12. Z čoho Cirkev učí, čo Boh zjavil? 
Čo Boh zjavil, Cirkev učí:  

1. z Písma svätého,  
2. z ústneho podania. 

 

13. Čo je Písmo sväté? 
Písmo sväté je zbierka tých kníh, ktoré sú napísané z vnuknutia 

Ducha Svätého. 
Písmo sväté sa grécky nazýva: biblia. 
 Slová „z vnuknutia Ducha Svätého“ znamenajú, že pisateľov 

týchto kníh osvietil zvláštnym spôsobom Duch Svätý, 
povzbudil ich k písaniu a pri písaní ich ochránil od každého 
omylu. 

 

14. Ako sa delí Písmo sväté? 
Písmo sväté sa delí na knihy Starého a na knihy Nového 

Zákona .  
 Knihy Starého Zákona obsahujú zjavenie, ktoré dal Boh ľuďom 

pred príchodom Ježiša Krista. 
 Knihy Nového Zákona obsahujú zjavenie Božie, ktoré sme 

dostali od Krista Pána a jeho apoštolov. 

                                                      
1 „Boh nie je ako človek, aby klamal, ani ako syn človeka, aby sa menil.“  (4. Mojžiš 23, 19.) 
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15. Čo je ústne podanie? 

Ústne podanie je to zjavenie Božie, ktoré apoštoli síce ústne 
hlásali, ale ho nenapísali.2  
 Ústne podanie sa latinsky nazýva: t r a d í c i a. 
 Naša viera má byť: 

1. všeobecná, to jest máme veriť všetko, čo rímskokatolícka 
Cirkev učí; 

2. pevná, to jest máme tak veriť, že nepochybujeme o ničom, čo 
Boh zjavil; 

3. živá, keď tak žijeme, ako viera žiada3;  
4. stála: keď vieru až do smrti verne zachováme a pripravení 

sme za vieru všetko, ešte aj smrť podstúpiť4.  
 Ten kresťan, ktorý neverí hoci len jednu pravdu z toho, čo Boh 

zjavil, alebo kto zjavenie Božie vysvetľuje inak ako Cirkev  
a v tomto názore tvrdošijne zotrváva, sa nazýva heretikom. 

 
16. Či je viera potrebná každému človekovi? 

Viera je potrebná každému človekovi, lebo Kristus Pán 
hovorí: „Kto neuverí, bude zatratený.“5  
 Byť zatrateným znamená: prísť do pekla.  

 
17. Ktoré hlavné pravdy máme výslovne vedieť? 

Výslovne máme vedieť šesť hlavných právd, a to: 
1. Boh je len jeden; 
2. v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý; 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil; 
4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý sa dobrým odpláca a zlých 

tresce; 
5. duša človeka je nesmrteľná; 
6. milosť Božia je na spasenie potrebná. 

                                                      
2 „A tak, bratia, buďte stáli a zachovávajte podania, ktoré ste sa naučili, či už z reči a či z nášho listu." (2. 
Sol. 2, 14.) 
3 „Ako telo bez ducha je mŕtve, tak aj viera bez skutkov je mŕtva.“ (Jak 2, 26.) 

4 Napríklad sv. mučeníci. 

5 Mk. 16, 16. 
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Mravné ponaučenie. 
Sv. Augustín sa sklamal v hriešnom živote. Už mu bolo na 

zúfanie, ale počul hlas, ktorý ho napomínal k Písmu svätému: „Vezmi 
ho a čítaj!“ Vzal do ruky Písmo sväté a čítal ho. Stal sa svätým. 

Rád čítavaj Písmo sväté a iné nábožné knihy a uč sa Bibliu, lebo 
„čím viac sa budeš živiť vierou, tým viac budeš nasýtený rozumením“ 
(sv. Anzelm). Ako lampa osvecuje dom, tak viera osvecuje dušu. Ako 
z veže máme čistý výhľad na pole a dedinu, tak i s vierou nazrieme 
do tých tajomstiev prírody, duše, ktoré rozumom nepoznávame. 
„Viera podobá sa palici, ktorou podopierame trasúce sa údy, aby sme 
mohli lepšie chodiť: vierou podporujeme slabý rozum, aby sme 
lepšie poznali.“ (Sv. Ján Zl.)  

 

B) O APOŠTOLSKOM VYZNANÍ VIERY 

 
18. Kde je v skratke to, čo máme veriť? 

Čo máme veriť, to je v krátkosti uvedené  v apoštolskom 
vyznaní viery. 
 
19. Ako znie Apoštolské vyznanie viery? 

Apoštolské vyznanie viery znie takto: 
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. 

I v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho: ktorý sa počal 
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny; trpel pod Pontským 
Pilátom, ukrižovaný zomrel a pochovaný bol; zostúpil do 
pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vstúpil na nebesia, sedí po 
pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i 
mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, svätú Cirkev všeobecnú, 
svätých obcovanie, hriechov odpustenie, tela  
z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen. 
 
20. Prečo sa toto vyznanie viery nazýva apoštolským? 

Toto vyznanie viery sa nazýva apoštolským, lebo pochádza  
z časov apoštolských. 
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21. Koľko častí má apoštolské vyznanie viery? 
Apoštolské vyznanie viery má 12 častí, ktoré nazývame 

článkami. 
 
Mravné ponaučenie. 

V prvých časoch kresťanstva nebol dospelý pokrstený, ak 
nevedel naspamäť „Verím v Boha“, ani pred omšou nikoho nepustili 
do kostola, kto ho nevedel. 

Nezabudni sa každodenne pomodliť „Verím v Boha“, keď 
vstávaš i keď ideš spať! Osviežuješ si ním vieru svoju. (Sv. Aug.) 
Vyznanie viery je obnovením zmluvy, ktorú sme pri krste uzavreli s 
Bohom. (Sv. Pet. Zl.) Podobá sa štítu, ktorý nás bráni proti 
nepriateľským útokom. (Sv. Ambróz)  
 

P r v ý  č l á n o k .  
 
22. Ako znie prvý článok apoštolského vyznania viery? 

Prvý článok apoštolského vyznania viery znie takto: 
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. 

 
1 .  O  B oh u  a  j e h o v l a s t n o s t i a ch .  

 
23. Kto je Boh? 

Boh je Pán celého sveta a náš Otec nebeský. 
 

24. Odkedy je a dokedy bude Boh? 
Boh vždy bol a vždy bude; Boh je večný.6  

 Boh je sám od seba; On nepovstal a nedostal svoje 
dokonalosti od nijakej inej bytosti. 

 
25. Kde je Boh? 

Boh je všade, na nebi, na zemi a na každom mieste.7  
 
                                                      
6 „Prv ako by sa stali hory, alebo ako bola stvorená zem i svet od vekov až na veky si Ty, Bože.“ (Žalm 89,2) 
 
7 „Kde môžem zájsť pred Tvojím duchom, a kde pred Tvojou tvárou utiecť? Ak vstúpim na nebesia, Ty tam si; ak zostúpim do 
podzemia, Ty si tam." (Žalm 138, 7, 8.) 
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26. Či vidíme Boha v pozemskom živote? 
Boha v pozemskom živote nevidíme, lebo Boh nemá telo; On je 

čistý duch.8 
 Aj keď Boha nevidíme, on sa dá poznať9: 

1. zo sveta, ktorý stvoril a múdro zariadil10  
2. zo zjavenia: Boh sa zjavil ľuďom, ako Adamovi, Mojžišovi a 

iným a aj k nim prehovoril.11 
 

27. Čo Boh vie? 
Boh vie všetko; čo bolo, čo je a čo bude, ba vie i to, čo si myslíme 

a v tajnosti činíme; Boh je vševediaci.12 
 

28. Čo môže Boh učiniť? 
Boh môže učiniť všetko, čo len chce; Boh je všemohúci.13 

 

29. Ako Boh usporaduje všetko na svete? 
Boh usporaduje všetko na svete tak, že dosiahne to, čo chce; Boh 

je nekonečne múdry.14 
 

30. Čo Boh chce a miluje? 
Boh chce a miluje len dobré a nenávidí zlé; Boh je nanajvýš 

svätý.15  
 

31. Ako nás Boh miluje? 
Boh nás nekonečne miluje. On nám dáva všetko, čo 

potrebujeme; Boh je nanajvýš dobrotivý.16  
                                                      
8 „Boh je duch.“ (Jn. 4, 24.) 

9 „Riekol blázon v svojom srdci: Nieto Boha.“ (Žalm 13, 1.) 

10 Jeho (Boha) neviditeľnú bytosť dá sa totiž od stvorenia sveta vybadať a spoznať zo stvorených vecí, aj jeho večná moc a 

božstvo, takže sa nikto nemôže vyhovárať.  (Rim 1, 20.) 

11 „Mnoho ráz a rôznym spôsobom hovoril kedysi otcom ústami prorokov, ale teraz v poslednom čase prehovoril k nám skrze 

Syna.“ (Žid. 1, 1, 2.) 

12 „Niet tvora skrytého pred ním, všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať.“  (Žid. 4, 13.) 

13 „Čokoľvek chce Pán, činí na nebi a na zemi, v mori a všetkých vodných hlbinách.“ (Žalm 134, 6.) 

14 „Ako mnoho je, Pane, tvojich diel, ty múdrosťou si všetky učinil, plná je tvorov tvojich zem.“ (Žalm 103, 6.) 

15  „Lebo ja, Pán, som to, ktorý som vás vyviedol z egyptskej krajiny, aby som sa stal vašim Bohom. Nuž buďte svätí, lebo ja 

som svätý.“ (3 Mojž 11, 44.) — Napríklad desatoro božích prikázaní. 

16 „Čo máš, čo by si nebol dostal?“ (1. Kor. 4, 7.) 



 
25 
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32. Čo Boh činí s dobrými a čo so zlými? 
Boh sa dobrým odpláca a zlých trestá; Boh je nekonečne 

spravodlivý.17  
 Boh úplne sa odpláca až po smrti. 
 Boh zlých hneď netrestá, ale často aj dlho čaká, aby sa 

hriešnik polepšil; Boh je nanajvýš trpezlivý.18 
 
33. Či Boh odpúšťa kajúcemu hriešnikovi? 

Boh kajúcemu hriešnikovi láskavo odpúšťa; Boh je nekonečne 
milosrdný.19 
 Boh má v sebe všetky dobré vlastnosti bez miery a konca; 

Boh je nekonečne dokonalý. 
 
Mravné ponaučenie. 

Neznaboh Voltaire jedného rána vyšiel na horu zvanú Rigi. 
Keď z končiara hory uzrel utešený východ zory, padol na zem  
a povedal: toto človek by nemohol ani pomyslieť, nie ešte spraviť. 
Oči svoje pozdvihol k nebu a ústami šepkal vrúcne: Verím v Boha.  

Nezabudni! Boh je všade. „Miesto, na ktorom stojíš, sväté je.“ — 
Som niekde sám? „Pán blízko je.“ Boh je mocný. „Velí slnku svojmu 
svietiť na dobrých i na zlých.“ Sneh padá, kto mu káže? Vietor vanie, 
kto mu káže? Hrom bije, kto mu káže? Mráz prichádza, kto ho 
posiela? Kto je ten, že ho vetry a more poslúchajú? „Len blázon 
môže vravieť, že niet Boha." (Žalm. 13, 1.) 

„Nešťastný človek, ktorý všetko pozná, ale teba, ó Bože, 
nepozná!“ (Sv. Augustín.) 
 

 
 

                                                      
17 Nehľadí na osoby, ale každého súdi podľa jeho skutkov.“ (1 Pt. 1, 17.) — Napríklad boháč a chudobný Lazar. 

18  „Milosrdný a cnostný je Pán, zhovievavý a veľmi láskavý.“ (Žalm 102, 8.) — Napríklad potopa; neúrodný figový strom. 

19 „Povedz im: Na svoj život, to výrok Pána, Jahveho, nemám záľubu v tom, aby zločinec zomrel, ale aby sa zločinec vrátil z cesty 

svojej a žil. Vráťte sa zo svojich zlých ciest, prečo by ste mali zomrieť, dom Izraelov?“ (Ez 33, 11.) Napr. Ninive; márnotratný syn. 
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2 .  O  t r o ch  b o ž s k ý ch  o s ob á c h .  
 
34. Či je viac ako jeden Boh? 

Boh je len jeden.20  
 

35. Koľko osôb je v jednom Bohu? 
V jednom Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.21  

 
36. Či každá z troch božských osôb je pravý Boh? 

Každá z troch božských osôb je pravý Boh; Otec je pravý Boh, 
Syn je pravý Boh, Duch Svätý je pravý Boh a spolu sú len jedným 
Bohom.22  
 Tri božské osoby sú len jedným Bohom, lebo všetky tri majú 

jednu a tú istú rozdielnu prirodzenosť. Každá z troch osôb 
je rovnako večná, vševediaca, mocná. (Na prirodzenosť sa 
spytujeme: čo je to? na osobu však: kto je to?) 

 Tri božské osoby sa takto rozoznávajú od seba. Otec je od 
večnosti sám od seba, Syn od večnosti pochádza od Otca,  
a Duch Svätý od večnosti pochádza od Otca a Syna súčasne. 

 
37. Ktoré skutky zvlášť privlastňujeme jednotlivým božským 

osobám? 
Jednotlivým božským osobám privlastňujeme zvlášť tieto 

skutky: Boh Otec stvoril svet, Boh Syn vykúpil svet a Boh Duch Svätý 
posväcuje svet. 
 Boh Otec sa menuje Stvoriteľom, Boh Syn Vykupiteľom, 

Duch Svätý Posvätiteľom; avšak tri božské osoby účinkujú 
spoločne.  

 
 
 

                                                      
20 „Jeden je Boh.“ (1 Tim 2, 5.) 

21 „Krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ (Mt. 28, 19.) — Napríklad: Ako bol Ježiš pokrstený. 

22 „Traja sú, ktorí vydávajú svedectvo na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja sú zajedno.“ (1 Jn. 5, 7.) 
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38. Ako nazývame tri božské osoby jedným menom? 
Tri božské osoby nazývame jedným menom: Najsvätejšia 
Trojica. 

 Najsvätejšiu Trojicu nemôžeme pochopiť našim rozumom, 
lebo je veľkým tajomstvom našej viery. 

 Sviatok Najsvätejšej Trojice je v prvú nedeľu po Svätom Duchu. 
 
Mravné ponaučenie. 

Sv. Augustín rozmýšľal nad Svätou Trojicou. V tomto rozjímaní 
chodil po morskom pobreží. Zbadal tam sedieť chlapca, ktorý do 
malej jamky prelieval vodu z mora. Oslovil ho: „Čo robíš, chlapček?“ 
„Chcem preliať more do tejto jamôčky!“ Sv. Augustín sa usmial a 
hovoril: „To je nemožné!“ Na to odvetil chlapček: „Skôr ja prečerpám 
celé more do tejto malej jamky, ako ty vyskúmaš tajomstvo 
Najsvätejšej Trojice.“ Toto je tajomstvo, ktoré nikdy nepochopíme, 
ale ho veríme. Hoci to nepochopíme,  
v prírode však nájdeme hmlisté podobenstvá. Napríklad: voda. 
Voda pevná: ľad; plynná: para; tekutá: rieka. Alebo to, čo horí, 
plameň a dym sú len jeden oheň. Klaňajme sa pred tajomstvom 
Najsvätejšej Trojice: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na 
počiatku, tak nech je aj teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 
 
 

3 .  O st v orení  a  r i ade ní  sv et a.  
 
39. Kto stvoril svet? 

Svet stvoril Boh.23  
 Slovo stvoriť znamená: učiniť niečo z ničoho. 

 
40. K čomu stvoril Boh svet? 

Boh stvoril svet:  
1. ku svojej cti a sláve,  
2. ku blahu človeka. 

  

                                                      
23 „Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.“ (1 Mojž 1, 1.) 
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41. Či sa Boh i teraz stará o svet? 
Boh sa i teraz stará o svet. Boh svet zachováva a riadi. 

 Vravíme: „Boh zachováva svet“, čo znamená toľko, že svet  
a všetky stvorenia trvajú tak dlho, dokiaľ to Boh chce.24 — “Boh 
riadi svet“, to znamená, že nič sa nestane bez Božej vôle, čiže 
bez jeho dopustenia a že Boh všetko vedie k dobrému.25 

 Boh i nehody a trápenia vedie k dobrému: chce nimi hriešnikov 
potrestať a napraviť, spravodlivých ale skúšať  
a ich zásluhy pre neho rozmnožiť. 

 Boh dopúšťa i hriech, lebo nechce odňať človekovi slobodnú 
vôľu a i následky hriechu vie obrátiť na dobré. 

 
42. Ako nazývame Božiu starostlivosť o svet? 

Božiu starostlivosť o svet nazývame prozreteľnosťou Božou.26  
 
Mravné ponaučenie. 
Boh ťa stvoril. Pri krste ti dal svoju milosť. Pripravil ti nebo. 

Ustavične sa o teba stará: dal ti rodičov, aby ťa viedli do neba, dal ti 
anjela strážcu, aby ťa chránil, dáva ti teplo a svetlo, vzduch  
a život. Buď vďačným!  I kuriatko, keď pije vodu, pozerá k nebu. 

Čo Boh činí, je všetko dobré. Boh dobre vie, čo ti slúži  
k dobrému. A preto, keď ťa zastihne trápenie a žiaľ, neponosuj sa  
a nereptaj proti Bohu. Sv. Pavol apoštol vraví: „Tým, ktorí Boha 
milujú, slúžia všetky veci k dobrému." (Rim, 8, 28.) 
  

                                                      
24 Akože by mohlo niečo obstáť, keby si to nechcel ty? (Mudr. 11, 16) — „Cudzinec som na zemi.“ (Žalm 103, 16.) 

25 Napr. Jozef Egyptský; Mojžiš 

26 „Či nepredávajú dva vrabce za pätník?  A ani nik z nich nepadne na zem bez vôle Otca vášho. Vám ale spočítané sú všetky 

vlasy na hlave.“ ( Mt. 10, 29, 30.) 
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4.  O anjeloch.  
 
43. Ktoré sú najlepšie Božie stvorenia? 

Najlepšie Božie stvorenia sú anjeli a ľudia. 
 

44. Čo sú anjeli? 
Anjeli sú čistí duchovia, ktorí majú rozum a vôľu, ale nemajú 

telo. 
 Písmo sväté spomína 9 zborov, čiže anjelských  chórov.27 

Niektorí anjeli sa spomínajú menom, ako Michal, „knieža vojska 
nebeského“, Rafael, ktorý viditeľne sprevádzal mladého 
Tobiáša do cudziny a Gabriel. 

 
45. Akí boli anjeli, keď ich Boh stvoril? 

Anjeli, keď ich Boh stvoril, boli všetci dobrí a blažení. 
 
46. Či zostali všetci anjeli dobrými? 

Všetci anjeli nezostali dobrými, lebo mnohí zhrešili, a preto boli 
zhodení do pekla.28 Títo sa menujú diabli, čerti alebo zlí duchovia. 
 
47. Akí sú k nám anjeli? 

Dobrí anjeli nás milujú, a preto nás strážia a chránia od zlého, 
aby sme prišli do neba aj my. 

 
48. Ako sa menujú tí anjeli, čo nás strážia? 

Tí anjeli, ktorí nás strážia, sa menujú: anjeli strážcovia. 
 Každý človek má anjela strážcu, ktorého má ctiť, prosiť  

o pomoc a ochotne nasledovať jeho napomenutia. 
 
49. Akí sú k nám zlí duchovia? 

Zlí duchovia nám závidia, že môžeme byť spasení, preto nás 
nenávidia a pokúšajú na hriech, aby sme prišli do pekla aj my.29 

                                                      
27 Viď Ef. 1, 21., Kol. 1, 16. 

28 „Boh neodpustil hriešnym anjelom, ale povrazom mrákoty stiahnutých do pekla dal mučiť a podržať na súd." (2 Pt. 2, 4.) 

29 Napríklad Eva; Job; Judáš. 
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Anjel strážny 
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50. Čo máme činiť, keď nás zlý duch pokúša na hriech? 
Keď nás zlý duch pokúša na hriech, máme prosiť Boha  

o pomoc a pokušeniam odporovať.30  
 

Mravné ponaučenie. 
Neraz počuješ v sebe vnútorný hlas, čo ťa napomína, aby si 

sa zlého chránil a dobré činil. Poslúchaj tento hlas, on je hlasom 
tvojho anjela strážcu. „Keďže máš takého opatrovníka, anjela 
strážcu, čoho sa máš báť? Je verný, prozreteľný a mocný. Čoho sa 
máš ľakať? Len ho nasleduj a pevne sa ho drž.“ (Sv. Bernard.) 

 
5. O prvých ľuďoch.  

 

51. Ako sa menovali prví ľudia, ktorých Boh stvoril? 
Prví ľudia, ktorých Boh stvoril, sa menovali: Adam a Eva. 

 Adam a Eva sú naši prví rodičia čiže prarodičia. 
 

52. Ako Boh stvoril Adama? 
Boh stvoril Adama takto: učinil telo zo zeme a vdýchol do neho 

dušu.31  
 

53. Z čoho teda pozostáva človek? 
Človek teda pozostáva z tela i duše. 

 Duša je nesmrteľný duch, bez ktorého človek nemôže ani 
myslieť ani žiť. 

 

54. Komu sa podobá naša duša? 
Naša duša sa podobá Bohu.32 

 

55. V čom sa podobá naša duša Bohu? 
Naša duša sa podobá Bohu v tom, že:  

1. má rozum a slobodnú vôľu,  
2. je nesmrteľná. 

                                                      
30 „Buďte striezliví a bedlite, lebo váš protivník, diabol, ako ručiaci lev obchádza a hľadá, koho by zožral, ktorému odporujte silní 

vo viere.“ (1. Petr. 5, 8, 9.) 

31 „Stvoril teda Pán Boh človeka z hliny zeme a vdýchol do jeho tvári dych života a človek sa stal živou bytosťou.“ (1 Mojž. 2,7.) 

32 Boh riekol: „Učiňme človeka na náš obraz a našu podobu.“ (1. Mojž. 1, 26.) 
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 Duša nezomrie; ona žije aj po smrti človeka, žije na veky. Dušu 
nevidíme, ale poznávame ju z toho, že človek rozmýšľa  
a slobodnou vôľou sa odhodláva k dobrému, alebo zlému. 
 

56. Prečo Boh stvoril ľudí? 
Boh stvoril ľudí preto, aby ho poznali, milovali, jemu slúžili  

a tak spasení boli, to jest, do neba prišli.33  
 
57. Či môžu ľudia prísť do neba svojimi prirodzenými silami? 

Ľudia svojimi prirodzenými silami nemôžu prísť do neba, ale 
potrebujú k tomu pomoc, čiže milosť Božiu. 
 
58. Či obdaril Boh prvých ľudí svojou milosťou? 

Boh obdaril prvých ľudí svojou milosťou, lebo: 
1. ich učinil svätými, 
2. prijal ich za svoje dietky a za dedičov neba. 

 

                                                      
33 „Milovať budeš Pána Boha svojho z celého srdca svojho.“ (Mt, 22,37) - „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k 

poznaniu pravdy.“ (Tim. 2, 4.) 
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59. Kde bývali prví ľudia? 
Prví ľudia bývali v raji. 

 
60. Či boli prví ľudia v raji blažení? 

Prví ľudia boli v raji blažení, netrpeli a nemali nikdy zomrieť. 
 
61. Či zostali prví ľudia navždy blaženými? 

Prví ľudia nezostali navždy blaženými, lebo zhrešili a tým na 
seba uvalili Boží trest. 
 
62. Čím zhrešili naši prví rodičia? 

Naši prví rodičia zhrešili tým, že neposlúchli Boží príkaz, ale 
jedli zo zakázaného ovocia. 

 
63. Ako Boh prvých rodičov potrestal pre spáchaný hriech? 

Boh prvých rodičov pre spáchaný hriech potrestal tak, že: 
1. stratili milosť Božiu a preto sa nemohli dostať do neba; 
2. zatemnil sa im rozum a ich vôľa sa naklonila k zlému; 
3. museli veľa trpieť a nakoniec zomrieť. 

 
64. Či hriech prvých rodičov škodil len im samotným? 

Hriech prvých rodičov neškodil len im samotným, ale prešiel 
aj s trestom na všetkých ľudí, takže sa v ňom všetci rodíme.34  

 
65. Ako nazývame hriech, v ktorom bývame zrodení? 

Ten hriech, v ktorom bývame zrodení, nazývame dedičným 
hriechom. 
 Dedičný hriech sme osobne nespáchali, ale akoby zdedili 

našim pôvodom od prvých rodičov. 
 
66. Jedine kto bol zachránený od dedičného hriechu? 

Od dedičného hriechu bola zachránená jedine preblahoslavená 
Panna Mária. 

                                                      
34 „Ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, v ktorom 

všetci zhrešili.“ (Rim. 5, 12.) 
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 Preto bola Panna Mária zachránená od hriechu dedičného, 
lebo ju Boh vyvolil za matku Syna svojho. 

 Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie je  
8. decembra. 

 
67. Čo by sa bolo stalo s ľuďmi, keby sa Boh nebol nad nimi 

zmiloval? 
Keby sa Boh nebol zmiloval nad ľuďmi, nikto by nemohol prísť 

do neba. 
 
68. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? 

Boh sa tak zmiloval nad ľuďmi, že im prisľúbil a poslal im 
Vykupiteľa. 

 Boh prisľúbil Vykupiteľa už prvým rodičom. Neskoršie 
obnovil svoj sľub Abrahámovi a jeho pokoleniu, menovite 
Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi, Dávidovi a prorokom. Proroci o 
Vykupiteľovi predpovedali: miesto35 a čas36 jeho narodenia, 
jeho život, zázraky37, umučenie a smrť38, jeho 
zmŕtvychvstanie39, nanebovstúpenie40, založenie  
a ustavičné trvanie jeho Cirkvi41. Ľudia museli čakať na 
Vykupiteľa niekoľko tisíc rokov, aby nahliadli na svoju biedu 
a slabosť a takto túžili po prisľúbenom Vykupiteľovi. Túto 
dobu nám Cirkev pripomína adventom, ktorý trvá asi štyri 
týždne pred Vianocami. Každodenne sa vtedy ku cti Panny 
Márie slúžieva včasná svätá omša, zvaná Roráte. 
 

                                                      
35 „A ty, Betlehem, Efrata, maličký si medzi tisícami ľudskými; z teba vyjde Ten, ktorý má byť panovníkom v Izraeli a pôvod jeho 

od počiatku a odo dní večnosti.“ (Mich 5, 2.) 

36 „Teda vedz a pozoruj. Od toho času, ako vyšla reč, aby zasa bol Jeruzalem vystavený, až po Krista vojvodu, sedem týždňov a 

šesťdesiatdva týždne budú a ulice i múry zasa vystavené budú v úzkosti časov." (Dan. 9, 25.) 

37 „Boh sám príde a spasí vás; vtedy otvoria sa oči slepých a otvoria sa uši hluchých.“ (lz. 35, 4-6.) 

38 „Rozdelili rúcho moje a o moje šaty hádzali lós.“ (Žalm 21, 19.) „A ľúbilo sa Pánovi utrápiť ho, keď položil svoj život za naše 

hriechy.“ (lz. 53.) 

39 „Preto raduje sa moje srdce a môj jazyk, ba i moje telo bude spočívať v nádeji.“ (Žalm. 15, 9.) 

40 Riekol Pán môjmu Pánovi: „Posaď sa po mojej pravici!“ (Žalm 109, 1.) 

41 „A panovať bude od mora až k moru a od rieky až ku končinám  zeme... A klaňať sa mu budú všetci králi zeme, všetky národy 

Jemu budú slúžiť.“ (Žalm 71, 8, 11.) 
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69. Kto je prisľúbený Vykupiteľ? 
Prisľúbený Vykupiteľ je Ježiš Kristus. 

 
Mravné ponaučenie. 

Teda hriech zavinil to, že sme stratili raj, že sa musíme veľa 
trápiť a nakoniec zomrieť. Ako Adama a Evu volal Boh pred súd 
a potrestal ich, tak ani ty sa neskryješ pred Božím súdom. 
Zachovávaj Božie prikázanie a vtedy sa nemusíš obávať Božieho 
trestu ani na svete, ani vo večnosti. Svätý Polykarp hovoril 
pohanskému sudcovi: „Osemdesiatšesť rokov slúžim Bohu a 
neublížil mi, a ja by som ho mal uraziť hriechom?“  
A neurazil ho, radšej sa dal upáliť za živa. 

 
Druh ý  článok.  

 

70. Ako znie druhý článok apoštolského vyznania viery? 
Druhý článok apoštolského vyznania viery znie takto: Verím ... 

v Ježiša Krista, Syna jeho jediného, Pána nášho. 
 

71. Kto je Ježiš Kristus? 
Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Syn Boží, 

ktorý sa pre nás stal človekom. 
 Kristus je Synom Božím. Toto oznámil Boh Otec pri 

Ježišovom premenení na hore Tábor a pri Ježišovom krste 
v Jordáne42; sám Ježiš to často o sebe učil 43 a slávnostne to  
tvrdil pred Kaifášom44; ďalej to dokázal svojimi zázrakmi 
a proroctvami a učili to aj apoštoli.45  

 
72. Čo znamená meno „Ježiš“? 

Meno „Ježiš“ znamená: Spasiteľ alebo Vykupiteľ.46 
                                                      
42 „Toto je Syn môj milovaný, v ktorom mám zaľúbenie.“  (Mt. 3, 1.) 

43 „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.“ (Mt. 28, 18.) — „Ja a Otec sme jedno.“ (Jn. 10, 30.) 

44 „Najvyšší kňaz (Kaifáš) mu povedal: „Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám riekol, či si ty Kristus, Syn Boží— Ježiš mu 

riekol: „Ja som.“ (Mt. 26, 63, Mk. 14, 62.) 

45 Šimon Peter odpovedal: „Ty si Kristus, Syn Boha živého“ (Mt. 16, 16.) — Odpovedal Tomáš a riekol mu: „Pán môj a Boh môj!“ 

(Jn. 20, 28.) 

46 „Dáš mu meno Ježiš, lebo on oslobodí svoj ľud od ich hriechov.“ (Mt. 1, 21.) 
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Anjel Pána zvestoval Panne Márii 
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73. Čo znamená meno „Kristus“? 
Meno „Kristus“ znamená: Pomazaný.47  

 „Kristus“ je grécke slovo. Židia prisľúbeného Vykupiteľa 
menovali Mesiášom, to jest pomazaným; v Starom Zákone 
pomazali olejom prorokov, kňazov, kráľov. Ježiš bol prorokom 
kňazom a kráľom. 

 
T r e t í  č l á n o k .  

 

74. Ako znie tretí článok apoštolského vyznania viery? 
Tretí článok apoštolského vyznania viery znie: Verím ...  

v Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie 
Panny. 
 

75. Čo nás učí tretí článok? 
Tretí článok nás učí, že Syn Boží sa stal človekom.48 
 

76. Ako sa Syn Boží stal človekom? 
Syn Boží sa tak stal človekom, že mocou Ducha Svätého si vzal na 

seba také telo a dušu, aké máme my ľudia.  
 Toto učenie našej viery sa nazýva tajomstvom vtelenia 

Syna Božieho. 
 Anjel Gabriel zvestoval Panne Márii, že porodí Syna Božieho.49 

Sviatok Zvestovania Panny Márie je 25. marca. 
 Z tajomstva vtelenia Syna Božieho vyplýva, že: 

1. Ježiš Kristus je pravý Boh a aj pravý človek. 
2. V Ježišovi Kristovi sú dve prirodzenosti; božská a ľudská; 

ale zato: 
3. Ježiš Kristus je len jedna a to božská osoba. 

 

77. Kto je matka Ježišova? 
Matka Ježišova je preblahoslavená Panna Mária. 

 Panna Mária je preto Matkou Božou alebo Rodičkou Božou, 
lebo jej Syn je Synom Božím. 

                                                      
47 „Pomazal Boh Ježiša Nazaretského Duchom Svätým a mocou.“ ( Sk. 10, 38.) 

48 „A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn. 1, 14.) 

49 „Duch Sv. zostúpi na teba a sila Najvyššieho ťa zatieni.“ (Lk. 1. 35.) 
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78. Kto bol pestúnom čiže vychovávateľom Ježiša Krista? 
Pestúnom čiže vychovávateľom Ježiša Krista bol sv. Jozef, 

ženích Panny Márie. 
 Svätý Jozef je ochrancom Cirkvi svätej. Deň svätého Jozefa je 

19. marca. — Ježiš, Mária, Jozef sa spolu menujú Svätou 
rodinou. 

 
79. Prečo sa Syn Boží stal človekom? 

Syn Boží sa stal človekom preto: 
1. aby nás slovom a príkladom učil; 
2. aby za nás trpel a zomrel, a tak nás vykúpil. 

 
80. Kde sa narodil Pán Ježiš? 

Pán Ježiš sa narodil v Betleheme. 
 Ježišovo narodenie slávime 25. decembra na Vianoce. Ôsmeho 

dňa po narodení dostalo Dieťa meno „Ježiš“. Pamiatku tohoto 
slávime 1. januára na Nový rok. 

 Malému Ježišovi sa prišli klaňať najprv pastieri z blízkeho 
kraja, potom prišli traja mudrci čiže traja králi od Východu. 
Pamiatku tohoto slávime na sviatok Troch Kráľov čiže na 
Zjavenie Pána 6. januára. 

 Ježiš štyridsiateho dňa po svojom narodení bol obetovaný  
v chráme. Na to nás upomína sviatok Očisťovania Panny 
Márie čiže Hromnice 2. februára. 

 
81. Kde bol Ježiš vychovaný? 

Ježiš bol vychovaný v Nazarete. 
 Ježiš sa menuje Kristus Nazaretský podľa mesta Nazaret. 

 
82. Kedy začal Ježiš verejne vyučovať? 

Ježiš začal verejne vyučovať, keď mal tridsať rokov. 
 Ježiš učil verejne tri roky; mal veľa učeníkov, z ktorých si zvolil 

dvanásť apoštolov. 
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83. Čo Ježiš učil? 
Ježiš učil všetko, čo máme veriť a činiť, aby sme boli spasení. 
 Ježiš svoje učenie menoval evanjeliom, to jest 

blahozvesťou. Preto aj knihy, čo obsahujú jeho život  
a učenie, sa menujú: evanjeliom. Toto učenie prevyšuje všetky 
ľudské múdrosti. 

 
84. Čím dokázal Ježiš, že jeho učenie je pravdivé? 

Ježiš dokázal, že jeho učenie je pravdivé: 
1. svojim svätým životom;50 
2. zázrakmi a proroctvami.51 
 Zázrak je neobyčajný skutok, ktorý nemôže vykonať nijaká 

prirodzená sila, ale len všemohúci Boh. Najvýznamnejšie 
zázraky Ježiša Krista sú tieto: 
Ježiš premenil vodu na víno; piatimi chlebmi nasýtil viac tisíc 

ľudí; utíšil búrku na mori; kriesil mŕtvych a sám vstal z mŕtvych. 
 Proroctvo je určité predpovedanie budúcej veci, ktorú nikto 

nemôže vedieť, len vševediaci Boh. 
Ježiš predpovedal, že ho Judáš zradí,52 Peter zaprie,53 že bude 

ukrižovaný a vstane z mŕtvych,54 že vstúpi na nebesia55 a pošle 
Ducha Svätého;56 ďalej predpovedal skazu Jeruzalema,57 
rozšírenie a večné trvanie svojej Cirkvi.58 

 
  

                                                      
50 „Kto z vás ma obviní z hriechu?“ (Jn. 8, 46.) 

51 „Skutky, ktoré ja činím ... vydávajú svedectvo o mne, že ma poslal Otec.“ (Jn. 5, 36.) 

52 Jn. 13, 21-31. 

53 Jn. 13, 36-48. 

54 Mt. 26, 18, 19. 

55 Jn. 6, 63. 

56 Jn. 14, 16-17. 

57 Mt. 24, 1. 

58 Jn. 10, 16. 
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Mravné ponaučenie. 
Ježiš svojimi zázrakmi, proroctvami a svojím životom dokázal, 

že učenie ktoré hlása, nie je od človeka, ale od Boha. Boh je 
pravdovravný, teda aj Ježišovo učenie, ktoré nazývame 
kresťanstvom, je pravé. Za toto učenie Ježiš podstúpil smrť, za toto 
učenie mučenícky krvácali milióny ľudí. Aj ty veríš to, čo Ježiš učil. 
Sv. Leonard, keď ho napadli bezbožní ľudia a žiadali od neho, aby 
zaprel svoju vieru, zvolal: „Nemôžem to učiniť, lebo vtedy by som 
musel povedať, že keď nie je pravda to, čo my kresťania-katolíci 
veríme, potom nás Ježiš Kristus oklamal.“ Ježiš zázrakmi dokázal, že 
je Boh, teda on ani klamať, ani oklamaný byť nemôže.   
 
 

Š t v r t ý  č l á n o k .  
 

85. Ako znie štvrtý článok apoštolského vyznania viery? 
Štvrtý článok apoštolského vyznania viery znie takto: Verím 

... v Ježiša Krista ... ktorý trpel pod Pontským Pilátom, 
ukrižovaný zomrel i pochovaný bol. 
 
86. Ako za nás Ježiš trpel? 

Ježiš za nás veľmi trpel: 
1. na Olivovej hore sa krvou potil; 
2. bičovaný bol; 
3. tŕním korunovaný bol; 
4. ťažký kríž niesol; 
5. na Kalvárii ukrižovaný bol. 

 Pontský Pilát bol rímskym vladárom nad židovskou krajinou, 
ktorý z bojazlivosti pred Židmi odsúdil Ježiša na kríž.  

 Pamätný deň Ježišovej smrti je Veľký piatok. 
 

87. Či musel Ježiš trpieť a zomrieť? 
Ježiš nemusel trpieť a zomrieť: On sa dobrovoľne obetoval za nás, 

lebo nás nekonečne miloval. 
 Smrť Ježišova sa nazýva obetou kríža. 
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88. Prečo Ježiš trpel a zomrel? 
Ježiš trpel a zomrel, aby: 

1. zadosťučinil Bohu za naše hriechy,59 
2. aby nás vykúpil z večného zatratenia,60 
3. aby nás spasil, čiže nám otvoril nebo.61 

 
89. Za ktoré hriechy Ježiš trpel a zomrel? 

Ježiš trpel a zomrel za hriechy celého sveta: za dedičný 
hriech a za všetky hriechy.62 
 I keď Pán Ježiš zadosťučinil za všetky hriechy sveta, jednako 

nebudú všetci ľudia spasení, lebo všetci neveria to, čo Ježiš učil, 
nezachovávajú jeho prikázania a neužívajú prostriedky milosti. 
 

Mravné ponaučenie. 
Pozoruj Pána Ježiša na kríži; hlava naklonená, aby ťa bozkal; 

ruky rozopnuté, aby ťa objali; srdce otvorené, aby ťa v sebe skrylo. 
Nie vojaci, ale jeho veľká láska k tebe pribila Krista na kríž. (Sv. 
Aug.) Preto maj v najväčšej úctivosti svätý kríž. 

Prvý znak, ktorému ťa matka učila, bol znak svätého kríža, 
ktorým sa prežehnávaš. Svätý kríž ťa sprevádza od kolísky až po 
hrob. V dedine a v mestách na vežiach vyčnieva kríž, znak nášho 
spasenia. Na Veľký piatok chodíš bozkávať kríž. Pri sviatosti stavu 
manželského si novomanželia na kríž prisahajú vernosť. A keď 
zomieraš, zasa ti dajú do ruky len kríž ako znak tvojho spasenia. 

 
Miluj kríž a veď zaň duševné boje,  
a zomri šťastne v jeho objatí;  
nad hrobom chrániť bude kosti tvoje,  
kým duši tvojej nebom odplatí. 

  

                                                      
59 „Ježiš si nás zamiloval a umyl nás svojou krvou od našich hriechov.“ (Zjav. 5, 5.) 

60 „Skrze smrť premohol toho, ktorý mal vládu nad smrťou. To jest diabla.'' (Žid. 2, 14.) 

61 „Teda bratia, máme nádej, že skrze krv Kristovu vojdeme do svätyne (do neba).“ (Žid. 10, 19.) 

62 „On je zmierením za naše hriechy, a nielen za naše, ale aj za (hriechy) celého sveta.“ (1 Jn. 2, 2.) 
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Narodenie Pána Ježiša 
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P i a t y  č l á n o k .  
 
90. Ako znie piaty článok apoštolského vyznania viery? 

Piaty článok apoštolského vyznania viery znie takto: Verím ... 
v Ježiša Krista ... ktorý zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal  
z mŕtvych. 
 
91. Čo znamenajú slová „zostúpil do pekiel“? 

Slová „zostúpil do pekiel“ znamenajú, že duša Ježiša Krista 
zostúpila po jeho smrti do predpeklia, kde očakávali vykúpenie 
duše zomretých spravodlivých.63 
 
92. Prečo zostúpil Ježiš do predpeklia? 

Ježiš preto zostúpil do predpeklia, aby zvestoval dušiam 
spravodlivých, že sú vykúpené. 

 
93. Či telo Kristovo navždy zostalo v hrobe? 

Telo Kristovo navždy nezostalo v hrobe; na tretí deň Kristus 
Pán znova spojil svoju dušu s telom a slávne vstal z mŕtvych.64 
 Ježiš tretieho dňa, v nedeľu ráno, vstal z mŕtvych. Pamiatku 

tohoto slávime na Veľkú noc. Sprievod vzkriesenia dodržiava 
sa už v sobotu večer. 

 Predpeklie bolo to miesto, kde na vykúpenie čakali duše 
spravodlivých, ako: Adam, Eva, Ábel, Abrahám a iní. 

 Že Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych, dosvedčujú jeho 
apoštoli a učeníci, ktorí ho po jeho vzkriesení častejšie vídali, s 
ním jedli, hovorili a boli s ním, jeho sa dotýkali a za svoje 
svedectvo aj mučenícku smrť podstúpili. 

 Po svojom vzkriesení Kristus Pán zostal na zemi ešte štyridsať 
dní. Počas tohto času udelil svojim apoštolom, najmä Petrovi, 
duchovnú moc a ponaučenie pre riadenie svojej Cirkvi. 
 

                                                      
63 Kristus bol „usmrtený síce podľa tela, ale oživený podľa ducha, ktorým prišiel zvestovať i tým duchom, ktorí boli v žalári." (1. 

Pet. 3, 13-19) 

64 „Pamätaj, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych. (2. Tim. 2, 8.) ... Keď Kristus nevstal z mŕtvych, márne je naše kázanie, márna je 

i vaša viera.“ (1. Kor. 15, 14.) 
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Mravné ponaučenie. 
Kristus Pán pretrpel veľké bolesti; zomrel na kríži, avšak na 

tretí deň oslávený vstal z mŕtvych. Svojou slávou nás učí, že všetky 
ťarchy, bolesti a trápenia, ktoré tu na svete trpezlivo znášame, 
prinesú i nám slávu. Sv. Pavol apoštol vraví: „Trápenia tohto sveta 
sú také malé, že nie sú ani hodné tej slávy, ktorá za ne čaká  
v nebesiach, ak ich trpezlivo znášame.“ Žiadaj si teda trpieť za Krista 
a chci byť i „opovrhnutým za neho“ ako sv. Pavol apoštol. Kto 
podstúpi za Kristovo učenie krížovú cestu, koho svet pre vieru 
prenasleduje, alebo z koho sa posmieva, ten bude účastný slávy 
Toho, za ktorého trpí: slávy Ježiša Krista. 
 
 

Š i e s t y  č l á n o k .  
 
94. Ako znie šiesty článok apoštolského vyznania viery? 

Šiesty článok apoštolského vyznania viery znie takto: Verím ... 
v Ježiša Krista ... ktorý vstúpil na nebesia, sedí po pravici Boha 
Otca všemohúceho. 
 
95. Kedy vstúpil Ježiš na nebesia? 

Ježiš vstúpil na nebesia štyridsiateho dňa po svojom 
zmŕtvychvstaní. 
 Na štyridsiaty deň po Veľkej noci je sviatok 

Nanebovstúpenia Pána. 
 
96. Ako vstúpil Kristus Pán na nebesia? 

Kristus Pán vstúpil na nebesia z hory Olivovej pred očami 
svojich učeníkov. 
 
97. Čo znamenajú slová „sedí po pravici Boha Otca“? 

Slová „sedí po pravici Boha Otca“ znamenajú, že Ježiš Kristus 
vládne na nebi i na zemi aj ako človek božskou mocou.65 

 

                                                      
65 „Vzkriesil (Krista) z mŕtvych a posadil ho na svoju pravicu v nebesách nad všetko kniežatstvo a mocnosť silu i panstvo  

a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale aj budúcom. A všetko mu poddal pod nohy.“ (Ef. 1, 20-22.) 
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Mravné ponaučenie. 
Kristus Pán vraví: „Kto chce za Mnou ísť, nech vezme svoj kríž  

a nasleduje Ma!“ Keď teda chceš prísť s Kristom do neba, tu musíš 
žiť podľa jeho učenia. V bojoch a trápeniach však pohliadni hore  
k nebesiam, kde je aj pre teba pripravené miesto. „Hľadajte, čo je 
tam hore, kde je Kristus a sedí po pravici Božej. Čo je tam hore majte 
na mysli a nie, čo je na zemi!“ (Kol. 3, 1. 2.) Sursum Corda — hore 
srdcia! 
 
 

S i e d m y  č l á n o k .  
 

98. Ako znie siedmy článok apoštolského vyznania viery? 
Siedmy článok apoštolského vyznania viery znie takto: Verím 

... v Ježiša Krista, ktorý ... odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
 

99. Kedy príde Ježiš súdiť živých i mŕtvych? 
Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych na konci sveta.66 

 

100. Ako sa menuje súd na konci sveta? 
Súd na konci sveta sa menuje posledným súdom, všeobecným 

alebo súdom sveta. 
 Ježiš oddelí dobrých od zlých a vyjaví ich skutky pred 

svetom. 
 

101. Čo povie Ježiš dobrým pri poslednom súde? 
Ježiš pri poslednom súde povie dobrým: „Poďte, požehnaní od 

môjho Otca, vládnite kráľovstvom, pripraveným vám od 
ustanovenia sveta.“67 

 

102. Čo povie Ježiš zlým pri poslednom súde? 
Ježiš pri poslednom súde povie zlým: „Vzdiaľte sa odo mňa, 

zlorečenci, do ohňa večného, ktorý je pripravený diablovi a jeho 
anjelom.“68 

                                                      
66 „A uzrú Syna človeka prichádzať na oblakoch nebeských s veľkou mohutnosťou a velebnosťou.“ (Mt. 24, 30.) 

67 Mt. 25. 34. 

68 Mt. 22, 41. 
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Posledný súd 
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103. Kde pôjdu po všeobecnom súde dobrí a kde zlí? 
  Po všeobecnom súde pôjdu dobrí do neba, zlí ale do pekla. 
 
Mravné ponaučenie. 

Každý hriech nesie so sebou trest. Darmo sa utešuješ tým, že 
hriech si spáchal v tajnosti. Vieš o tom sám, teda pred vlastným 
svedomím nebudeš mať pokoja. No a o tvojich tajných hriechoch vie 
aj Boh, ktorý je vševediaci. On bude odplácať dobré a trestať zlé. On 
je pamätlivý; aj keď ťa netrestá ihneď, učiní to na konci sveta. Vtedy 
odhalí všetky tvoje tajnosti pred tvojimi rodičmi, bratmi, priateľmi, 
učiteľmi a predstavenými. Chráň sa teda zlého a drž sa vždy a všade 
v tom povedomí, že je pri tebe Boh! 

 
 

Ôsmy článok.  
 

104. Ako znie ôsmy článok apoštolského vyznania viery? 
Ôsmy článok apoštolského vyznania viery znie takto: Verím  

v Ducha Svätého. 
 
105. Kto je Duch Svätý? 

Duch Svätý je tretia božská osoba, pravý Boh s Otcom i Synom. 
 Duch Svätý pochádza od večnosti rovnako od Otca a Syna. 

Ježiš častejšie sľuboval, že pošle Ducha Svätého.69 
 

106. Kedy Ježiš Kristus poslal svojej Cirkvi Ducha Svätého? 
Ježiš Kristus poslal svojej Cirkvi Ducha Svätého desiateho dňa 

po svojom nanebovstúpení. 
 Pamiatku zoslania Ducha Svätého slávime na sviatok Ducha 

Svätého čiže na Turíce. Duch Svätý zostúpil na apoštolov  
v podobe ohnivých jazykov. Oheň znamená lásku, osvietenie. 

 Duch Svätý sa pri Ježišovom krste zjavil aj v podobe holubice. 
Holubica znamená nevinnosť a tichosť. 

  

                                                      
69 „Keď príde Potešiteľ, ktorého vám pošlem od Otca — Duch pravdy, ktorý od Otca pochádza — ten bude vydávať svedectvo o 

mne.“ (Jn. 15, 26; Jn. 14, 26.) 
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107. Prečo poslal Ježiš Kristus Ducha Svätého? 
Ježiš Kristus poslal Ducha Svätého, aby účinkoval v Cirkvi  

a v našich dušiach do konca. 
 
108. Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi? 

Duch Svätý účinkuje v Cirkvi tak, že ju vyučuje a riadi. 
 
109. Ako účinkuje Duch Svätý v našej duši? 

Duch Svätý účinkuje v našej duši tak, že ju posilňuje  
a posväcuje. 
 Duch Svätý sa menuje i Posvätiteľom a Utešiteľom.70 
 Duch Svätý nám dáva sedem darov, ktorými nás privádza  

k tomu, aby sme poslúchali jeho vnuknutia. 
 Dary Ducha Svätého sú: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, 

poznania, nábožnosti a bázne Božej.71 
 
Mravné ponaučenie. 

Duch Svätý vstupuje len do čistého srdca a svoje dary dáva len 
tým, ktorí nemajú na duši ťažký hriech. Očisti teda svoju dušu od 
špiny hriechu a učiň ju vhodným príbytkom pre dary Ducha 
Svätého. 
 
 

D e v i a t y  č l á n o k .  
 

110. Ako znie deviaty článok apoštolského vyznania viery? 
Deviaty článok apoštolského vyznania viery znie takto: Verím 

... Cirkev svätú všeobecnú, svätých obcovanie. 
 
111. Čo je Cirkev? 

Cirkev je spoločnosť kresťanov-katolíkov, ktorí sú zjednotení 
pod rímskym pápežom.  

                                                      
70 „Keď príde Potešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý od Otca pochádza, ten bude vydávať svedectvo  

o mne.“ (Jn. 15, 26;) 

71 „A spočinie na ňom duch Pánov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch poznania a nábožnosti a naplní ho duch 

bázne Pánovej. Nie podľa videnia očí bude súdiť, ani podľa slyšania uší trestať.“ (Iz. 11. 23.) 
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1 .  O  z a l o ž e n í  a  s p r a v o v a n í  C i r k v i .  
 

112. Kto založil Cirkev? 
Cirkev založil Ježiš Kristus. 
 Ježiš Kristus založil Cirkev tak, že zhromažďoval veriacich  

a ustanovil im viditeľnú hlavu a predstavených, aby ďalej šírili 
jeho učenie, vysluhovali sviatosti a spravovali veriacich. 

 
113. Koho ustanovil Kristus Pán za viditeľnú hlavu Cirkvi? 

Kristus Pán ustanovil za viditeľnú hlavu Cirkvi sv. Petra apoštola. 
 Neviditeľnou hlavou Cirkvi je sám zakladateľ, Ježiš Kristus. 

  
114. Akými slovami sľúbil Ježiš sv. Petrovi, že bude hlavou 

Cirkvi? 
Ježiš sľúbil sv. Petrovi, že bude hlavou Cirkvi týmito slovami: 

„Ty si Peter, na tejto skale vystavím svoju Cirkev, a brány pekelné 
ju nepremôžu. Tebe dám kľúče od kráľovstva nebeského. 
A čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané i na nebesiach;  
a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebesiach.“72 
 Kristus prirovnáva svoju Cirkev k budove vystavanej na 

skale. Čo je základ v budove, to je Peter v Cirkvi. 
 

115. Akými slovami ustanovil Ježiš Kristus sv. Petra za hlavu 
Cirkvi? 

Ježiš Kristus ustanovil sv. Petra za hlavu Cirkvi týmito slovami: 
„Pas moje baránky, pas moje ovce.“73 
 Baránky a ovečky znamenajú biskupov, kňazov a veriacich. 

 
116. Kto je po smrti sv. Petra viditeľnou hlavou Cirkvi? 

Po smrti sv. Petra je viditeľnou hlavou Cirkvi rímsky pápež. 
 Rímsky pápež sa nazýva svätým Otcom. 
 Rímsky pápež je riadnym nástupcom sv. Petra na 

biskupskej stolici v Ríme. Sv. Peter žil v Ríme a tam v roku 
67. aj zomrel. (Kto je terajším pápežom?) 

                                                      
72 Mt. 16, 19, 20. 

73 Jn. 21, 15-17. 
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Pán Ježiš je dobrý pastier 
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117. Koho ustanovil Kristus Pán za predstavených Cirkvi 
pod vedením sv. Petra? 

Kristus Pán ustanovil apoštolov pod vedením sv. Petra za 
predstavených Cirkvi. 

 
118. Kto sú po apoštoloch predstavení Cirkvi? 

Po apoštoloch sú predstavenými Cirkvi nástupcovia 
apoštolov, teda biskupi, ktorí sú podriadení pápežovi. 
 Slovo „biskup“ znamená dozorca. Biskupi spravujú 

jednotlivé biskupstvá. Cirkevné obce zasa spravujú farári, 
farárom pomáhajú kapláni a katechéti. 

 
 

2 .  O  z n a k o c h  C i r k v i .  
 
119. Koľko cirkví založil Kristus? 

Kristus založil len jednu Cirkev. 
 Pravé náboženstvo môže byť len jedno; jeden Boh, jedna 

viera, jedna pravda. 
 
120. Po čom poznávame pravú Cirkev Kristovu? 

Pravú Cirkev Kristovu poznávame po tom, že je: 
1. jedna, 
2. svätá, 
3. katolícka, čiže všeobecná, 
4. apoštolská.74 

Toto sú potrebné znaky pravej Cirkvi.  
 
 
 
 
 
 

                                                      
74 Všetky znaky pravej Cirkvi sú v kňazskej reči Ježišovej pri poslednej večeri. Pán Ježiš sa modlil takto: „Ja pre nich posväcujem 

seba samého, aby aj oni boli posvätení v pravde (svätosť). No neprosím len za nich, ale i za tých, ktorí skrze ich slovo 

(apoštolskosť) uveria vo mňa: aby  všetci (obecnosť) jedno boli (jednota).“ (Jn. 17, 19, 21.) 
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Svätý Peter 
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121. Ktorá Cirkev má všetky tieto štyri znaky? 
Všetky tieto štyri znaky má jedine Cirkev rímsko-katolícka  

a preto je ona pravá Cirkev Kristova. 
 „Katolícka“ je grécke slovo a znamená všeobecná. Cirkev 

katolícka sa nazýva rímskou, lebo na jej čele stojí rímsky 
pápež. 

 Tie kresťanské náboženské spoločnosti, ktoré sa odtrhli od 
katolíckej Cirkvi, nazývame sektami. Ani v jednej sekte 
nejestvujú potrebné znaky pravej Cirkvi. 

 
122. Prečo je rímsko-katolícka Cirkev jedna? 

Cirkev rímsko-katolícka je jedna, lebo: 
1. má len jednu hlavu; 
2. vždy a všade učí jedno a to isté; 
3. všade vysluhuje tie isté sviatosti; 
4. obetuje tú istú omšu svätú. 

 
123. Prečo je rímsko-katolícka Cirkev svätá? 

Rímsko-katolícka Cirkev je svätá, lebo: 
1. má zakladateľa Boha, Ježiša Krista; 
2. jej učenie je sväté; 
3. sviatosťami vychováva svätých.  

 
124. Prečo je rímsko-katolícka Cirkev všeobecná? 

Rímsko-katolícka Cirkev je všeobecná, lebo: 
1. od čias Krista trvá neustále; 
2. rozširuje sa po celom svete; 
3. každý človek môže byť jej údom. 

 
125. Prečo je rímsko-katolícka Cirkev apoštolská? 

Rímsko-katolícka Cirkev je apoštolská, lebo: 
1. ju rozširovali apoštoli; 
2. jej učenie sa zrovnáva s učením apoštolským; 
3. jej predstavení sú riadni nástupcovia apoštolov. 
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3.  O povolaní  Cirkvi .  
 
126. K čomu založil Kristus Cirkev? 

Kristus založil Cirkev k tomu, aby viedla ľudí k večnému 
spaseniu. 
 Cirkev katolícka je jediná pravá Cirkev a preto je 

samospasiteľná. Avšak aj tí, ktorí bez svojej viny nie sú údmi 
katolíckej Cirkvi, môžu byť spasení; keď žijú podľa svojho 
svedomia, čo je hlas Boží. Títo patria duševne do Cirkvi 
Kristovej. 
 

127. Čím vedie Cirkev ľudí k večnému spaseniu? 
Cirkev vedie ľudí k večnému spaseniu tým, že: 

1. neomylne im podáva Kristovo učenie; 
2. spravuje ich svojimi zákonmi; 
3. posväcuje ich prostriedkami milostí. 

 Cirkev koná trojaký úrad: učiteľský, pastiersky a kňazský. 
 

128. Kto v Cirkvi neomylne učí Kristovo učenie? 
Učenie Kristovo v Cirkvi neomylne učí: 

1. pápež a spolu s ním zjednotení biskupi, alebo; 
2. pápež sám, ako najvyšší učiteľ a pastier pre celú Cirkev. 

 Pápež a s ním zjednotení biskupi tvoria Cirkev učiacu. Ostatní 
údovia sa však menujú Cirkvou poslúchajúcou. 

 Zhromaždenie biskupov celej Cirkvi, na ktorom sa rozhoduje o 
otázkach viery a mravov, nazývame všeobecným cirkevným 
koncilom. Výsledky cirkevného koncilu sú platné len vtedy, 
keď ich potvrdí pápež. 

 
129. V čom je neomylná učiaca Cirkev? 

Učiaca Cirkev je neomylná v učení viery a mravov. 
 
130. Prečo je učiaca Cirkev neomylná? 

Učiaca Cirkev je neomylná, lebo Ježiš Kristus prisľúbil Cirkvi, 
že ju nikdy neopustí, že s ňou naveky zostane Duch Svätý.  
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 Kristus Pán povedal apoštolom: „Daná mi je všetka moc na 
nebi i na zemi; iďte teda, učte všetky národy ... učte ich 
zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja 
som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“.75 A zasa: 
„A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby s vami 
ostával naveky: Ducha pravdy.“76 

 
131. Kto nám prikazuje, aby sme verili učeniu katolíckej 

Cirkvi? 
Aby sme verili učeniu katolíckej Cirkvi, nám prikazuje sám 

Kristus, týmito slovami: „Keď ani Cirkev neposlúchne: nech ti je ako 
pohan a mýtnik“,77 to jest verejný hriešnik. 
 Kto potupuje Cirkev, potupuje Krista. Kristus vravel: „Kto vás 

počúva, mňa počúva, a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.“78  
 Cirkev trestá neposlušných tým, že im odoprie vysluhovanie 

sviatostí, cirkevné pohreby, vyobcuje ich z Cirkvi atď. 

 
 

4 .  O b cov a n i e  s v ä t ý ch .  
 
132. Čo znamenajú slová „obcovanie svätých“? 

Slová „obcovanie svätých“ znamenajú, že všetci živí i mŕtvi 
údovia Cirkvi patria duchovne spolu a jeden druhému pomáhajú.79 

 
133. Kto patrí do obcovania svätých? 

Do obcovania svätých patria: 
1. všetci kresťania-katolíci na zemi, títo tvoria Cirkev 

bojujúcu; 
2. duše v očistci, tieto tvoria Cirkev trpiacu; 
3. blahoslavení v nebi, títo tvoria Cirkev oslávenú alebo 

víťaznú. 
                                                      
75 Mt. 28, 18-20 

76 Jn. 14, 16, 17 

77 Mt. 18, 17. 

78 Luk. 10. 16. 

79 „Ako v jednom tele máme mnoho údov, tak sme všetci jedno telo v Kristu.“ (Rim. 11, 4-5.) 
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12-ročný Pán Ježiš s učiteľmi zákona v chráme 
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134. Čím nám pomáhajú blahoslavení v nebi? 
Blahoslavení v nebi nám pomáhajú tým, že za nás orodujú  

u Boha.80 
 Sviatok Všechsvätých je 1. novembra. 

 
135. Čím môžeme pomáhať dušiam v očistci? 

Dušiam v očistci môžeme pomáhať modlitbou, odpustkami, 
almužnou a hlavne obetou svätej omše.81  
 Deň Všetkých verných Dušičiek je 2. novembra. 

 
136. Ako sa modlíme za mŕtvych? 

Za mŕtvych sa modlíme takto: Odpočinutie večné daj im,  
ó Pane, a svetlo večné nech im svieti. Skrze milosrdenstvo Božie 
nech odpočívajú v pokoji. Amen.  
 
Mravné ponaučenie. 

Miluješ svoju matku, lebo ti dala život. Stará sa o teba  
a opatruje ťa. Avšak už vieš i to, že pozostávaš nielen z tela, ale máš 
i nesmrteľnú dušu. No a o túto tvoju dušu sa stará tvoja druhá 
matka: Cirkev katolícka. Buď jej teda verným a vďačným dieťaťom! 
Ako nedáš nič zlého povedať na svoju matku, ochrániš ju, poslúchaš 
ju a modlíš sa za ňu, tak sa správaj aj voči tvojej druhej matke: Cirkvi 
katolíckej. Ona ťa priviedla svätým krstom ku Kristu, ona ťa učí, 
modlí sa za teba, potešuje ťa v živote i smrti. Nezapri ju v nijakých 
okolnostiach, nebuď Judášom! Sv. Terézia hrdo a s radosťou 
opakovala na smrteľnej posteli: „Som dcérou Cirkvi svätej!" Svätí 
mučeníci pred pohanskými sudcami radostne vyznávali: „Som 
kresťan katolík!" O'Connel, velikán Írov mal túto poslednú žiadosť: 
„Telo moje pochovajte do zeme vlasti telesnej, srdce moje však pošlite 
do zeme vlasti duševnej: do Ríma." O'Connel bol do konca verným 
synom Cirkvi. 

 
  

                                                      
80 Oniáš prehovoriac riekol: „Tento je milovníkom bratov i ľudu Izraelského, toto je ten ktorý sa mnoho modlí za ľud a za všetko 

mesto sväté, Jeremiáš, prorok Boží.(VI. Mak 15, 14.) 

81 „Preto svätá a spasiteľná myšlienka je: modliť sa za mŕtvych, aby boli zbavení hriechov.“ (II. Mak. 12, 46.) 
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D e s i a t y  č l á n o k .  
 

137. Ako znie desiaty článok apoštolského vyznania viery? 
Desiaty článok apoštolského vyznania viery znie takto: „Verím 

... v hriechov odpustenie.“ 
 

138. Čo nás učí desiaty článok apoštolského vyznania viery? 
Desiaty článok apoštolského vyznania viery nás učí, že  

v Cirkvi môžeme dostať odpustenie všetkých hriechov.82 
Odpustenie dedičného hriechu obsiahneme pri sviatosti 

krstu, ostatných hriechov však vo sviatosti pokánia. 
 
Mravné ponaučenie. 

Keď ťa trápi hriech, nemeškaj, ale choď ako márnotratný syn 
k nebeskému Otcovi, vyznaj svoje viny, úprimne ľutuj a pros o 
odpustenie. Neodkladaj s pokáním. Kým žiješ na svete, Boh ti 
vždy odpustí, ak o odpustenie prosíš skrúšeným srdcom, po smrti 
však prestáva Boh odpúšťať. Tu je ti Boh ešte milosrdným, na 
druhom svete ti bude neúprosným sudcom.  

 
 

J e d e n á s t y  č l á n o k .  
 

139. Ako znie jedenásty článok apoštolského vyznania viery? 
Jedenásty článok apoštolského vyznania viery znie takto: 

„Verím ... v tela z mŕtvych vzkriesenie.“ 
 

140. Čo sa stáva s človekom pri jeho smrti? 
Pri smrti človeka sa duša odlúči od tela a telo sa vráti do zeme. 

 Cirkev má v úcte mŕtve telo, lebo bolo príbytkom Ducha 
Svätého a bude zasa vzkriesené. Preto Cirkev svätením 
pochováva mŕtvych na posvätnom mieste - na cintoríne. 

 Pálenie mŕtvol Cirkev odsudzuje, lebo odporuje prírode, uráža 
úctu i náboženský cit a ničí stopy zločinov. Aj Kristus bol 

                                                      
82 Ježiš dýchol na apoštolov a povedal im: „Prijmite Ducha Svätého. Ktorým odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im a ktorým 

zadržíte, zadržané sú.“ (Jn. 20, 22-23.) - Napr. márnotratný syn; Mária Magdaléna. 
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pochovaný. Kto by nariadil, aby jeho mŕtvola bola spálená, 
nedostane cirkevný pohreb.83 
 

141. Dokiaľ zostane naše telo v zemi? 
Naše telo zostane v zemi až do súdneho dňa. 

 
142. Čo sa stane s telom človeka na súdny deň? 

Na súdny deň Boh vzkriesi telo človeka a naveky ho spojí  
s dušou.84 
 Všetci budeme vzkriesení. Telá vzkriesených nebudú 

rovnaké, telá dobrých budú oslávené a zlých ošklivé.85 
 

Mravné ponaučenie. 
Vysoko si ceň i svoje telo. Ono je chrámom, domovom tvojej 

duše. Nikdy nepáchaj svojim telom také hriechy, ktoré tvoje telo 
zneucťujú, špinia. Veď v tomto samom tele budeš na konci sveta 
vzkriesený a pred súd Boží postavený. 

 
D v a n á s t y  č l á n o k .  

 
143. Ako znie dvanásty článok apoštolského vyznania viery? 

Dvanásty článok apoštolského vyznania viery znie takto: 
„Verím ... v život večný. Amen.“ 

 
144. Čo sa stane s dušou, keď zomrieme? 

Keď zomrieme, Boh bude našu dušu súdiť. 
 Boh bude súdiť dušu zo všetkého, na čo sme za živa mysleli, 

hovorili, činili a čo sme zameškali. 
 

145. Ako nazývame tento súd? 
Tento súd nazývame osobitným súdom. 
 

                                                      
83 1240 kánon. 

84 „Prichádza hodina, keď všetci, ktorí sú v hroboch, počujú hlas Syna Božieho, a pôjdu tí, ktorí dobre činili vzkriesení do života, 

tí však ktorí zlé páchali, vzkriesení do súdu.“ (Jn. 5, 28, 29.) 

85 „Zaskvejú sa spravodliví ako slnko v kráľovstve svojho Otca.“ (Mt. 13, 43.) 
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146. Kde príde naša duša po osobitnom súde? 
Naša duša po osobitnom súde príde buďto do neba, buďto do 

pekla alebo do očistca. 
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147. Ktoré duše prídu do neba? 
Do neba prídu duše spravodlivých, ktorí nemajú hriech a 

nezasluhujú si pokuty. 
 
148. Čím Boh odpláca spravodlivých v nebi? 

Boh spravodlivých v nebi odpláca tým, že spravodliví ho vidia 
z tváre do tváre a sú s ním spojení vo večnej láske.86 
 
149. Ktoré duše prídu do pekla? 

Do pekla prídu duše zlých, ktorí zomreli v smrteľnom hriechu. 
 
150. Čím Boh trestá zlých v pekle?  

Boh trestá zlých v pekle tým, že ho nikdy nevidia a trápia sa vo 
večnom ohni.87 
 Zatratení si sami zavinili svoje zatratenie, lebo každý človek 

môže byť spasený, len nech užíva tie hojné milosti, ktoré Pán 
Boh každému dáva. 

 Smrť, súd, nebo a peklo sú štyri posledné veci človeka. 
 

151. Ktoré duše prídu do očistca? 
Do očistca prídu duše tých, ktorí zomreli vo všednom hriechu 

alebo si zasluhujú ešte dočasnú pokutu. 
 
152. Dokiaľ zostane duša v očistci? 

Duša zostane v očistci dotiaľ, kým sa z hriechov neočistí a 
nevytrpí pokutu. 
 
153. Čo znamená slovo „Amen“? 

Slovo „Amen“  znamená: „tak je“, alebo „staň sa“.  
 Slovom „Amen“ potvrdzujeme, že pevne veríme všetko, čo 

je v apoštolskom vyznaní viery. 
 
  

                                                      
86 „Teraz vidíme (Boha) cez zrkadlo v hádanke, ale vtedy z tváre do tváre. (1 Kor. 13, 12.) 

87„I títo pôjdu do večného trestu, kdežto spravodliví do večného života.“ (Mt. 25, 46.) 
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Mravné ponaučenie. 
 
Len krátky čas žiješ na zemi.  

Kde sú tí, ktorí stavali tú školu, do 
ktorej chodíš? Kde sa podeli tí, čo 
položili prvý kameň ku stavbe vášho 
kostola? Ty vieš, kde sú. Pominuli sa  
a ležia na cintoríne. Raz žili na svete, 
aby zomreli a raz zomreli, aby večne 
žili. Avšak na ten večný život sa tu 
pripravili. Kto žil podľa učenia Krista 
Pána, ten sa aj s Ním raduje  
v nebesiach, kto ale tu slúžil diablovi, 
ten s diablom žije na veky. V tom 
večnom živote nieto viacej premeny. 
Tam už nikto nezomrie, aby prešiel do 
iného života. Ži teda bohumilo  
a neobetuj za časné hriešne radosti, 
ktoré sa pominú, život večný, blažený. 
„Lebo tu nemáme stáleho miesta, ale 
vyhľadáme budúce." (Žid. 13, 14.) 
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DRUHÁ ČIASTKA 

I.  O prikázaniach. 

  
154. Či k spaseniu stačí len veriť, čo Boh zjavil? 

K spaseniu nestačí len veriť, čo Boh zjavil, ale musíme aj 
zachovávať Božie prikázanie.88 
 

A) O HLAVNOM PRIKÁZANÍ 

 
155. Ktoré je hlavné prikázanie, čo v sebe obsahuje všetky 

ostatné? 
Hlavné prikázanie, čo v sebe obsahuje všetky ostatné 

prikázania, je prikázanie lásky k Bohu a blížnemu. 
 

1 .  O  l á s k e  k  B o h u .  
 
156. Ako znie prikázanie lásky k Bohu? 

Prikázanie lásky k Bohu znie takto: Milovať budeš Pána Boha 
svojho z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle 
a zo všetkej svojej sily.89 
 
157. Čo od nás Boh v tomto prikázaní žiada? 

Boh v tomto prikázaní od nás žiada, aby sme ho nadovšetko 
milovali. 
 
158. Kedy Boha nadovšetko milujeme? 

Boha nadovšetko milujeme, keď ho väčšmi milujeme, ako 
všetko na svete; tak že volíme si radšej zomrieť, ako Boha uraziť.90 
 

 
 

                                                      
88 Ježiš riekol mládencovi: „Ak chceš vojsť do života, zachovaj prikázanie.“ (Mt. 19, 17.) 

89 Mt. 22. 37. - Mk. 12, 30. 

90 Napríklad Abrahám; mučeníci. 
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Pán Ježiš vyučuje Boží ľud 
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159. Prečo máme Boha milovať? 
Boha máme milovať: 
1. lebo je nekonečne dokonalý a preto milovania hodný; 
2. lebo on nám dáva všetko dobré. 

 Láska k Bohu je dvojaká: dokonalá a nedokonalá. Naša láska  
k Bohu je dokonalá, keď ho milujeme hlavne pre neho samého; 
to jest, keď ho milujeme preto, lebo je nekonečná dokonalosť.  

Nedokonalá je naša láska k Bohu, keď ho milujeme hlavne 
preto, lebo nám činí dobre. 

 

160. Čím preukazujeme, že Boha milujeme? 
Že Boha milujeme, preukazujeme tým, že činíme, čo sa Bohu 

ľúbi, to jest zachovávame jeho prikázania.91 
 
Mravné ponaučenie. 

Sv. Blanka mala rada svojho syna Ľudovíta, zo srdca ho mala 
rada a predsa hovorievala: „Radšej by som bola, aby to dieťa zomrelo, 
akoby malo neskoršie Boha len jediným hriechom uraziť". Dobrý 
kresťan má radšej Boha, ako priateľov, rodičov, svojich známych, ba 
radšej ako seba, a preto zaprie svoje telo, svoje žiadosti i náruživosti 
a kvôli Bohu sa zriekne hriešnych radostí. Život je krátky a kto sa z 
lásky k Bohu zriekne jeho hriešnych radostí, ten bude obdarený 
večným, radostným životom. 
 

2 .  O  l á s k e  k  s e b e  a  b l í ž n e m u .  
 

161. Ako znie prikázanie lásky k blížnemu? 
Prikázanie lásky k blížnemu znie takto: Milovať budeš svojho 

blížneho ako seba samého.92 
 
162. Ako máme milovať seba samých? 

Seba samých máme milovať tak, že sa máme väčšmi starať  
o dušu ako o telo.93 

                                                      
91 „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje." (Jn. 14, 21.) 

92 „Lebo čo je na plat človeku, keby celý svet získal, ale újmu utrpel by na svojej duši?“ (Mt. 16, 26) 

93 Mt. 22 - 29.  Mk. 12, 31. 
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163. Kto je náš blížny? 
Náš blížny je každý človek: či priateľ či nepriateľ.94  

 

164. Prečo máme milovať každého človeka? 
Každého človeka máme milovať: 
1. lebo každý človek je stvorený na obraz Boží, 
2. lebo to prikázal Kristus Pán.95 

 
165. Kedy milujeme blížneho ako seba samého? 

Blížneho milujeme ako seba samého, keď zachovávame 
prikázania Krista Pána: „Všetko, čokoľvek chcete, aby ľudia činili 
vám, i vy čiňte im.“96 
 
166. Prečo máme milovať i svojho nepriateľa? 

Máme milovať aj svojho nepriateľa, lebo Kristus Pán prikázal: 
„Milujte svojich nepriateľov.“97 
 Naša viera odporúča do našej lásky najmä chudobných, vdovy  

a siroty a vôbec všetkých tých, ktorí sú v telesnej alebo duševnej 
núdzi. 
 

167. Ako máme pomáhať tým, čo sú v telesnej alebo 
duševnej núdzi? 

Tým, ktorí sú v telesnej alebo duševnej núdzi, máme pomáhať 
telesnými a duševnými skutkami milosrdenstva. 

• Telesné skutky milosrdenstva sú: 
1. lačných kŕmiť, 98 
2. smädných napájať, 99 
3. nahých odievať,100  

                                                      
94 Príklad: Milosrdný samaritán. (Lk. 10, 29-37.) 

95 „Po tomto budú poznávať všetci, že ste mojimi učeníkmi, keď budete mať lásku jedni k druhým.“ (Jn. 13, 15.) 

96 Mt. 7, 2. 

97 Kristus Pán ďalej učil: „Dobro čiňte tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a osočujú, aby ste 

boli dietkami Vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mat. 5. 45-54.) Keď na kríži skonával, modlil sa za svojich nepriateľov! „Otče, 

odpusť im lebo nevedia, čo činia.“ (Luk. 23, 34.) 

98 Napr. vdova v Sarepte; Ježiš nasýti päť tisíc ľudí; sv. Alžbeta. 

99 Pr. Rebeka; Samaritánka. 

100 Pr. Sv. Martin; vianočné dary chudobným dietkam. 
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4. pocestných do hospody prijímať,101 
5. väzňov vykupovať,102  
6. chorých navštevovať,103 
7. mŕtvych pochovávať.104 

 
• Duševné skutky milosrdenstva sú: 

1. hriešnikov karhať, 105 
2. nevedomých vyučovať,106  
3. pochybujúcim dobre radiť,107  
4. zarmútených tešiť, 108 
5. krivdu trpezlivo znášať,109  
6. ubližujúcim odpúšťať,110  
7. za živých a mŕtvych sa modliť.111 

 
Mravné ponaučenie. 

Láska k blížnemu nespočíva len v slovách alebo v citoch alebo v 
dobroprajnosti. Sv. Jakub apoštol vraví: „A keby brat a sestra boli nahí 
a potrebovali by každodennú potravy a keby im niekto z vás riekol: 
„Iďte v pokoji! Zohrejte sa a najedzte sa, avšak nedali by ste im to, čo 
telo potrebuje, čo to bude platné?“ (Jak. 2, 15.) Láska kresťanská je 
teda dobročinnosť. Každý dobre vie, komu má preukázať lásku, či už 
dobrou radou, či štedrosťou, či pomocou práce, či útrpnosťou a 
potešením. Dobrého katolíka je možné poznať podľa toho, že všade 
dobre činí blížnym a kade len chodí, je milosrdným samaritánom. 

                                                      
101 Pr. Abrahám; Mária a Marta; mnísi na hore Svätobernardskej. 

102 Pr. Daniel; rehoľa sv. Trojice; spolok detinstva Ježišovho. 

103 Pr. Tobiáš; milosrdné sestry. 

104 Pr. Jozef z Arimatie; pohrebné spolky. 

105 Pr. Noe; Eliáš; lotor po pravici. 

106 Pr. sv. apoštoli; misionári; zbieranie známok. 

107 Pr. Jozef Egyptský; Gamaliel. 

108 Pr. Tobiáš; Ježiš u sestier Lazarových. 

109 Pr. Jób. 

110 Pr. Jozef Egyptský; sv. Štefan prvý mučeník. 

111 Abrahám sa modlil za Sodomu ; Kristus za svojich učeníkov; Júda Machabejský. 
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B) O DESATORE BOŽÍCH PRIKÁZANÍ 
 

168. Kde sa obšírnejšie nachádzajú prikázania lásky  
k Bohu a k blížnemu? 

 
Prikázania lásky k Bohu a k blížnemu sa obšírnejšie nachádzajú 

v desatore Božích prikázaniach. 
 

169. Ako znie desatoro Božích prikázaní? 
Desatoro Božích prikázaní znie takto: 

1. Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov predo mnou, 
aby si sa im klaňal. 

2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 
3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil. 
4. Cti otca svojho i matku svoju. 
5. Nezabiješ. 
6. Nezosmilníš. 
7. Nepokradneš. 
8. Neprehovoríš krivého svedectva proti blížnemu svojmu. 
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. 

10. Nepožiadaš ani domu, ani role jeho, ani ničoho, čo jeho je. 
 
 Desatoro Božích prikázaní vyhlásil Boh Izraelitom na hore 

Sinaj a odovzdal ich na dvoch kamenných tabuliach 
napísané Mojžišovi. 

 Aj my sme povinní zachovávať desatoro prikázaní, lebo ich 
Ježiš potvrdil a zachovávať prikázal.112 

 
 

 
 
 
 
 

                                                      
112 „Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale doplniť.“ (Mt. 5, 17) 
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P r v é  p r ik á z a n ie  B o ž ie .  
 
170. Ako znie prvé prikázanie Božie? 

Prvé prikázanie Božie znie takto: Ja som Pán Boh tvoj, nebudeš 
mať iných bohov predo mnou, aby si sa im klaňal. 

 
171. Čo prikazuje Boh v prvom prikázaní? 

Boh v prvom prikázaní prikazuje, aby sme jeho ctili a len jemu 
ako najvyššiemu Pánovi sa klaňali. 
 Klaňanie sa, čiže poklona prislúcha výlučne Bohu.113  

 
172. Ako máme Boha ctiť? 

Boha máme ctiť vnútorne a navonok. 
 
173. Kedy ctíme Boha vnútorne? 

Boha ctíme vnútorne vtedy, keď v neho veríme, v neho dúfame 
a jeho milujeme. 
 Viera, nádej a láska sú božské cnosti. 

 
174. Kto sa prehrešuje proti viere? 

Proti viere sa prehrešuje ten: 
1. kto svojou vinou pochybuje o pravdách viery alebo 

neverí, 
2. kto je vo viere ľahostajný alebo ju zapiera. 

 Kto zo svojej viny v Boha neverí, alebo neverí v Jeho zjavenie, 
prehrešuje sa neverou.  

 Kresťan-katolík, ktorý sa zrieka katolíckej viery, sa prehrešuje 
odpadlíctvom. 

 Kto nedbá o svoje náboženstvo, alebo pokladá všetky 
náboženstvá za rovnako pravé a dobré, sa prehrešuje 
ľahostajnosťou vo viere. 

 Kto sa rečou, alebo svojim správaním zlomyseľne predstavuje, 
akoby bol inovercom, prehrešuje sa zapieraním viery. 

 

                                                      
113 „Pánu Bohu svojmu sa budeš klaňať a jemu jedine poctu božskú vzdávať.“ (Mt. 4, 10.) 
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Pán Ježiš uzdravuje slepého 
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175. Čo najmä škodí našej viere? 
Našej viere škodí najmä to, keď počúvame protináboženské 

reči; čítame také spisy a noviny, navštevujeme a rozširujeme 
protináboženské spolky. 

 
176. Čo máme od Boha dúfať? 

Od Boha máme dúfať večné blahoslavenstvo a všetko, čo je 
potrebné k jeho dosiahnutiu. 
 Večné blahoslavenstvo máme dúfať od Boha, lebo nám to 

nekonečne milosrdný Boh prisľúbil a Ježiš Kristus zaslúžil. 
 Pozemské veci môžeme od Boha natoľko dúfať, nakoľko nám 

ony neprekážajú v spáse duše. 
 
177. Kto sa prehrešuje proti nádeji? 

Proti nádeji sa prehrešuje: 
1. kto nedôveruje, že Boh odpustí a pomôže,114 
2. kto opovážlivo dôveruje.115 

 Kto sa domnieva, že mu Boh nechce alebo, nemôže pomôcť, 
hreší zúfalstvom.116 
 

178. Kto sa prehrešuje proti láske k Bohu? 
Proti láske k Bohu sa prehrešuje ten, kto hriech pácha, najmä 

ale, kto Boha nenávidí, ním opovrhuje alebo proti nemu reptá. 
 

179. Kedy ctíme Boha navonok? 
Boha ctíme navonok, keď svoju vnútornú úctu dávame najavo 

i vonkajšími znakmi. 
 Boha sme povinní ctiť aj navonok, lebo od neho máme nielen 

dušu, ale aj telo a aj Kristus ustanovil vonkajšiu Bohoslužbu — 
obrady — pri sv. omši a pri sviatostiach.117 

                                                      
114 Príklad Izraeliti na púšti. 

115 Príklad ľudia za časov Noemových. 

116 Príklad Kain; Judáš. 

117 117 „Tak nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“ 

(Mt. 5, 16.) 
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 Boha ctíme najmä týmito znakmi: keď sme prítomní na 
verejných Bohoslužbách, keď kľačíme, spíname ruky  
a konáme iné podobné veci. 
 

180. Kto sa prehrešuje proti poklone, ktorá patrí Bohu? 
Proti poklone, ktorá patrí Bohu, sa prehrešuje ten: 

1. kto zanedbáva modlitbu a Bohoslužby, 
2. kto sa dopúšťa modlárstva, povery a svätokrádeže. 

 
181. Kto sa dopúšťa modlárstva? 

Modlárstva sa dopúšťa, kto nejakému stvoreniu preukazuje 
takú úctu, ktorá patrí len Bohu.118 
 Ten, kto slúži modlárstvu, sa nazýva pohanom. 

 
182. Kto sa dopúšťa povery čiže babony? 

Povery čiže babony sa dopúšťa ten, kto stvoreniam pripisuje 
neobyčajnú moc, akú im Boh nedal. 
 Povera je: veštiť, vykladať karty a planéty, čítať snárske knihy, 

atď. 
 Špiritizmus, teda vyvolávanie duchov a obcovanie s nimi, sa 

protiví viere, a preto Cirkev zakazuje zúčastňovať sa na 
špiritistických stretnutiach. 

 
183. Kto pácha svätokrádež? 

Svätokrádež pácha ten, kto zneucťuje Bohu zasvätené veci, 
osoby a miesta, ale najmä ten, kto niektorú sviatosť nehodne 
prijíma.119 
 Kto posvätenú vec, svätý úrad alebo inú duchovnú vec kupuje 

alebo predáva, prehrešuje sa svätokupectvom (simonia). 
 
  

                                                      
118 Príklad Izraeliti sa klaňali zlatému teľaťu. 

119 Príklad kráľ Baltazár. 
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O  ú c t e  s v ä t ý c h .  
 
184. Či sa prvému prikázaniu protiví úcta svätým? 

Úcta svätým sa neprotiví prvému prikázaniu, lebo svätých si 
ctíme, ale sa im neklaniame. 

 Klaniame sa jedine Bohu ako najvyššiemu Pánovi nášmu, 
svätých ale ctíme len ako jeho verných služobníkov. K Bohu sa 
modlíme, aby nám pomáhal všemohúcnosťou; k svätým sa 
ale modlíme, aby nám pomáhali svojim príhovorom  
u Boha. 

 
185. Prečo ctíme svätých? 

Svätých ctíme preto, lebo: 
1. viedli bohumilý život, 
2. sám Boh ich uctil a oslávil, 
3. orodujú za nás u Boha. 

 I na zemi si ctíme cnostných ľudí, ako by sme si teda nectili 
svätých v nebi. 

 
186. Koho spomedzi svätých si najväčšmi ctíme? 

Spomedzi svätých si najväčšmi ctíme preblahoslavenú Pannu 
Máriu. 
 
187. Prečo  si  spomedzi  svätých  najväčšmi  ctíme 

preblahoslavenú   Pannu  Máriu? 
Preblahoslavenú Pannu Máriu si najväčšmi ctíme spomedzi 

svätých, lebo je Matka Božia a tak: 
1. prevyšuje anjelov a svätých, 
2. lebo jej príhovor je u Boha najmocnejší. 

 Popri Panne Márii ctíme si najmä sv. Jozefa ako ochrancu 
Cirkvi, sv. apoštolov, sv. Jána Krstiteľa, našich pozemských 
patrónov sv. Cyrila a Metoda, sv. Vojtecha, sv. Andreja  
a sv. Benedikta a sv. Jána Nepomuckého. 

 Svätých si ctíme, keď ich cnostný život nasledujeme, žiadame 
ich o príhovor a máme v úctivosti ich obrazy i sochy. 
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Pán Ježiš kriesi Lazára 
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188. Prečo si ctíme obrazy svätých? 
Obrazy svätých si ctíme, lebo nám predstavujú Krista Pána 

alebo svätých a povzbudzujú nás k pobožnosti. 
 Modliť sa pred obrazmi nie je poverou, lebo pred obrazmi sa 

modlíme ku Kristu Pánovi, alebo prosíme o príhovor svätých, 
ktorých nám obrazy predstavujú.  
 

189. Prečo si ctíme relikvie alebo ostatky svätých? 
Relikvie alebo ostatky svätých si ctíme, lebo sú to vzácne 

pamiatky a Boh s nim činil zázraky.120 
 Najvzácnejšie relikvie sú: pozostatky sv. Kríža, krv sv. 

Januára, jazyk sv. Jána Nepomuckého atď. Aj v oltárnom 
kameni sú relikvie. 

 

Mravné ponaučenie. 
„Či žijeme alebo umierame, Pánovi sme.“ (Rim. 14, 7.) Preto 

vyznávajme Boha nielen v kostole, ale aj na ulici, doma, na cestách 
a všade. Nesmieme sa dať zviesť falošným prorokom. Spomedzi 
svätých si najviac ctíme Pannu Máriu, ktorá je pre jej cnosti znakom 
nevinnosti: ľaliou korunovaná. Ona je našou orodovnicou u Boha. Si 
v trápeniach, v chorobe: zavolaj svoju nebeskú Matku  
a ona ti prinesie duševný liek a zahojí tvoje duševné rany. Keď za 
rána, na poludnie a večer zaznie zvon, nech sa ozvú i tvoje ústa na 
velebenie nebeskej Matky. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
120 „A nie hocijaké divy činil skrze ruky Pánove, tak že i ručníky a zástery z Jeho tela nosievali sa na neduživých, a odstupovali od 

nich choroby a vychádzali zlí duchovia.“ (Sk. ap. 19, 11, 12.) 
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D r u h é  p r i k á z a n i e  B o ž i e .  
 
190. Ako znie druhé prikázanie Božie? 

Druhé prikázanie Božie znie takto: Nevezmeš mena Božieho 
nadarmo. 
 
191. Čo zakazuje Boh v druhom prikázaní? 

Boh v druhom prikázaní zakazuje zneuctievať svoje meno. 
 

192. Kto zneuctí meno Božie? 
Meno Božie zneuctí: 

1. kto ho bez príčiny vysloví, 
2. kto sa Bohu rúha, 
3. kto zlorečí či preklína, 
4. kto hriešne prisahá, 
5. kto nedodrží Bohu učinený sľub. 

 Meno Božie nesmieme ani zo žartu, ani z hnevu, ani ináč 
ľahkomyseľne vysloviť. Nesmieme si robiť ani žarty  
a posmechy z cirkevných obradov. 

 
193. Kto sa rúha Bohu? 
     Bohu sa rúha, kto sa o Bohu alebo o svätých potupne vyjadruje.121 
 
194. O kom hovoríme, že zlorečí či preklína? 

O tom hovoríme, že zlorečí či preklína, kto od Boha žiada zlé 
pre seba alebo pre druhého. 
 
195. Čo znamená prisahať? 

Prisahať znamená Boha volať za svedka, že hovoríme pravdu. 
 
 
 
 
 

                                                      
121 „A kto by sa rúhal menu Pánovmu, smrťou nech umrie, kamením nech ho zahádže celá obec, či to bude domáci, alebo cudzí.“ 

(3. Mojž. 24, 16.) 
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196. Kto prisahá hriešne? 
Hriešne prisahá: 

1. kto prisahá bez potreby, 
2. kto prisahá na nepravdivú alebo pochybnú vec, 122 
3. kto prisahá, že niečo hriešne učiní. 

 Keď niekto prisahá, že niečo zlého vykoná, nesmie prísahu 
dodržať, lebo ako bol hriech učiniť takú prísahu, tak zasa 
hriech by bol ju aj splniť. 

 
197. Kto činí sľub? 

Sľub činí ten, kto sa dobrovoľne zaväzuje Bohu, že niečo dobrého 
vykoná. 
 Ako učiniť sľub, o tom sa máme poradiť s duchovným; to isté 

máme činiť aj vtedy, keď sľub nemôžeme splniť. 
 
198. Čo prikazuje Boh v druhom prikázaní? 

Boh v druhom prikázaní prikazuje, aby sme jeho meno svätili, 
a to: 

1. aby sme ho vždy úctivo vyslovovali, 
2. aby sme náležitou prísahou Boha za svedka volali, 
3. aby sme učinené sľuby verne plnili. 

 

Mravné ponaučenie. 
Hvezdár Newton mal veľkú úctu pred menom Božím; keď len 

počul vysloviť meno Božie, sňal klobúk a sklonil svoju hlavu. Meno 
„Ježiš“ vždy spomínaj s úctivosťou, lebo „nie je iné meno dané ľuďom 
pod nebom, v ktorom by sme mali byť spasení.“ (Sk. ap. 4, 12.) Na 
meno Ježiš sa má skloniť každé koleno v nebi, na zemi  
i v podsvetí (Filip. 2, 10.) Daj Bože, aby každý mohol povedať so sv. 
Bernardom: „Meno Ježiš je mi medom v ústach, ľúbym zvukom  
v uchu a rozkošou v srdci.“ Aby si ale s duševným osohom mohol toto 
sladké meno vzývať, nesmieš žiť v smrteľnom hriechu, „lebo nikto 
nemôže povedať: Pán Ježiš, iba v Duchu Svätom“, teda len ten, v srdci 
ktorého prebýva milosť Ducha Svätého. (Kor. 12, 3.) 
 

                                                      
122 „Každý, kto prisahá ... z nej (prísahy) súdený bude.“ (Zach. 5, 3) 
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T r e t i e  p r i k á z a n i e  B o ž i e .  
 

199. Ako znie tretie prikázanie Božie? 
Tretie prikázanie Božie znie takto: Spomni, aby si deň 

sviatočný svätil. 
 
200. Čo prikazuje Boh v treťom prikázaní? 

Boh v treťom prikázaní prikazuje, aby sme zasvätili deň Pána, 
to jest nedeľu. 
 V Starom zákone bola dňom Pána sobota. My kresťania 

svätíme nedeľu, lebo Kristus Pán: 
1. vstal v nedeľu z mŕtvych a 
2. v nedeľu zoslal Ducha Svätého. 
 

201. Ako zasvätíme nedeľu? 
Nedeľu zasvätíme: 
1. keď za zúčastníme na omši svätej, 
2. keď nekonáme služobné práce, ani ich nekážeme iným 

konať.123 
 Žiaduce je, aby sme popri svätej omši boli prítomní aj na kázni 

a iných Bohoslužbách (litánie). 
 Nedeľu zasväcujeme, keď prijímame sväté sviatosti  

a vykonávame skutky milosrdenstva.  
 
202. Ktoré sú služobné práce? 

Služobné práce sú tie telesné práce, ktoré obyčajne konajú 
služobníci, nádenníci, remeselníci a roľníci. 

 
203. Kedy je dovolené konať služobné práce v nedeľu? 

V nedeľu je dovolené konať služobné práce: 
1. keď to duchovní predstavení dovolia z dôležitých príčin,124  
2. keď to vyžaduje nevyhnutná potreba, napr.: 

nebezpečenstvo ohňa, povodeň, pohreb atď. 
                                                      
123 „Šesť dní budeš pracovať a robiť všetku svoju robotu. Ale siedmeho dňa je sobota Pána, Boha tvojho; nebudeš robiť nijakej 

roboty v ňom, ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoje hovädá, ani príchodčí, ktorý je v 

tvojich bránach.“ (II. Mojž. 20, 9, 10.) 

124 1242. kánon. 
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 Nedeľu znesväcuje nemierne jedenie, pitie, roztopašné hry  
a hriešne zábavy. 

 
Mravné ponaučenie. 

Ako Boh urobil hviezdy, mesiac a slnko znakmi času a rokov, 
tak nám dal nedeľu na znak toho, aby sme v ten deň slúžili jemu. 
Nezameškaj teda v nedeľu a vo sviatok Bohoslužby. Miluj kostol  
a maj ho v úctivosti, je to dom Pána, tvojho Stvoriteľa. Keď 
obchádzaš kostol, počuj hlas: Pán je tu a volá ťa. Dobrý katolík sa  
v kostole správa slušne a s radosťou využije každú chvíľu na to, aby 
sa v kostole mohol s Bohom rozprávať v modlitbách. 

 
Š t v r t é  p r i k á z a n i e  B o ž i e .  

 
204. Ako znie štvrté prikázanie Božie? 

Štvrté prikázanie Božie znie takto: Cti otca svojho i matku 
svoju.125 
 
205. Čo prikazuje Boh vo štvrtom prikázaní? 

Boh vo štvrtom prikázaní prikazuje, aby sme svojich rodičov 
ctili, milovali a ich poslúchali.126 

 
206. Prečo máme ctiť svojich rodičov? 

Svojich rodičov máme ctiť preto, lebo oni sú po Bohu naši 
najväčší dobrodinci a  pri nás zastupujú miesto Boha. 
 
207. Čo Boh sľúbil deťom, ktoré si ctia svojich rodičov?                                              

Boh deťom, ktoré si ctia svojich rodičov, sľúbil v živote ochranu 
a pomoc, po smrti ale večné blahoslavenstvo.127 
 Deti sa prehrešujú proti rodičom: 

1. keď sú voči svojim rodičom surové a vzdorovité, 
2. keď im v potrebách nepomáhajú alebo ich inak klamú  

a hnevajú. 
                                                      
125„Cti otca svojho i matku svoju, aby si bol dlho živý na zemi, ktorú ti dá Pán, Boh tvoj.“ (II. Mojž. 10, 12) 

126 Príklad Malý Ježiš v Nazarete. 

127 Príklad Sem, Jafet, Tobiáš. 
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208. Čo čaká na tie dietky, ktoré svojich rodičov nectia  
a nemilujú? 

Tie dietky, ktoré svojich rodičov nectia a nemilujú, očakáva  
v tomto živote kliatba Božia, hanba, potupa a po smrti večné 
zatratenie.128 
 
209. Okrem rodičov koho ešte máme ctiť a poslúchať? 

Okrem rodičov máme ctiť a poslúchať ešte svojich 
vychovávateľov, učiteľov, majstrov a všetkých cirkevných  
a svetských predstavených.129 
 Občania majú voliť za predstavených a poslancov mužov 

zmýšľajúcich po kresťansky, aby sa v spravovaní krajiny  
a v zákonoch uplatnila Božia vôľa. 

 
210. Či máme rodičov a predstavených vždy poslúchať? 

Rodičov a predstavených nemáme poslúchať vtedy, keď nám 
prikazujú niečo hriešne.130 
 
Mravné ponaučenie. 

Koriolón rozhnevaný na Rím 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 si 
musíš svojich rodičov ctiť, modliť sa za nich, pomáhať im. Oni ťa 
opatrovali, vychovali a starali sa o teba. Buď im vďačný. Avšak ani 
rodičov, ani predstavených nesmieme poslúchať, keby nám niečo 
prikazovali, čo sa protiví našej viere. Sv. Hermenegild, syn 
španielskeho kráľa Leovigilda bol svojím otcom zatvorený, lebo 
prestúpil na katolícku vieru. Otec k nemu poslal posla a sľúbil mu 
milosť, ak sa vráti k ariánskej viere. Ale Hermenegild odpovedal: 
„Povedz môjmu otcovi, že sa zriekam radšej jeho lásky, koruny, ba aj 
života, ako by som zaprel svoju vieru.“ 
 
                                                      
128 Príklad synovia Heliho, Absolon. 

129 „Buďte teda poddaní každej ľudskej správe pre Pána.“ (1. Pt. 2, 13). — Príklad Kore, Datan, Abiron. 

130 Svätý Peter apoštol vraví: „Viac máme poslúchať Boha ako ľudí.“ (Sk. 5, 29). — Príklad: traja mládenci v ohnivej peci. 
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Posledná večera 
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P i a t e  p r i k á z a n i e  B o ž i e .  
 
211. Ako znie piate prikázanie Božie? 

Piate prikázanie Božie znie takto: Nezabiješ. 
 

212. Čo Boh zakazuje v piatom prikázaní? 
Boh v piatom prikázaní zakazuje uškodiť blížnemu alebo sebe 

na tele alebo na duši. 
 Ani zvieratá nesmieme trýzniť: je to surovosť a ukrutnosť.  

 

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

1. kto ho bezprávne poraní alebo usmrtí, 
2. kto zarmucovaním alebo zlým zaobchádzaním mu skracuje 

život. 
 Piate prikázanie zakazuje všetko, čo by mohlo uškodiť 

blížnemu, ako hnev, nenávisť, závisť, zvada, nadávanie.131 
 Toto prikázanie zakazuje aj súboj, lebo sa v ňom protivníci 

ľahkomyseľne vystavujú smrti. Cirkev vylučuje zo svojho lona 
protivníkov, aj ich pomocníkov (svedkovia, lekár). 

 

214. Kto sebe škodí na tele? 
Sebe na tele škodí: 
1. kto si skracuje alebo odníme život,132 
2. kto sa bez potreby vystavuje nebezpečenstvu života. 

 Svoj život si skracujeme hnevom, nemiernym jedením  
a pitím, výstrelkami pri zábavách atď. 

 Samovraha, keď vedome spáchal samovraždu a zomrel bez 
znakov ľútosti, trestá Cirkev tým, že mu odoprie cirkevný 
pohreb. 

 Brániť svoj život je povinnosťou každého človeka, každej 
rodiny, každého národa. Preto aj vojna môže byť 
spravodlivá. Za vojnu sú zodpovední panovníci a vlády 
národov. 

                                                      
131 „Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrahom.“ (1. Jn. 3, 15.) 

132 Príklad Judáš. 
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215. Kto škodí blížnemu na duši? 
Blížnemu na duši škodí ten, kto ho pohoršuje133 alebo ho zvádza 

k hriechu. 
 

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

Keď sme blížnemu uškodili na tele alebo na duši, musíme nielen 
tento hriech oľutovať, ale aj podľa možnosti zavinenú škodu 
napraviť. 
 
217. Kto uškodí sebe na duši? 

Na duši sebe uškodí ten, kto spácha hriech. 
 
218. Čo prikazuje Boh v piatom prikázaní? 

Boh v piatom prikázaní prikazuje: 
1. aby sme sa o svoju dušu starali, 
2. aby sme s blížnymi v pokoji nažívali, im dobrý príklad 

dávali, 
3. aby sme na tele a na duši zavinenú škodu napravili. 

 
Mravné ponaučenie. 

„Naše telo nie je našim vlastníctvom, ale toho, kto ho stvoril: 
Boha.“ „S telom svojim musíme zaobchádzať ako s cudzím majetkom“, 
vraví sv. Bernard. Chráň teda svoje telo od všetkého, čím by bolo 
porušené. V úctivosti musíš mať i telo blížneho, lebo ho máš tak 
milovať ako seba samého. Nevkladaj ruku svoju či už  
z pomsty, nenávisti, hnevu alebo zlosti na blížneho svojho. Každá 
rana, ktorú si spôsobil na tele blížneho, volá do neba o pomstu ako 
krv Ábelova. Neubližuj blížnemu ani na duši! Nedávaj pohoršenia, 
nezvádzaj blížnych na hriech, lebo „beda tomu, z koho pohoršenie 
pochádza“ a ťažko sa budeme zodpovedať pred Božím súdom za 
hriechy cudzích, ktoré sme my sami zavinili. 

 
  

                                                      
133 „Kto pohorší jedného z týchto maličkých, ktorí vo mňa veria, lepšie by mu bolo, keby sa mu mlynský kameň zavesil na krk,  

a tak bol ponorený do morskej hlbiny. Beda svetu pre pohoršenia.“ (Mt. 18, 6, 7.) 
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Pán Ježiš bol pre nás zbičovaný a tŕním korunovaný 
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Š i e s t e  p r i k á z a n i e  B o ž i e .  
 

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

 
220. Čo zakazuje Boh v šiestom prikázaní? 

Boh v šiestom prikázaní zakazuje neslušné myšlienky, 
pohľady, reči, skutky a čokoľvek čo zvádza k nečistote.134 

 Neslušné  myšlienky  sa stanú hriechom, keď im privoľujeme 
a nachádzame v nich radosť.  

 K nečistote zvádza zlá spoločnosť, oplzlé obrazy, nemrav-
né knihy, neslušnosť v odeve, neslušné tance  
a hriešne divadelné hry, záhaľka, opilstvo, lenivosť atď. 

 
221. Prečo sa máme chrániť hriechu nečistoty? 

Hriechu nečistoty sa máme chrániť, lebo: 
1. je to najohavnejší hriech, 
2. Boh ho vždy strašne trestal. 

 Boh pre tieto hriechy potrestal ľudí potopou sveta  
a Sodomu a Gomoru ohnivým dažďom. Boh i teraz trestá 
hriech nečistoty; nečistí sa stávajú mrzákmi na tele i na 
duši a predčasne umierajú. 

 
222. Čo prikazuje Boh v šiestom prikázaní? 

Boh v šiestom prikázaní prikazuje, aby sme boli cudní  
v myšlienkach, v slovách a v skutkoch a užívali prostriedky na 
zachovávanie čistoty srdca. 
 Aby sme čistotu srdca zachovali, musíme: 

1. sa vyhýbať všetkým zlým spoločnostiam, 
2. dobre strážiť zmysly, najmä svoje oči, 
3. častejšie sa spovedať a pristupovať ku sv. prijímaniu, 
4. v čas pokušenia sa porúčať Bohu a blahoslavenej Panne 

Márii, 
5. mať na mysli, že Boh všetko vidí a že v každej chvíli 

môžeme zomrieť. 

                                                      
134 „Smilstvo a všelijaká nečistota ... nech sa ani nespomína medzi vami, ako sa sluší na svätých.“ (Ef. 5, 3.) 
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Mravné ponaučenie. 
Miluj nevinnosť ako najväčší poklad a najkrásnejšiu ozdobu 

svojej duše. Nikdy, ani potajomne, nečiň to, čo by si sa neopovážil 
činiť pred poctivými ľuďmi. Márnosť a nádhera šiat dávajú diablovi 
veľkú moc, preto buď v šatení skromný a vyzývavo nevyhľadávaj, 
aby ťa každý obzeral. Kristus Pán vraví: „Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.“  
 
 

S i e d m e  p r i k á z a n i e  B o ž i e .  

 
223. Ako znie siedme prikázanie Božie? 

Siedme prikázanie Božie znie takto: Nepokradneš. 
 

224. Čo zakazuje Boh v siedmom prikázaní? 
Boh v siedmom prikázaní zakazuje škodiť blížnemu na 

majetku. 
 
225. Kto škodí blížnemu na majetku? 

Blížnemu na majetku škodí, kto: 
1. pácha krádež alebo lúpež, 
2. klamstvo alebo úžeru. 

 Krádež pácha, kto potajomne a bezprávne berie cudzí 
majetok, lúpež ale pácha kto násilím a bezprávne berie cudzie. 

 Klamstvom hreší, kto podvodne uškodí na cudzom 
majetku; napríklad: kto falošnými peniazmi, mierou  
a váhou oklame, kto si prisvojuje cudzí majetok falšovaním 
listín, krivými výpoveďami alebo podplácaním svedkov. 

 Úžeru pácha: 
1. kto žiada z pôžičky nezákonité úroky, 
2. kto nesvedomitým spôsobom zvyšuje cenu zbožia 

a tovaru nad ich skutočnú cenu, alebo 
3. kto núdzu blížneho zneužíva k nespravodlivému 

zisku. 
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 Proti siedmemu prikázaniu Božiemu sa ešte prehrešuje ten: 

1. kto narušuje cudzie lúky, siatiny alebo stromy, 
2. kto zabije alebo raní cudzí dobytok, 
3. kto zanedbáva povinnú prácu, 
4. kto si bezprávne drží ukradnutú vec, 
5. kto nevráti nájdenú vec vlastníkovi, 
6. kto neplatí včas to, čo je povinný platiť. 

 
 Hriech je i to, keď dieťa svojim rodičom potajomne vezme 

alebo berie to, čo nie je jeho.  
 Služobníci nie sú oprávnení bez vedomia a schválenia svojich 

pánov z ich majetku udeľovať almužnu. 
 
226. Čo má činiť ten, kto si podržal cudzí majetok alebo 

blížnemu urobil škodu? 
Kto si podržal cudzí majetok alebo blížnemu urobil škodu, musí 

cudzie vrátiť a škodu čím skôr nahradiť, lebo inak neobdrží 
odpustenie svojich hriechov. 
 Cudzí majetok, i keď je to nájdená vec, musíme vrátiť 

vlastníkovi. Keď vlastníka nenájdeme, máme cudzie odovzdať 
nadriadeným, alebo dať chudobným, alebo dať na nábožné 
ciele.135 Cudzí majetok môžeme vrátiť aj potajomky. 

 
227. Čo prikazuje Boh v siedmom prikázaní? 

Boh v siedmom prikázaní prikazuje: 
1. aby sme ponechali každému, čo je jeho, 
2. aby sme vrátili nespravodlivý majetok a nahradili 

zavinenú škodu. 
 
 
 

                                                      
135 Pr. Tobiáš, Zacheus. 
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Pán Ježiš zomiera za nás na kríži 
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 Každý človek má právo na svoj majetok, či si ho zarobil 
vlastnou prácou, či správne zdedil po rodičoch alebo 
príbuzných. 

 S majetkom máme nakladať podľa evanjelia. Nesmieme ho 
ani ľahkomyseľne premrhať, ani skúpo sa ho pridŕžať. Sme 
povinní pomáhať chudobných a podporovať dobré ciele. 

 
Mravné ponaučenie.  

Maj v úctivosti majetok blížneho, ktorý sa veľa natrápil, 
narobil, kým prišiel k majetku. Váž si i svoj majetok, 
nepremrhaj ho ľahkomyseľne, mysli na to, že v čase choroby, 
staroby, alebo v prípade nešťastia ho budeš potrebovať. Kto si 
nevie vážiť haliera, nevie si vážiť ani tej práce, ktorá ho  
k nemu priviedla. Avšak nebuď skúpym. Keď máš majetok, 
ktorý ti viac prináša ako potrebuješ na výživu, vtedy otvor svoje 
srdce blížnemu, v núdzi sa nachádzajúcemu. Buď štedrým! 

 
 

Ô s m e  p r i k á z a n i e  B o ž i e .  

 
228. Ako znie ôsme prikázanie Božie? 

Ôsme prikázanie Božie znie takto: Nepreriekneš krivého 
svedectva proti blížnemu svojmu. 
 
229. Čo zakazuje Boh v ôsmom prikázaní? 

Boh v ôsmom prikázaní zakazuje: 
1. krivo svedčiť, 
2. klamať a 
3. blížnemu uškodiť na cti. 

 
230. Čo znamená krivo svedčiť? 

Krivo svedčiť znamená: povedať pred súdom niečo, čo nie je 
pravda.136 
  

                                                      
136 Príklad falošní svedkovia proti Ježišovi. 
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231. Čo znamená klamať? 
Klamať znamená hovoriť nepravdu, aby sme niekoho zaviedli.137 

 Klamať neslobodno nikdy, ani pre svoj, ani pre cudzí osoh, ba 
ani zo žartu, ani z potreby, lebo každé klamanie sa protiví 
pravdovravnosti Božej. Nielen slovom možno klamať, ale 
klamať možno i skutkom, kto sa pretvaruje (pokrytec). 

 
232. Kto ubližuje blížnemu na cti? 

Blížnemu na cti ubližuje: 
1. kto blížneho krivo podozrieva alebo opovážlivo posudzuje, 
2. kto blížneho ohovára alebo osočuje, 
3. kto si z blížneho robí posmech alebo ho potupuje. 
 Krivo podozrieva blížneho ten, kto o ňom bez dostatočnej 

príčiny niečo zlé predpokladá138. Blížneho opovážlivo 
posudzuje ten, kto bez dostatočnej príčiny o ňom, niečo zlého 
za pravdivé a isté považuje.139 
 

233. Kto hreší ohováraním? 
Ohováraním hreší, kto chyby blížneho bez potreby odkrýva. 

 Chyby blížneho smieme, ba sme povinní odkryť, keď ho tým 
môžeme napraviť, alebo zachrániť od väčšieho zlého. 

 
234. Kto hreší osočovaním? 

Osočovaním hreší, kto: 
1. hovorí o chybách blížneho, ktoré nemá, 
2. kto jeho chyby zväčšuje. 

 
235. Čo je povinný urobiť ten, kto ublížil na cti blížnemu? 

Kto ublížil na cti blížnemu, je povinný: 
1. odprosiť ho a nepravdu odvolať, 
2. napraviť všetku zavinenú škodu.  

                                                      
137 Príklad Ananiáš a Satira. 

138 „Nikto nech nemyslí zlého v srdci svojom proti blížnemu svojmu a nemilujte krivú prísahu, lebo všetko toto nenávidím" - 

hovorí Pán. (Zach. 8, 17.) 

139 „Nesúďte a nebudete súdení.“ (Lk. 6. 37.) 
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236. Kto hreší potupovaním blížneho? 
Potupovaním blížneho hreší, kto blížnemu niečo také povie, čo 

ho pred inými znižuje. 
 
237. Čo prikazuje Boh v ôsmom prikázaní? 

Boh v ôsmom prikázaní prikazuje: 
1. aby sme vždy a všade hovorili pravdu a boli úprimní, 
2. aby sme rešpektovali a chránili česť a dobré meno blížneho. 
 Sme povinní starať sa o svoju osobnú česť a o česť svojho 

stavu; preto máme viesť skutočný kresťanský život  
a všemožne od seba odstraňovať i náznak zlého. 

 
Mravné ponaučenie. 

Ohováranie blížneho je zlým zvykom človeka. Kristus Pán nás 
napomína: „Vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť  
a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.“ (Lk. 6, 42.) 
Kým niekto nespozná vlastné chyby, hľadí na chyby iných. (Sv. 
Bern.) Rozmysli si teda každé slovo a pováž do akej mrzutosti 
môžeš uviesť svojho blížneho i seba, keď ho nerozvážne 
posudzuješ. Hovor vždy pravdu! Nezakrývaj, netaj ani svoje chyby, 
ale ži tak, aby všetky tvoje činy boli viditeľné ľudom. Boh ťa vidí,  
a keď klameš i blížnych, neoklameš Boha, ktorý vyjaví všetky tvoje 
skutky v deň súdny. 

 
 

Deviate prikázanie Božie.  
 
238. Ako znie deviate prikázanie Božie? 

Deviate prikázanie Božie znie takto: Nepožiadaš manželku 
blížneho svojho. 

 
239. Čo zakazuje Boh v deviatom prikázaní? 

Boh v deviatom prikázaní zakazuje všetky vedomé  
a úmyselné nečisté žiadosti. 
 Nečisté žiadosti nie sú hriechom, dokiaľ sa nám neľúbia  

a neprivolíme im. 
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Mravné ponaučenie. 
Rýchlo a rozhodne si vyhoď z hlavy a srdca nečisté myšlienky  

a žiadosti a rozpomínaj sa na všadeprítomného Boha a trest 
pekelný. 

Nech som, kde chcem, hoc' čo činím, Boh ma vidí, nepreviním. 

 
 
 

D e s i a t e  p r i k á z a n i e  B o ž i e .  
 

240. Ako znie desiate prikázanie Božie? 
Desiate prikázanie Božie znie takto: Nepožiadaš ani domu, ani 

role jeho, ani ničoho, čo jeho je. 
 

241. Čo zakazuje Boh v desiatom prikázaní? 
Boh v desiatom prikázaní zakazuje nespravodlivo žiadať cudzí 

majetok. 
 

242. Čo prikazuje Boh v desiatom prikázaní? 
Boh v desiatom prikázaní prikazuje, aby sme každému, čo jeho 

je, dopriali a s tým, čo naše je, boli spokojní. 
• Úplná majetková rovnosť nie je možná, veď ani schopnosť, 

usilovnosť a sporivosť ľudí nie je rovnaká.  
• Úsilie zrušiť súkromné vlastníctvo, aby bolo všetko spoločné, 

sa protiví prirodzenosti a ľudskej povahe. 
Mravné ponaučenie. 

Každý človek má právo na tie peniaze, ktoré svojou prácou 
spravodlivo zarobí. „Kto nechce robiť, nech neje“, vraví sv. Pavol 
apoštol. Teda darebáctvo je hriechom, je okrádanie tých, ktorí 
pracujú. Vták má krídla na to, aby lietal a človek ruky a rozum na to, 
aby pracoval. Keď nebudeš zaháľať, nebudeš ani blížnemu závidieť 
majetok. Každá čestná práca býva odmenená. Buď spokojný i s 
malým majetkom, veď v peniazoch ešte nikto nenašiel šťastie a 
blaženosť. Pokoj duše je najväčším majetkom. 
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Pán Ježiš slávne z mŕtvych vstal 



 
95 

C)  O PÄTORE CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ 

 

243. Či má kresťan-katolík okrem desatora Božích prikázaní 
zachovávať ešte iné prikázania? 

Kresťan-katolík okrem desatora Božích prikázaní má 
zachovávať ešte i pätoro cirkevných prikázaní. 
 Cirkev svätá má právo dávať prikázania od samotného Ježiša 

Krista, ktorý ju na to ustanovil, aby v jeho mene spravovala  
a riadila veriacich.140 Teda, kto Cirkev neposlúcha, pácha 
hriech. 

 
244. Ako znie pätoro cirkevných prikázaní? 

Pätoro cirkevných prikázaní znie takto: 
1. Zasvätené sviatky svätiť. 
2. V nedeľu a vo sviatok sa na svätej omši nábožne zúčastniť. 
3. Prikázané pôsty zachovávať a v isté dni mäsitého pokrmu sa 

zdržiavať. 
4. Každoročne sa vyspovedať a aspoň v čase veľkonočnom 

prevelebnú Sviatosť Oltárnu prijať. 
5. V zakázanom čase nekonať svadobné veselie. 
  Okrem pätoro cirkevných prikázaní má Cirkev ešte aj iné 

zákony, ktoré je tiež treba zachovávať. Tak zakazuje Cirkev 
vstúpiť do tajných spolkov, čítať niektoré knihy atď. 
 
 

P r v é  p r i k á z a n i e  c i r k e v n é .  
 
245. Ako znie prvé prikázanie cirkevné? 

Prvé prikázanie cirkevné znie takto: Zasvätené sviatky svätiť. 
 
246. Čo nám prikazuje Cirkev v prvom prikázaní? 

Cirkev v prvom prikázaní prikazuje, aby sme sviatky tak svätili 
ako nedeľu. 

                                                      
140 „Keď Cirkev neposlúchne: Maj sa, ako pohan a mýtnik. Veru povedám Vám: čokoľvek zviažete na zemi, bude zviazané aj na 

nebi." Mat. 18,17,18. 
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247. Koľkoraké sú cirkevné sviatky? 

Cirkevné sviatky sú trojaké: 
1. sviatky Pána, 
2. sviatky preblahoslavenej Panny Márie, 
3. sviatky svätých. 

 
248. Ktoré sú sviatky Pána? 

Sviatky Pána sú tieto: 
1. Vianoce, 
2. Nový rok, 
3. Sviatok Zjavenia Pána či Troch kráľov, 
4. Veľká noc, 
5. Nanebovstúpenie Pána, 
6. Sviatok Ducha Svätého čiže Turíce, 
7. Božie Telo. 

 
249. Ktoré sú sviatky Panny Márie? 

Sviatky Panny Márie sú: 
1. Nepoškvrnené počatie (8. decembra), 
2. Nanebovzatie Panny Márie (15. augusta). 

 
250. Ktoré sú sviatky svätých? 

Sviatky svätých sú: 
1. sviatok sv. Petra a Pavla (29. júna), 
2. sviatok Všechsvätých (1. novembra). 

 Okrem prikázaných sviatkov svätíme podľa starého zvyku: 
Veľkonočný Pondelok, Svätodušný Pondelok, Hromnice čiže 
Obetovanie Ježišovo v chráme (2. februára), Zvestovanie 
Panny Márie (25. marca), Narodenie Panny Márie (8. 
septembra), deň sv. Štefana, prvého mučeníka (26. decembra) 
a pamiatku posvätenia kostola (hody). Avšak kto tieto už 
zrušené sviatky nezasvätí, hriechu sa nedopustí.  
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Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš sa zjavuje apoštolom 
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D r u h é  p r i k á z a n i e  c i r k e v n é .  
 

251. Ako znie druhé prikázanie cirkevné? 
Druhé prikázanie cirkevné znie takto: V nedeľu a vo sviatok 

sa na svätej omši nábožne zúčastniť. 
 

252. Čo nám prikazuje Cirkev v druhom prikázaní? 
Cirkev v druhom prikázaní prikazuje, aby sme sa každú nedeľu  

a sviatok na svätej omši pozorne a pobožne zúčastnili. 
 

253. Kto je povinný v nedeľu a sviatok zúčastniť sa na svätej 
omši? 

V nedeľu a vo sviatok sú povinní zúčastniť sa na svätej omši 
všetci kresťania-katolíci od siedmeho roku, ak ich dôležité príčiny 
neospravedlňujú. 
 Dôležité príčiny sú: choroba, opatrovanie chorých a veľká 

vzdialenosť od kostola. 
 

254. Kto sa prehrešuje proti 2. cirkevnému prikázaniu? 
Proti druhému cirkevnému prikázaniu sa prehrešuje: 
1. kto z vlastnej viny zamešká svätú omšu či už celkom alebo 

v jej hlavných častiach, 
2. kto je pri svätej omši roztržitý alebo sa neslušne správa. 

 Okrem svätej omše máme si vypočuť aj kázeň. Ježiš 
hovorí: „Kto je z Boha, počúva slová Božie.“141 

 
 T r e t i e  p r i k á z a n i e  c i r k e v n é .  
 

255. Ako znie tretie prikázanie cirkevné? 
Tretie prikázanie cirkevné znie takto: Prikázané pôsty 

zachovávať a v isté dni mäsitého pokrmu sa zdržovať. 
 Tomuto zákonu nepodliehajú: 

1. ťažko chorí a veľmi slabí ľudia, 
2. tí, ktorí konajú ťažkú prácu; ďalej 
3. jednotlivci alebo rodiny, ktorých z dôležitých príčin 

oslobodili cirkevní predstavení od zachovávania zákona. 

                                                      
141 Jn. 8, 47. 
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256. Čo znamená zachovávať pôst? 
Zachovávať pôst znamená v prikázaný deň sa len jeden raz 

nasýtiť. 
 Nasýtiť sa môžeme alebo na obed alebo pri večeri. Okrem 

toho je možné sa ešte dva razy denne najesť, ale nie do 
sýtosti, lež menej než inokedy. 

 Postiť sa majú tí, ktorí dovŕšili 21. rok a 60. rok ešte 
nezačali.142 

 
257. Čo znamená zdržovať sa mäsitého pokrmu? 

Mäsitého pokrmu sa zdržovať znamená v prikázaný deň 
nepožívať mäsitý pokrm. 
 Cirkev však nezakazuje požívať: vajcia, mlieko, maslo, syr, jedlá 

s masťou, rybacie mäso a mäso obojživelníkov. 
 Mäsitého pokrmu zdržovať sa majú tí, ktorí prekročili 7. rok.143 

 
258. Kedy sa máme postiť a zdržovať aj mäsitého pokrmu?144 

Postiť a zdržovať sa aj mäsitého pokrmu sa máme: 
1. na Popolcovú stredu; 
2. v piatky veľkého pôstu; 
3. na Veľkú sobotu dopoludnia; 
4. v kántrové piatky; 
5. na vigíliu pred Turícami, pred Nanebovzatím Panny Márie a 

pred Vianocami. 
 V nedeľu a vo sviatok sa nemusíme ani postiť ani zdržovať 

mäsitého pokrmu. 

                                                      
142 1254. kánon. 

143 1250. kánon. 

144  Pre všeobecnú Cirkev platný zákon (1252. kánon) znie takto:  

1. len mäsitého pokrmu zdržovať sa máme každý piatok ;  2. mäsitého pokrmu zdržovať a aj postiť sa máme a) na Popolcovú 

stredu; b) v piatok a sobotu vo veľkom pôste ; c) na suché dni čiže kántry; d) na vigíliu pred Turícami, pred Nanebovzatím Panny 

Márie, pred Všechsvätých a pred Vianocami;  3. len postiť sa máme vo všetky ostatné dni veľkého pôstu;   4. v nedeľu  

a vo sviatok sa nemusíme ani postiť ani zdržovať mäsitého pokrmu. 5. Na Veľkú sobotu odpoludnia sa nemusíme ani postiť ani 

zdržovať sa mäsitého pokrmu.      

Z pápežovho povolenia dali biskupi úľavu od zdržovania sa mäsitého pokrmu; 1. v sobotu veľkého pôstu; 2. v stredy a soboty 

kántrové; 3. vo vigíliu Všechsvätých; 4. v piatky, na ktoré pripadajú neprikázané sviatky. 
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 Kántry čiže suché dni sú dni — streda, piatok, sobota —  
začiatkov štyroch ročných častí, a to: a) po 13. decembri, b) po 
Popolcovej strede, c) po Turícach a d) po 14. septembri. Cirkev 
ustanovila kántry, aby sme na počiatku každého štvrťroka 
ďakovali Bohu za prijaté dobrodenia a prosili ho za nové 
milosti, najmä za povolanie dobrých kňazov, lebo predtým sa v 
týchto dňoch vysväcovali kňazi. 

 
259. Kedy sa máme len postiť? 

Len postiť sa máme: 
1. vo všetky ostatné všedné dni veľkého pôstu; 
2. v kántrové stredy a soboty; 
3. na vigíliu pred Všechsvätých. 

• Predtým bolo v týchto dňoch zakázané miešať mäso a ryby pri 
tom istom jedle. Dnes je to dovolené. 
 

260. Kedy sa máme zdržovať len mäsitého pokrmu? 
Len mäsitého pokrmu sa máme zdržovať vo všetky ostatné 

piatky. 
 

261. Prečo sa musíme postiť? 
Postiť sa musíme: 
1. aby sme nasledovali príklad Krista Pána a svätých, 
2. aby sme činili pokánie za svoje hriechy, 
3. aby sme ľahšie skrotili svoje zlé žiadosti. 

 
Mravné ponaučenie. 

Pôstom prikazuješ sebe, učíš sa opanovať svoje telo. Rád sa 
posti, prines aspoň túto malú obeť na zadosťučinenie za svoje 
hriechy a z lásky k svojmu Spasiteľovi, ktorý sa za teba postil  
a trpel veľké muky. 
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Zmŕtvychvstalý Pán Ježiš odovzdáva svätému Petrovi  

moc nad celou Cirkvou 
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Š t v r t é  p r i k á z a n i e  c i r k e v n é .  
 

262. Ako znie štvrté prikázanie cirkevné? 
Štvrté prikázanie cirkevné znie takto: Každoročne sa 

vyspovedať a aspoň v čase veľkonočnom prevelebnú Sviatosť 
Oltárnu prijať. 
 

263. Ako dlho trvá veľkonočný čas? 
Veľkonočný čas trvá od Kvetnej až do Bielej nedele; tento čas 

môžu vo svojich biskupstvách biskupi predĺžiť. 
 Nestačí sa len jeden raz v roku spovedať a prijímať, ale 

úmyslom a žiadosťou Cirkvi je, aby sme sa často stali 
účastnými milosti týchto sviatostí, ako prví kresťania. 
 

P i a t e  p r i k á z a n i e  c i r k e v n é .  
 

264. Ako znie piate prikázanie cirkevné? 
Piate prikázanie cirkevné znie takto: V zakázanom čase 

nekonať svadobné veselie. 
 

265. Čo zakazuje Cirkev v piatom prikázaní? 
Cirkev v piatom prikázaní zakazuje konať svadobné veselie  

a verejné hlučné zábavy: 
1. od prvej Adventnej nedele až do sviatku Božieho narodenia a 
2. od Popolcovej stredy až do nedele Veľkonočnej. 

 

Mravné ponaučenie. 
Kto sa odvráti od Cirkvi, vylúči sa z počtu jej dietok. Držte sa 

všetci jednomyseľne svojho otca, Boha, a svojej matky Cirkvi! - 
hovorí sv. Augustín. Nikdy teda nezanedbávajme cirkevné 
prikázania. Zasväcujme sviatky podľa úmyslu Cirkvi, aby sme boli 
posilnení vo viere, aby sa zväčšila naša vnútorná poklona  
a rozplamenilo sa pohnutie nášho srdca. Zachovajme svedomite 
sväté pôsty, aby sme činili pokánie za svoje hriechy a ľahšie skrotili 
svoje zlé žiadosti. Vybavme si starostlivo svoju veľkonočnú 
povinnosť! Ale pristupujme aj viac ráz k sviatostiam, aby sme v 
čistote zachovali svoju dušu. A ako verní katolíci, nezúčastňujme sa 
na hlučných zábavách v zakázanom čase! 
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II. O kresťanskej spravodlivosti. 

 
266. V čom spočíva kresťanská spravodlivosť? 

Kresťanská spravodlivosť spočíva v tom, že pomocou milosti 
Božej: 

1. zachovávame prikázania a 
2. nikdy ich neprestúpime. 

 
 Zachovávaním prikázaní, to jest vôle Božej, vznikajú dobré 

skutky, prestúpením však hriechy. Opakovaním dobrých 
skutkov vzniká cnosť. Cnostným životom dosiahneme 
dokonalosť. 

 

A) O ZACHOVÁVANÍ PRÍKAZOV 

 
Čiň dobré ! 

 

1. O dobrých skutkoch. 

 
267. Ktoré sú dobré skutky? 

Dobré skutky sú ľudské činy, ktoré: 
1. sa zhodujú s prikázaniami a 
2. konajú sa s dobrým úmyslom v stave milosti Božej. 

 Koho zmýšľanie a skutky sa zhodujú s Božou vôľou, toho 
nazývame mravným človekom. 

 Kráľovstvo nebeské si zasluhujeme len tými skutkami, ktoré 
konáme v milosti Božej. Preto sú nám také skutky potrebné  
k spaseniu.145 

 Kto je v hriechu, toho skutky nie sú záslužné pre večný život; 
ale môže si nimi zaslúžiť časnú odplatu a môže ľahšie obdržať 
milosť Božiu, aby sa polepšil.  

                                                      
145 „Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, bude vyťatý a na oheň hodený.“ (Mt. 3, 10.) 
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268. Kedy konáme svoje skutky s dobrým úmyslom? 
S dobrým úmyslom konáme svoje skutky, keď ich robíme ku cti 

a sláve Božej. 
 Nech kresťan-katolík začína všetky svoje skutky tým, že si  

v sebe vzbudí dobrý úmysel.146 Ó Bože môj, všetko chcem 
konať k tvojej väčšej cti a sláve. 

 Kto koná dobro len z pozemských pohnútok a hľadá svoju 
vlastnú česť, nemá zásluhy pre nebo.147 

 
269. Ktoré dobré skutky nám zvlášť odporúča Písmo sväté? 

Písmo sväté nám zvlášť odporúča: modlitbu, pôst  
a almužnu.148 
 Modlitbou rozumieme všetky skutky pobožnosti, zvlášť: 

prijímanie sv. sviatostí, účasť na omši svätej a kázni. 
 Pôstom rozumieme všetky skutky kajúcnosti  

a sebazapierania. 
 Almužnou rozumieme každú službu, ktorú preukazujeme 

blížnemu, najmä však hmotné a duchovné skutky milosrdenstva. 

 

2. O cnosti. 

270. Kto je cnostným človekom? 
Cnostným človekom je ten, kto je pripravený stále činiť dobro. 

 
271. Koľkoraké sú kresťanské cnosti? 

Kresťanské cnosti sú dvojaké: božské a mravné cnosti. 
 

272. Ktoré sú božské cnosti? 
Božské cnosti sú: viera, nádej a láska.149 

 Viera, nádej a láska pochádzajú priamo od Boha a vzťahujú 
sa k Bohu, preto sa nazývajú božskými cnosťami. 

                                                      
146 „Či teda jete a pijete, či čokoľvek činíte, všetko na slávu Božiu čiňte!“ (1. Kor. 10, 31.)  

147 Týmto hovorí Pán Ježiš, že nebudú mať odmeny u Otca, lebo dostali svoju odplatu. (Mt. 6. 2.) 

148 Dobrá je modlitba s pôstom a almužnou, lepšie ako nakopiť poklady zlata. (Tob. 12. 8). 

149 „Teraz zostáva viera aj nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.“ (1. Kor. 13, 13.) 
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Pán Ježiš slávne na nebesia vstúpil  
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273. Ako si máme v sebe vzbudiť božské cnosti? 
Božské cnosti si máme v sebe vzbudiť takto: 

Ó,  Bože môj, verím v Teba, lebo si nekonečne pravdovravný. 
Ó, Bože môj, dúfam v Teba, lebo si nekonečne verný  
a milosrdný. 
Ó, Bože môj, milujem Ťa, lebo si nanajvýš dobrý a milovania 
hodný. 

 
274. Ktoré sú hlavné mravné cnosti? 

Hlavné mravné cnosti sú: 
1. opatrnosť, 
2. spravodlivosť, 
3. miernosť, 
4. zmužilosť. 

 Hlavné cnosti nazývame aj základnými, lebo na nich ako na 
základe spočíva mravný život. 

 Opatrnosťou poznávame, čo máme v jednotlivých prípadoch 
robiť, aby sme obsiahli večný cieľ.150 

 Spravodlivosť je cnosť, ktorou sme ochotní dávať každému 
to, čo sme mu povinní.151 

 Miernosť je cnosť, ktorou vo všetkom zachovávame slušnú 
mieru.152 

 Zmužilosť je silné vytrvanie i v najväčších ťažkostiach.153 
Zo základných cností pochádzajú všetky mravné cnosti, 
spomedzi ktorých vynikajú: 1. pokora; 2. štedrosť;  
3. čistota; 4. priazeň; 5. miernosť; 6. dobromyseľnosť  
a 7. horlivosť v dobrom. Tieto cnosti sú protikladom siedmich 
hlavných hriechov. 

 
  

                                                      
150 Príklad múdre Panny; Prebl. P. Mária. 

151 Príklad sv. Jozef — „Odovzdajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu. (Mt. 22, 21.) 

152 Príklad Daniel a traja mládenci. „Prosím vás . . aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.“ (1. Pt. 2, 11.) 

153 Príklad sedem bratov Makabejských a ich matka. 
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275. Ktoré cnosti najmä velebil Pán Ježiš v reči na hore? 
Pán Ježiš velebil v reči na hore najmä cnosti, ktoré sú v ôsmich 

blahoslavenstvách. 
 

Tie blahoslavenstvá sú: 
1. blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské, 
2. blahoslavení tichí, lebo oni budú vládnuť zemou, 
3. blahoslavení, ktorí trúchlia, lebo oni budú potešení, 
4. blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni 

budú nasýtení, 
5. blahoslavení milosrdní, lebo oni dôjdu milosrdenstva, 
6. blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha, 
7. blahoslavení pokojamilovní, lebo oni sa budú volať 

dietkami Božími, 
8. blahoslavení, ktorí trpia prenasledovanie pre 

spravodlivosť, lebo ich bude kráľovstvo nebeské. 

 

3. O úsilí o dokonalosť. 

276. Či sme povinní snažiť sa o dokonalosť? 
Sme povinní snažiť sa o dokonalosť, lebo nám to prikázal Pán 

Ježiš.154 
 
277. Ktorá je pravá cesta k dokonalosti? 

Pravá cesta k dokonalosti je nasledovanie Ježiša Krista.155 
 Ježiš Kristus je najvyšším vzorom dokonalosti. Po ňom však sú 

vzormi dokonalosti i svätí, lebo nasledovali Krista, a preto celý 
ich život je obrazom Kristovho života.156 

 
  

                                                      
154 „Buďte dokonalí, ako  váš Otec nebeský je dokonalý.“ (Mt. 5, 48.) - „Kto je spravodlivý nech sa ospravedlňuje ešte, a svätý 
nech sa posväcuje ešte." (Zjv. 22, 11.) 
 
155 „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn. 14. 16.) - Ježiš riekol bohatému mládencovi: „Ak chceš byť dokonalý ... nasleduj mňa.“ 

(Mt. 30, 21.) 

156 Sv. Pavol ap. hovorí kresťanom: „Prosím vás, buďte mojimi nasledovníkmi, ako i ja som nasledovníkom Kristovým." (Kor. 
16.) 
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278. Či môže človek v každom stave dosiahnuť dokonalosť? 
Človek môže v každom stave prísť k dokonalosti, keď: 
1. miluje Boha a blížneho157 a 
2. zoškliví si hriešny život.158 

 

279. Ktoré sú všeobecné prostriedky k dokonalosti? 
Všeobecné prostriedky k dokonalosti sú: 

1. cvičiť sa v sebazaprení159, 
2. vyhýbať sa všetkému zbytočnému160, 
3. modliť sa bezprestania a rozjímať o náboženských 

pravdách161, 
4. často pristupovať k sviatostiam.162 

 Katolícke spolky nám dopomáhajú k dokonalosti, lebo si  
v nich zvykáme na bohumilý život. 
 

280. Ktoré rady odporúča Kristus Pán k dosiahnutiu vyššej 
dokonalosti? 

Kristus Pán k dosiahnutiu vyššej dokonalosti odporúča tieto tri 
rady: 

1. dobrovoľnú chudobu, 
2. večnú čistotu, 
3. dokonalú poslušnosť. 

 Tieto tri rady sú povinné zachovávať osoby rehoľnícke  
a všetci, ktorí sa k tomuto zaviazali sľubom. 

Mravné ponaučenie. 
Nehľaď na súd ľudský; ľudia sa pominú a „nie je ten, čo by sa 

ľúbil všem“. Všetko konaj podľa učenia Kristovho a budeš mať čisté 
svedomie, najkrajší to poklad na svete. Blažený je ten, kto od sveta 
nič nečaká, a zasa šťastlivý, kto vie svoj kríž niesť bez reptania, lebo 
nasleduje Krista. 

                                                      
157 „Nadovšetko majte lásku, čo je zväzkom dokonalosti.“ (Kol. 3, 14.) 

158 „Kto miluje svet, u toho niet lásky k Otcovi.“ (1 Jn. 2, 15.) 

159 „Kto chce mňa nasledovať, nech zaprie sám seba.“ (Mk. 8, 34.) 

160 „Kto sa neprehrešuje v reči, je dokonalý muž.“ (Jak. 3, 2.) – „Buďte trpezliví a bedlite, lebo váš protivník, diabol, ako ručiaci 

lev obchádza a hľadá, koho by zožral.“ (1. Pt. 5, 8) 

161 „Modlite sa bezprestania!“ (1. Sol. 5, 17.) 

162 Prví kresťania boli dokonalí, lebo zotrvávali v „účastenstve na lámaní chleba“. (Sk. 2, 42.) 
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Zoslanie Ducha Svätého 
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B) O PRESTÚPENÍ PRÍKAZOV 

 
Chráň sa zlého ! 

 

1. O hriechu vôbec. 

 
281. Kto spácha hriech? 

Hriech spácha ten, kto vedome a dobrovoľne prestúpi Božie 
prikázanie. 
 
282. Čím sa dopustíme hriechu? 

Hriechu sa dopustíme: myšlienkami, žiadosťami, slovami, 
skutkami a zanedbaním dobrého. 
 
283. Sú všetky hriechy rovnaké? 

Všetky hriechy nie sú rovnaké; niektoré sú ťažké alebo 
smrteľné, iné ale menšie alebo všedné. 

 
284. Kto pácha smrteľný hriech? 

Smrteľný hriech pácha ten, kto zákon Boží 
1. vo veľkej veci, 
2. s jasným poznaním zlého a 
3. s úplným zvolením prestúpi. 

 
285. Prečo sa musíme nadovšetko chrániť smrteľného 

hriechu? 
Smrteľného hriechu sa musíme nadovšetko chrániť, lebo 

smrteľný hriech je: 
1. neposlušnosť voči najvyššiemu Pánovi, 
2. nevďačnosť voči Bohu, najväčšiemu dobrodincovi. 
3. Nevernosť voči Ježišovi, Spasiteľovi. 

 Aké ťažké urážanie Boha je hriech, najlepšie poznávame: 
1.  z trestu zlých anjelov a našich prvých rodičov, 
2.  z umučenia a smrti Syna Božieho, 
3.  z večného pekelného trestu. 
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286. Aké následky má smrteľný hriech? 
Smrteľný hriech má tieto následky: 

1. zbavuje nás posväcujúcej milosti a nebeského kráľovstva, 
2. privádza na nás časné a večné Božie tresty.163 

 
287. Kto spácha všedný hriech? 

Všedný hriech spácha ten, kto zákon Boží: 
1. len v malej veci, alebo 
2. vo veľkej veci s nejasným poznaním zlého alebo s neúplným 

zvolením prestúpi. 
 Tento hriech sa nazýva všedným, lebo ľudia sa ho vo svojej 

krehkosti dopúšťajú takmer každý deň. 
 Odpustenie všedných hriechov môžeme obsiahnuť aj bez 

spovede, a to ľútosťou, dobrými skutkami a trpezlivosťou 
v ťažkostiach a trápeniach a sv. prijímaním. 

 
288. Prečo sa máme chrániť i všedných hriechov? 

I všedných hriechov sa máme chrániť, lebo: 
1. i všedné hriechy urážajú Boha, 
2. pomaly nás privádzajú k ťažkým hriechom, 
3. priťahujú na nás časné tresty. 

 
 

2. O druhoch hriechu. 

289. Aké sú zvláštne druhy hriechu? 
Zvláštne druhy hriechu sú: 
1. sedem hlavných hriechov, 
2. šesť hriechov proti Duchu Svätému, 
3. do neba volajúce hriechy, 
4. deväť cudzích hriechov. 

  

                                                      
163 Príklad zlí anjeli; naši prví rodičia. 
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290. Ktorých je sedem hlavných hriechov? 
Sedem hlavných hriechov je: 

1. pýcha, 
2. lakomstvo, 
3. smilstvo, 
4. závisť, 
5. obžerstvo, 
6. hnev, 
7. lenivosť. 

 Pýcha je preceňovanie seba samého a nezriadená žiadosť po 
prednosti;164 lakomstvo je nemierna dychtivosť po peniazoch  
a pozemských statkoch;165 smilstvo je priestupok proti svätej 
čistote;166 závisť je zármutok z toho, že blížny má viac, či už 
majetku a či schopnosti, ako my;167 obžerstvo je nemierne jedenie 
a pitie;168 hnev je rozčúlenie mysle spojené so žiadosťou pomstiť 
sa;169 lenivosť je dobrovoľná nechuť k našim povinnostiam 
vôbec.170 Tieto hriechy sa nazývajú hlavnými, lebo z nich 
pochádzajú mnohé iné hriechy. 

 
291. Ktorých je šesť hriechov proti Duchu Svätému? 

Šesť hriechov proti Duchu Svätému je: 
1. spoliehať sa opovážlivo na milosrdenstvo Božie,171 
2. nad milosrdenstvom Božím zúfať,172 
3. poznanej kresťanskej pravde odporovať,173 
4. blížnemu svojmu milosť Božiu závidieť,174 

                                                      
164 Napríklad farizej v chráme. 

165 Príklad Judáš. 

166 Príklad ľudia za čias Noemových. 

167 Príklad Saul. 

168 Príklad Podobenstvo o boháčovi. 

169 Hnev u muža nekoná to, čo je spravodlivé pred Bohom (Jak. 1, 20.) 

170 Príklad lenivý sluha. 

171 Príklad ľudia pred potopou. 

172 Príklad Kain; Judáš. 

173 Príklad farizeji. 

174 Príklad Kain. 
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5. oproti spasiteľnému napomínaniu zatvrdilé srdce mať,175 
6. v nekajúcnosti tvrdošijne zotrvávať. 

 Tieto hriechy sa nazývajú hriechmi proti Duchu Svätému, 
lebo milosti Ducha Svätého odporujú. 
 

292. Ktoré sú do neba volajúce hriechy? 
Do neba volajúce hriechy sú: 

1. úmyselná vražda,176 
2. sužovanie chudobných a sirôt, 
3. zadržanie alebo krátenie zaslúženej mzdy robotníkom  

a služobníkom.177 
 Tieto hriechy sa nazývajú do neba volajúcimi, lebo ich 

neprávosť je taká hrozná, že takpovediac volajú do neba  
o pomstu.  

 

293. Ktorých je deväť cudzích hriechov?  
Deväť cudzích hriechov je: 
1. k hriechu radu dať,178 
2. iných k hriechu popudzovať,179 
3. iným hrešiť kázať,180 
4. k hriechu iných privoliť,181 
5. k hriechu iných pomáhať,182 
6. pri hriechu iných mlčať,183 
7. iných hriechy zastávať, 
8. iných hriechy netrestať,184 
9. iných hriechy chváliť.185 

                                                      
175 Príklad Faraón. 

176 „I riekol (Boh Kainovi): „Čo si to urobil? Hlas krvi brata tvojho hlasno volá ku mne zo zeme.“ (1. Mojž. 4, 10) „Či netečú slzy 
vdovy po tvári a či nevolá proti tomu, kto ich vynucuje?“ (Sir. 35, 18. 11) 

177 „Hľa, pláca robotníkov, ktorí žali vaše pole, ktorú ste im zadržali, kričí a ich krik prišiel do uší Pánovi zástupov.“ (Jak. 5, 7.)   

178 Napríklad rada Rebeky Jakubovi. 

179 Napríklad Eva; kto nemravné knihy píše alebo také obrazy maľuje. 

180 Napríklad Dávidov rozkaz Joabovi ohľadom Uriáša. 

181 „A Šavol však súhlasil s jeho (Štefanovým) usmrtením.“ (Sk. 7, 50). 

182 Napríklad Pilát. 

183 Napríklad Aron, keď sa Židia klaňali zlatému teľaťu. 

184 Napríklad Heli netrestal svojich synov. 

185 Napríklad židia chválili Herodesa, že dal usmrtiť Jakuba apoštola. 
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 Tieto hriechy sa nazývajú cudzími, lebo sa ich dopúšťajú iní, 
ale bývajú pripočítané i nám, ako spoluvinníkom. 

 
Mravné ponaučenie. 

„Kto hreší, je nepriateľom svojej vlastnej duše.“ (Tob. 12, 10.) 
Nerozumne robí, kto uráža toho, kto mu dobre praje a dáva; no 
ešte nerozumnejšie robíme my, keď urážame toho, od ktorého 
sme dostali život. Keby niekto stál na vysokej veži a držal ťa na 
povraze, či by si sa opovážil urážať ho? Tak i život tvoj visí na 
Božej vôli ako na tenkej niti. Boh by ťa mohol v každej chvíli 
zničiť a ty si taký bláznivý, že ho hriechom hneváš, urážaš.  
 
 

3. O pokušení a príležitosti ku hriechu. 
 

294. Čo nás zvádza ku hriechu? 
Ku hriechu nás zvádza: 

1. pokušenie, 
2. príležitosť ku hriechu. 

 Pokušenie nás vnútorne dráždi ku hriechu, príležitosť 
zvonka. 

 
295. Odkiaľ pochádza pokušenie? 

Pokušenie pochádza: 
1. z našej náklonnosti ku hriechu,186 
2. od zlého ducha.187 

 Pokušenie samo o sebe nie je hriechom, ale stane sa ním, 
len čo pokušeniu privolíme. 

 
 

                                                      
186 Všetko čo je na svete, je žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života. (1. Jn. 2, 16). 

187 Príklad Eva v raji; Spasiteľ na púšti. 
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Archanjel Michael poráža satana 
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296. Čo máme robiť v pokušení? 
V pokušení sa máme modliť a hneď od začiatku mu 

odporovať.188 
 Proti pokušeniam sú najlepšími prostriedkami: nepretržite sa 

zamestnávať, ustavične myslieť na Boha a horlivo sa cvičiť  
v sebaovládaní. 

 
297. Čo býva príležitosťou ku hriechu? 

Príležitosťou ku hriechu býva: osoba, spoločnosť, miesto, 
zábava, kniha a podobné.189 
 To, čo nás ľahko zvedie ku hriechu, sa nazýva najbližšou 

príležitosťou. 
 
Mravné ponaučenie. 

Pokušenie sa protiví milosti Božej. Milosť Božia osvecuje 
rozum a posilňuje vôľu, pokušenie však zatemňuje rozum  
a oslabuje vôľu. Preto nikdy neprivoľuj pokušeniu a pros Boha, aby 
odvrátil od teba také pokušenia, v ktorých by si podľahol. Pamätaj, 
že keď pokušeniu privolíš, vtedy za jednu radostnú chvíľu, alebo za 
márny peniaz, za ľudskú pochvalu obetuješ svoj život večný. 

                                                      
188 „Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ (Mt. 26, 4) 

189 Príklad sv. Peter ap. - „Kto miluje nebezpečenstvo, zahynie v ňom.“ (Sir. 3. 22). 
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TRETIA ČIASTKA 

O prostriedkoch milosti. 
 

298. Či môžeme byť spasení z vlastnej sily? 
Z vlastnej sily nemôžeme byť spasení, ale potrebujeme k tomu 

aj milosť Božiu. 
 
299. Čo je milosť Božia? 

Milosť Božia je nadprirodzený duševný dar, ktorý nám Boh 
udeľuje ku spáse pre zásluhy Ježiša Krista. 
 
300. Koľkoraká je milosť Božia? 

Milosť Božia je dvojaká, a to: 
1. milosť pomáhajúca, 
2. milosť posväcujúca. 

 
1.  O milosti  pom áha júcej .  

 

301. Čo robí Boh v našej duši milosťou pomáhajúcou? 
Boh milosťou pomáhajúcou: 
1. osvecuje náš rozum, aby sme poznali dobré, 
2. povzbudzuje našu vôľu, aby sme konali dobré a zlého 

sa chránili. 
 Milosť pomáhajúca je k spaseniu potrebná, lebo bez nej 

nemôžeme nič záslužného ani začať ani dokončiť.190 
 
302. Či Boh všetkým ľuďom udeľuje milosť pomáhajúcu? 

Boh udeľuje všetkým ľuďom milosť pomáhajúcu, lebo chce, 
aby všetci ľudia boli spasení.191 
 Milosť Božia nenúti ľudskú vôľu, ale ponecháva jej úplnú 

slobodu. Človek ale nesmie milosti Božej odporovať, ale má 
s ňou verne spolupracovať.192 

                                                      
190 „Nie že by sme boli dostatoční niečo myslieť od seba, ako by zo seba, ale dostatočnosť naša je z Boha  (2. Kor 3, 5.) — 

„Bezo mňa nič nemôžete urobiť.“ (Jn. 15, 5.) — Podobenstvo o viniciach a o ratolestiach. 
191 „Chce, aby všetci ľudia boli spasení a prišli k poznaniu pravdy.“ (1. Tim. 1, 4.) 

192 Napomíname spolupracovníkov, aby ste neprijímali milosti Božej nadarmo. (2. Kor 6, 1.) Príklad sv. Matúš, sv. Pavol, 

Podobenstvo o hrivnách. 
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2 .  O  m i l o s t i  p o s v ä c u j ú c e j .  
  
303. Čo robí Boh v našej duši milosťou posväcujúcou? 

Boh milosťou posväcujúcou: 
1. očisťuje našu dušu od hriechov, 
2. činí nás svätými a hodnými kráľovstva nebeského.193 
 Milosť posväcujúcu sme prvý raz obsiahli pri sviatosti krstu. 

 
304. Dokiaľ zostáva v našej duši milosť posväcujúca? 

Milosť posväcujúca zostáva v našej duši dotiaľ, dokiaľ 
nespáchame smrteľný hriech. 
 
305. Ktorými prostriedkami obzvlášť dosahujeme 
          a zachovávame v sebe milosť Božiu? 

Milosť Božiu dosahujeme a zachovávame v sebe obzvlášť: 
1. sviatosťami, 
2. sväteninami a 
3. modlitbou. 

 
Mravné ponaučenie. 

Ustavične pros Boha o milosť pomáhajúcu a verne s ňou 
spoluúčinkuj! Zachovaj si milosť posväcujúcu. Keď ju máš, si bohatý 
a šťastný; keď ju nemáš, si chudobný a nešťastný. Sv. Ján apoštol 
hovorí: „Viď, akú lásku nám preukázal Otec, aby sme sa menovali 
a boli dietkami Božími.“ (1. Jn. 3. 1.) 

Skrze milosť posväcujúcu nás Boh prijíma za svoje dietky. Kto 
je dieťaťom Božím, ten je aj dedičom kráľovstva nebeského. Keď ti 
teda Boh udelil milosť posväcujúcu, chráň si ju a nedopusť sa 
hriechu. Kto i len raz zhreší, stratí milosť Božiu a prestáva byť 
dedičom neba. Milosť posväcujúca je svadobným rúchom, bez 
ktorého nikto nebude pripustený k nebeskej hostine. (Mt. 21.) 
 
 
 
 
                                                      
193 Podobenstvo o svadobnom rúchu. 
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Korunovanie Panny Márie 
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A) O SVIATOSTIACH 

 
306. Čo sú sviatosti? 

Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré Kristus Pán ustanovil, aby 
nimi udeľoval našej duši milosti. 
 
307. Koľko sviatostí ustanovil Kristus Pán? 

Kristus Pán ustanovil sedem sviatostí, a to: 
1. krst, 
2. birmovanie, 
3. Sviatosť Oltárnu, 
4. pokánie, 
5. posledné pomazanie, 
6. posvätenie kňazstva, 
7. stav manželský. 

 
308. Ako sa rozdeľujú sviatosti? 

Sviatosti sa rozdeľujú na sviatosti živých a na sviatosti mŕtvych. 
 

309. Ktoré sú sviatosti živých? 
Sviatosti živých sú: 

1. birmovanie, 
2. Sviatosť Oltárna, 
3. posledné pomazanie, 
4. posvätenie kňazstva, 
5. stav manželský. 

 Tieto sviatosti sa nazývajú sviatosťami živých, lebo ich 
smieme prijať len vtedy, keď sme v stave milosti 
posväcujúcej, keď naša duša žije. 
 

310. Ktoré sú sviatosti mŕtvych? 
Sviatosti mŕtvych sú: krst a pokánie. 
 Tieto sviatosti sa nazývajú sviatosťami mŕtvych, lebo keď ich 

prijímame, naša duša nemá alebo nemusí mať posväcujúcu 
milosť, je ako mŕtva. 

311. Ktoré sviatosti môžeme prijať len jeden krát v živote? 
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Len jeden krát v živote môžeme prijať tieto sviatosti: krst, 
birmovanie a posvätenie kňazstva. 
 Tieto sviatosti sa prijímajú len jeden raz v živote, lebo duši 

človeka vtláčajú nezmazateľný znak. 
 
Mravné ponaučenie. 

Ten dobrý Ježiš, ktorý vylial i svoju krv za spasenie našej duše, 
žije s nami vo sviatostiach. On lieči naše rany. Posilňuje nás  
v dobrom, dáva vytrvalosť. Keď kňaz vysluhuje sviatosti, vtedy 
Kristus Pán udeľuje svoju milosť tým, ktorí sviatosť prijímajú. 
Ďakuj teda Pánu Bohu, že ustanovil sviatosti. Ony ťa sprevádzajú od 
kolísky až po hrob, v nich nájde tvoja duša potešenie, radosti  
a ten pokoj, ktorý ti svet dať nemôže. 

 

1. O sviatosti krstu. 

 
312. Čo je krst? 

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť, ktorá človeka: 
1. očistí od všetkých hriechov, 
2. posvätí ho a 
3. činí ho kresťanom. 

 
 Človek pri krste: 

1. sa očistí od dedičného hriechu a od všetkých pred krstom 
spáchaných hriechov, 

2. zbaví sa trestu časného a trestu večného, 
3. obsiahne milosť posväcujúcu, 
4. stane sa údom Cirkvi a takto sa človek znovu zrodí. 

 
 Údmi Cirkvi prestanú byť tí pokrstení, ktorí sú z Cirkvi vylúčení 

alebo z nej vystúpili, alebo dobrovoľne vstúpili do nejakej sekty. 
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313. Prečo je krst prvá sviatosť? 
Krst je prvá sviatosť, lebo pred krstom nemôžeme platne prijať 

iné sviatosti.194 
 
314. Prečo je krst najpotrebnejšia sviatosť? 

Krst je najpotrebnejšia sviatosť, lebo bez krstu nikto nemôže 
byť spasený.195 
 
315. Kedy Kristus Pán ustanovil sviatosť krstu? 

Kristus Pán ustanovil sviatosť krstu, keď povedal apoštolom: 
„Iďte a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého.“196 
 
316. Ako treba krstiť? 

Krstiť treba tak, že lejeme vodu na hlavu krstenca a hovoríme 
pri tom tieto slová: „(Meno) ja ťa krstím v mene Otca i Syna  
i Ducha Svätého.“ 
 K platnosti krstu sa žiada, aby krstiteľ mal úmysel konať to, 

čo koná Cirkev, keď krstí. Krstiť sa má krstnou vodou, ale v 
prípade súrnej potreby sa môže použiť hocijaká prírodná 
voda. 

 
317. Kto má krstiť? 

Krstiť má vysvätený kňaz, ale v súrnej potrebe môže krstiť 
každý človek. 
 Krst vodou môže nahradiť krst žiadosťou alebo krst krvou. 

Krst žiadosťou je túžba, pevná vôľa z lásky k Bohu všetko 
činiť, čo Boh ustanovil k nášmu spaseniu, teda prijať aj krst, 
keby to bolo možné. Krst krvou je mučenícka smrť pre 
Krista Pána. 
 

 
 

                                                      
194 „Krst je základom a bránou sviatostí.“ 737. kánon. 

195 „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha (Svätého), nemôže vojsť do kráľovstva Božieho“. (Jn. 3. 5.) 

196 Mt. 28. 19. 
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318. Čo sme sľúbili pri krste? 
Pri krste sme sľúbili, že budeme: 

1. veriť pravdy katolíckej viery, 
2. chrániť sa hriechov a príležitostí k nim a 
3. že povedieme Bohu milý život. 

 
319. Čo je povinnosťou krstných rodičov? 

Povinnosťou krstných rodičov je: ustavične a usilovne sa starať, 
aby ich duchovné dieťa bolo tak vychovávané, ako to pri krste oni v 
jeho mene sľúbili.197 
 Krstný rodič má byť katolíkom. Krstný rodič vstupuje  

s krstencom do duchovného príbuzenstva. 
 
Mravné ponaučenie. 

Sv. Ľudovít, francúzsky kráľ, hovorieval o kaplnke, v ktorej 
bol pokrstený: „Toto miesto mi je vzácnejšie ako môj kráľovský 
palác, lebo v mojom kráľovskom paláci som sa narodil pre 
pozemské kráľovstvo, ale tu pre nebeské.“ Aj ty, keď vstúpiš do 
kostola, pozri na to miesto, kde ťa krstili, kde si ťa Boh vyvolil za 
svoje dieťa. Pamätaj, že pri krste si sľúbil čistotu srdca, vernosť 
Bohu a ku svätej Cirkvi, a preto sa drž svojho sľubu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
197 769. kánon. 
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2. O sviatosti birmovania. 

320. Čo je birmovanie? 
Birmovanie je sviatosť, v ktorej Duch Svätý posilňuje 

pokrsteného človeka, aby 
1. stále vyznával svoju vieru a 
2. podľa nej žil. 

 Slovo birmovanie198 znamená — posilnenie. 
 Sviatosť birmovania ustanovil Kristus Pán. Vieme to z Písma 

Sv.199 a z ústneho podania Cirkvi. 
321. Kto udeľuje sviatosť birmovania? 

Sviatosť birmovania udeľuje biskup. 
 Mimoriadne môže birmovať aj nižší kňaz, keď je na to 

splnomocnený, napríklad grécki kňazi, misionári atď. 
 
322. Ako udeľuje biskup sviatosť birmovania? 

Biskup udeľuje sviatosť birmovania tak, že:  
1. kladie ruky na hlavu birmovanca, pomaže ho na čele 

svätou križmou a  
2. pri tom hovorí: „Značím ťa znakom kríža a posilňujem ťa 

križmou spasenia v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ 
 Pred birmovaním biskup vystrie ruky nad všetkých 

birmovancov a vzýva Ducha Svätého, aby na nich zostúpil. Pri 
birmovaní birmovanca slabo udrie po líci a vraví: „Pokoj  
s tebou.“ Týmto ho napomína, aby pre Krista všetko strpel. Na 
konci udelí všetkým pobirmovaným sväté požehnanie, pri čom 
majú byť prítomní všetci birmovanci. 

 
323. Čo je križma? 

Križma je biskupom posvätený olej zmiešaný s balzamom. 
 Balzam chráni od porušenia a má ľúbeznú vôňu, olej však 

posilňuje a činí hladkým to, čo je drsné. Preto balzam znamená, 
že sviatosť birmovania chráni dušu od porušenia hriechu a 

                                                      
198 Z latinského slova firmare – posilniť. 

199 „Keď apoštoli počuli, že Samária prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána, ktorí keď tam prišli, modlili sa za nich, aby 

mohli prijať Ducha Svätého; lebo ešte na nikoho z nich nezostúpil, pretože boli len pokrstení v mene Pána Ježiša. Vtedy kládli 
na nich ruky, a oni prijali Ducha Svätého.“ (Sk. ap. 8, 14-17.) 
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naplní nás vôňou rozličných cností; olej však znamená, že 
birmovanie nás činí hladkými, to jest rozmnoží  
v nás lásku a posilňuje našu vôľu. 

 
324. Ako sa máme pripraviť ku sviatosti birmovania? 

Ku sviatosti birmovania sa máme pripraviť tak, že: 
1. pristúpime ku svätej spovedi a ku svätému prijímaniu, 
2. sľúbime, že chceme žiť a umrieť ako dobrí kresťania. 

 
325. Čo je povinnosťou birmovných rodičov? 

Povinnosťou birmovných rodičov je ustavične sa starať  
o kresťanskú výchovu birmovanca. 
 Birmovným rodičom môže byť len ten, kto je už birmovaný. 

Kto si birmovného rodiča nenájde, môže byť birmovaný aj bez 
rodiča. 

 Medzi birmovancom a birmovným rodičom vznikne duchovné 
príbuzenstvo. 

 
Mravné ponaučenie. 

Ako apoštoli, naplnení Duchom Svätým, sa stali neohrozenými 
hlásateľmi slova Božieho, tak aj birmovanému kresťanovi udeľuje 
Duch Svätý silu vo viere. Birmovaný môže povedať so sv. Pavlom: 
„Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje.“ (Flp. 4, 13.) A preto 
birmovaný žije tak, ako sa sluší na bojovníka Kristovho. „Nehanbí sa 
za Kristov kríž, lebo práve preto prijal znamenie na svoje čelo, 
aby sa zaň nehanbil.“ (Sv. Augustín.) 
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3. O Sviatosti Oltárnej. 
 

326. Čo je Sviatosť Oltárna? 
Sviatosť Oltárna je najsvätejšia sviatosť, v ktorej pod 

spôsobom chleba a vína je sám Ježiš Kristus:  
1. prítomný, 
2. obetuje sa v nej a 
3. býva požívaný.200 

 Názov „Sviatosť Oltárna“ pochádza z toho, že táto sviatosť 
sa koná na oltári a na ňom v svätostánku (tabernakulum) sa 
ukladá.201 

 Táto sviatosť je najsvätejšia, lebo nielen posväcuje človeka 
ako ostatné sviatosti, ale v sebe obsahuje samotného Ježiša 
Krista, ako pôvodcu všetkých milostí. 

 Pod spôsobmi chleba a vína rozumieme podobu, farbu, chuť, 
vôňu atď. 

 Ježiš Kristus sa vo svätej omši obetuje za nás a býva 
požívaný pri svätom prijímaní. 
  

327. Kedy Kristus Pán ustanovil Sviatosť Oltárnu? 
Kristus Pán ustanovil Sviatosť Oltárnu pri poslednej večeri, 

keď vzal chlieb a dobrorečil a lámal a dával svojim učeníkom  
a hovoril: „Vezmite a jedzte, toto je telo moje“. A vzal kalich, vďaky 
vzdával a dal im a hovoril: „Pite z neho všetci, lebo toto je krv moja: 
Toto čiňte na moju pamiatku.“202 
 Pamiatku toho slávime na Zelený štvrtok. 

 
 328. Čo sa stalo na slová Kristove: Toto je moje telo a toto 

je moja krv? 
Na slová Kristove: „Toto je moje telo, toto je moja krv“ sa 

premenil chlieb na opravdivé telo a víno sa premenilo na opravdivú 
krv Krista Pána. 

                                                      
200 801. kánon. 

201 Mt. 26, 25- 28., 14, 22-24., Lk. 22, 19, 20. 

202 Sviatosť Oltárna sa ešte nazýva: Božie telo, prevelebná Sviatosť, Eucharistia, svätá hostia, anjelský chlieb, pokrm na cestu 

do večnosti... 
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329. Či dal Kristus Pán aj apoštolom moc, aby premieňali 
chlieb a víno na jeho telo a krv? 

Kristus Pán dal aj apoštolom moc, aby premieňali chlieb a víno na 
jeho telo a krv, týmito slovami: „Toto čiňte na moju pamiatku.“ 
 
330. Na koho prešla táto moc od apoštolov? 

Táto moc prešla od apoštolov na biskupov a kňazov. 
 Biskupi a kňazi premieňajú vo svätej omši chlieb a víno na 

telo a krv Krista Pána, keď vyslovujú Kristove slová: „Toto 
je moje telo, toto je moja krv.“ 

 Po premenení je už na oltári opravdivé telo a opravdivá krv 
Ježiša Krista, hoci spôsoby chleba a vína ostávajú ďalej. 

 

 

a)   O prítomnosti Krista Pána vo Sviatosti Oltárnej. 
 

331. Ako je Ježiš Kristus prítomný vo Sviatosti Oltárnej? 
Ježiš Kristus je vo Sviatosti Oltárnej celý prítomný tak pod 

jedným ako pod obidvomi spôsobmi, nerozdielny ako Boh  
a človek.203 
 Pod spôsobom chleba je prítomné živé telo Ježišovo, teda aj jeho 

krv; pod spôsobom vína ale jeho živá krv, teda aj jeho telo. Ježiš 
je prítomný celý v každej aj v najmenšej čiastke každého 
spôsobu; keď teda kňaz láme sv. hostiu, neláme telo Kristovo, len 
spôsob chleba. 

 Ježiš je prítomný vo Sviatosti Oltárnej len dotiaľ, kým trvajú 
spôsoby chleba a vína. 

 Prítomnosť Ježiša Krista vo Sviatosti Oltárnej nám 
pripomína lampa zavesená pred svätostánkom: večné svetlo. 

 Vo svätostánku, a to v monštrancii a v cibóriu je Pán Ježiš 
prítomný pod spôsobom chleba. 

 
 

                                                      
203 „Ja som živý chlieb... A chlieb, ktorý ja dám, je moje Telo svetu na živobytie ... Kto je moje telo a kto pije moju krv, má život 

večný.“ (Jn. 6, 51-55.) 
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332. Čo máme robiť pred Sviatosťou Oltárnou? 
Pred Sviatosťou Oltárnou máme padnúť na kolená a klaňať sa 

Ježišovi prítomnému v nej. 
 

b)   O obete svätej omše. 

 
333. Čo znamená konať obetu? 

Konať obetu znamená dať Bohu nejakú milú vec na znak toho, 
že ho uznávame za svojho najvyššieho Pána. 
 Obetu konali už Ábel, Noe, Abrahám; ale tieto obety Starého 

Zákona boli len predobrazmi Nového Zákona. 
 

334. Kto konal najsvätejšiu obetu? 
Najsvätejšiu obetu konal Ježiš Kristus, keď obetoval sám seba 

na kríži. 
 
335. Kde sa obnovuje obeta kríža? 

Obeta kríža sa obnovuje vo svätej omši. 
 
336. Čo je svätá omša? 

Svätá omša je ustavičná obeta Nového Zákona, v ktorej sa Ježiš 
Kristus obetuje svojmu nebeskému Otcovi pod spôsobmi chleba a 
vína. 

 
337. Aký je rozdiel medzi obetou kríža a obetou svätej omše? 

Medzi obetou kríža a obetou svätej omše je ten rozdiel, že  
v obete kríža sa Kristus Pán obetoval krvavým spôsobom, vo svätej 
omši sa ale obetuje nekrvavým spôsobom. 
 
338. Kedy Kristus Pán ustanovil svätú omšu? 

Kristus Pán ustanovil svätú omšu pri poslednej večeri, keď 
povedal apoštolom: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás“ a zasa: 
„Toto je moja krv Nového Zákona, ktorá bude vyliata za  mnohých. 
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Toto čiňte na moju pamiatku.“ Obeta svätej omše sa konala v 
katolíckej Cirkvi vždy už od apoštolských čias.204 

 
339. Prečo Kristus Pán ustanovil svätú omšu? 

Kristus Pán ustanovil svätú omšu: 
1. aby obnovoval tú obetu, ktorú konal na kríži a 
2. činil nás účastnými jej milosti. 

 Svätá omša sa obetuje, štvorakým úmyslom: 
1. aby sme Boha chválili, 
2. jemu vďaky vzdávali, 
3. od neho niečo prosili, 
4. jeho za hriechy svoje zmierili. 

 
340. Ktoré sú hlavné časti svätej omše? 

Hlavné časti svätej omše sú: 
1. obetovanie, 
2. premenenie a 
3. prijímanie. 

 Stredom svätej omše je premenenie. 
 Pred hlavnými časťami svätej omše sú prípravné časti, medzi 

ktorými vyniká evanjelium. Pri čítaní evanjelia máme vstať  
a prežehnať sa na znak toho, že sme podľa učenia evanjelia 
pripravení žiť a  za svoju vieru aj smrť podstúpiť. Pri 
obetovaní máme nebeskému Otcovi s obetou Ježiša Krista, 
obetovať svoje srdce. Pri pozdvihovaní si máme kľaknúť na 
kolená a hovoriť: „Ó Ježišu, tebe žijem, ó Ježišu, tebe umieram, 
ó Ježišu. Tvoj som v živote i vo smrti. Amen.“ Pri prijímaní 
kňaza si máme v sebe vzbudiť vrúcnu žiadosť prijať Ježiša do 
svojho srdca. Po hlavných častiach nasledujú záverečné časti, 
medzi ktorými je najdôležitejšie požehnanie. 

  

                                                      
204 „Máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, ktorí slúžia stánku.“ (Žid. 13, 10.) 
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c) O svätom prijímaní. 
 

341. Čo požívame pri svätom prijímaní? 
Pri svätom prijímaní požívame telo a krv Ježiša Krista ako 

pokrm svojej duše. 
 Veriaci požívajú Sviatosť Oltárnu len pod spôsobom chleba, 

lebo nie je potrebné, aby sme ju prijímali aj pod spôsobom vína; 
lebo pod spôsobom chleba je prítomné živé telo Krista Pána, 
teda aj jeho svätá krv.  

 
342. Akými slovami prikázal Kristus Pán požívať svoje telo? 

Kristus Pán prikázal požívať svoje telo týmito slovami: „Ak 
nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe 
života“ 205 a zasa: „Toto čiňte na moju pamiatku.“ 

 
343. Aké milosti nám udeľuje sväté prijímanie? 

Sväté prijímanie: 
1. v nás rozmnožuje milosť posväcujúcu, 
2. posilňuje nás k dobrému a oslabuje naše náchylnosti k zlému, 
3. očisťuje nás od všedných hriechov a zachraňuje od smrteľných 

hriechov. 
 Sväté prijímanie je nám zálohou nášho budúceho vzkriesenia a 

večného spasenia.206 
 
344. Či každý, kto prijíma, má účasť na týchto milostiach? 

Každý, kto prijíma, nemá účasť na týchto milostiach, lebo ten kto 
prijíma nehodne, čiže v stave smrteľného hriechu, ten pácha, ako 
zradný Judáš, najhroznejšiu svätokrádež.207 
 

 
 
 

 
                                                      
205 Jn. 6. 54. 

206 „Kto je Telo moje a pije Krv moju, má život večný a ja ho vzkriesim v posledný deň.“ (Jn. 6, 55.) 

207 „Kto nehodne je a pije, ten je a pije si súd, lebo nerozoznáva Telo Pánovo.“ (1 Kor 11, 29.) 
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345. Čo máme robiť, aby sme hodne prijímali? 
Aby sme hodne prijímali, máme sa na to duševne i telesne 

pripraviť. 
 
346. Ako sa máme duševne pripraviť na sväté prijímanie? 

Na sväté prijímanie sa máme duševne pripraviť tak, že: 
1. sa vyspovedáme zo smrteľných hriechov, 
2. aspoň oľutujeme všedné hriechy a 
3. vykonáme prípravné modlitby. 

 
347. Ako sa máme telesne pripraviť na sväté prijímanie? 

Na sväté prijímanie sa máme telesne pripraviť tak, že od polnoci 
až do prijímania nejeme a nepijeme. 
 Nalačno nemusia prijímať ťažko chorí, ktorí prijímajú telo 

Pánovo na cestu do večnosti; chorí, ktorí už mesiac ležia, môžu 
prijímať dva razy v týždni aj keď pred prijímaním niečo požili 
v podobe nápoja napr. liek. 

 K Pánovmu stolu máme pristúpiť s najväčšou úctivosťou so 
zloženými rukami a v slušnom odeve.  

 
348. Čo máme robiť, keď kňaz ukazuje svätú hostiu? 

Keď kňaz ukazuje svätú hostiu, máme padnúť na kolená, biť 
sa do pŕs a tri razy povedať: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel do 
srdca môjho, ale povedz len slovo, a uzdravená bude duša moja.“ 
 Pri svätom prijímaní máme pred sebou držať bielu šatku alebo 

modlitbovú knižku, jazyk položiť na spodnú peru  
a svätú hostiu požiť s najvyššou úctivosťou. 

 
349. Čo máme robiť po svätom prijímaní? 

Po svätom prijímaní sa máme s najväčšou slušnosťou klaňať  
a ďakovať Pánu Ježišovi a istý čas zostať v pobožnej modlitbe. 
 Nakoľko je len možné, máme deň svätého prijímania stráviť 

v Bohu milých skutkoch a zdržiavať sa od všetkých rozkoší 
a roztopašností. 
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Mravné ponaučenie. 
Nikdy nezabúdaj, že vo Sviatosti Oltárnej je prítomný tvoj 

Spasiteľ, Ježiš Kristus. Keď ideš popri kostole, počuj hlas: „Pán je tu 
a volá ťa.“ Keď si prítomný na svätej omši, ktorá je „slnkom všetkých 
duchovných cvičení, stredom kresťanského náboženstva, dušou 
pobožnosti a nevýslovným tajomstvom lásky Božej“ (Sv. František 
Sal.), uváž, že tvoj Spasiteľ sa obetuje aj za teba. A keď ho prijímaš 
do svojho srdca, pamätaj, že vo svojej duši máš ten najvzácnejší 
poklad. I keď vyjdeš von z kostola, Kristus Pán je  
s tebou, nosíš ho v srdci, a preto sa na ulici, doma i na samote správaj 
tak, aby tvoj Spasiteľ nebol tebou zneuctievaný. Keď požívame telo 
Kristovo, má sa aj náš život zhodovať s jeho životom. 

 
 
 

4. O sviatosti pokánia. 
 

350. Čo je sviatosť pokánia? 
Sviatosť pokánia je sviatosť, v ktorej kňaz namiesto Boha 

odpúšťa hriechy spáchané po krste. 
 
351. Kedy Kristus Pán ustanovil sviatosť pokánia? 

Kristus Pán ustanovil sviatosť pokánia, keď po svojom 
vzkriesení apoštolom povedal: „Prijmite Ducha Svätého; ktorým 
odpustíte hriechy, odpúšťajú sa im; a ktorým zadržíte, zadržané 
sú.“208 
 Moc a právo odpúšťať alebo zadržať hriechy prešla od 

apoštolov na biskupov a kňazov. 
 Niektoré väčšie hriechy však nemôže odpustiť každý kňaz, ale 

ich odpustenie je vyhradené biskupovi alebo rímskemu 
pápežovi. 

 
 
 
                                                      
208 Jn. 20, 22, 23. 
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352. Aké milosti nám Boh udeľuje vo sviatosti pokánia? 
Boh vo sviatosti pokánia: 

1. nám odpúšťa hriechy, 
2. odpúšťa nám večný trest a čiastočne časné tresty, 
3. udeľuje nám milosť posväcujúcu a milosť pomáhajúcu, aby 

sme mohli viesť Bohu milý život. 
 

353. Ako sa máme pripraviť na sviatosť pokánia? 
Na sviatosť pokánia sa máme pripraviť tak, že vzývame Ducha 

Svätého o pomoc, aby sme mohli svoje hriechy poznať a ich 
oľutovať. 
 
354. Čo máme robiť, aby sme sviatosť pokánia hodne prijali? 

Aby sme hodne prijali sviatosť pokánia, máme: 
1.  si spytovať svoje svedomie, 
2.  oľutovať svoje hriechy, 
3.  silne si predsavziať, že viacej nezhrešíme, 
4.  máme sa vyspovedať, 
5.  máme za svoje hriechy učiniť zadosť. 

 
a) Spytovanie svedomia. 

 
355. Čo znamená spytovať si svedomie? 

Spytovať si svedomie znamená, rozmýšľať nad tým, aké hriechy 
sme spáchali. 
 Svedomie je vnútorný hlas, ktorý nás napomína, či máme niečo 

robiť alebo nie, či to, čo robíme, je dobré alebo zlé. 
 
356. Ako si máme spytovať svoje svedomie? 

Svoje svedomie si máme spytovať takto: 
1. rozpomenieme sa, kedy a ako sme sa naposledy spovedali, či 

sme uloženú pokutu vykonali, 
2. preberieme si Božie i Cirkevné prikázania, ako aj povinnosti 

svojho stavu a pritom sa spytujeme, ako sme zhrešili 
myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním dobrého. 
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 Pri jednotlivých prikázaniach máme myslieť na to, či sme 
sa neprevinili: 

1. proti viere a modlitbe, 
2. proti menu Božiemu, 
3. proti zasväteniu nedele a sviatkov, 
4. proti rodičom a predstaveným, 
5. proti telu a duši, 
6. a 9. proti čistote, 
7. a 10. proti cudziemu majetku, 
8. proti pravde; proti cirkevným prikázaniam (pôst); ďalej či sme 

nehrešili pýchou, závisťou, hnevom atď. 
 

 Ďalej máme rozmýšľať aj o tých okolnostiach, ktoré učinili 
naše hriechy smrteľnými, napríklad: nenávidieť rodičov— 
nenávidieť cudzích. 

 Pri smrteľných hriechoch si máme zapamätať aj počet 
hriechov: koľkokrát denne, týždenne, mesačne sme spáchali 
smrteľný hriech. 
 
 
 

b) O ľútosti. 
 
357. Čo je ľútosť? 

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. 
 Ľútosť je najdôležitejšou časťou sviatosti pokánia. Bez 

ľútosti neobdržíme od Boha odpustenie hriechov. 
 

358. Aké hriechy musíme rozhodne oľutovať? 
Rozhodne musíme oľutovať všetky smrteľné hriechy. 

 Kto nemá smrteľný hriech, má oľutovať aspoň jeden všedný 
hriech, lebo inak sviatosť pokánia prijíma neplatne. 

 Opravdivú ľútosť si môžeme vzbudiť tým, že rozjímame nad 
umučením Kristovým, nad ohavnosťou hriechu a nad tým 
trestom, ktorý si každým smrteľným hriechom zaslúžime. 
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359. Kedy si pri sviatosti pokánia máme v sebe vzbudiť ľútosť? 
Pri sviatosti pokánia si máme v sebe vzbudiť ľútosť pred 

spoveďou alebo aspoň pred kňazským rozhrešením. 
 
360. Akou ľútosťou môžeme hodne prijať sviatosť pokánia? 

Sviatosť pokánia môžeme hodne prijať dvojakou ľútosťou, a to 
dokonalou a menej dokonalou. 
 Obidve ľútosti sú nadprirodzené. Ale keď hriechy ľutujeme 

preto, lebo sme nimi utrpeli nejakú škodu alebo hanbu, tak 
ľútosť naša je prirodzená a preto nedostatočná k tomu, aby 
nám urazený Boh odpustil.209 

 
361. Kedy je naša ľútosť menej dokonalá? 

Naša ľútosť je menej dokonalá vtedy, keď svoje hriechy 
ľutujeme len preto, lebo sa bojíme zaslúženého Božieho trestu. 
 
362. Kedy je naša ľútosť dokonalá? 

Naša ľútosť je dokonalá vtedy, keď svoje hriechy ľutujeme preto, 
lebo sme nimi urazili Boha, najvyššiu dobrotu a lásku.210 
 Keď nemôžeme pristúpiť ku sviatosti pokánia, tak si máme  

v sebe vzbudiť dokonalú ľútosť s opravdivým predsavzatím, že 
sa z hriechov vyspovedáme hneď, keď na to budeme mať 
príležitosť. 

 Okrem sviatosti pokánia máme si často v sebe vzbudzovať 
dokonalú ľútosť, najmä: 

1. v nebezpečenstve života, 
2. kedykoľvek sme sa dopustili smrteľného hriechu. 

 Je užitočné každý večer si v sebe vzbudiť dokonalú ľútosť. 
 
 

 
 
 

                                                      
209 Príklad kráľ Antiochus. 

210 Príklad Peter; Mária Magdaléna. 
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c) O silnom predsavzatí. 
 
363. Čo je silné predsavzatie? 

Silné predsavzatie je pevná a úprimná vôľa, že polepšíme svoj 
život a viacej nezhrešíme. 
 

364. Čo sľubujeme, keď si v sebe vzbudzujeme silné 
predsavzatie? 

Keď si v sebe vzbudzujeme silné predsavzatie, sľubujeme, že: 
1. nespáchame smrteľný hriech, 
2. sa budeme chrániť príležitosti k hriechu a 
3. nahradíme zavinenú škodu. 

 Tí, ktorí sa nechcú vyhýbať najbližším príležitostiam alebo 
zanechať svoje obvyklé hriechy, zmieriť sa s nepriateľmi, 
nahradiť škodu, vrátiť ukradnutú vec a odvolať osočovanie, 
tým kňazské rozhrešenie nič neosoží, ba ich vinu ešte zväčšuje. 

 
d) O spovedi. 

 

365. Čo robíme, keď sa spovedáme? 
Keď sa spovedáme, skrúšene vyznávame pred kňazom svoje 

hriechy, aby sme od neho dostali rozhrešenie. 
 

366. Ako sa máme vyspovedať zo svojich hriechov? 
Zo svojich hriechov sa máme vyspovedať: 

1. úplne, 
2. úprimne, 
3. zreteľne. 

 

367. Kedy sa spovedáme úplne? 
Úplne sa spovedáme vtedy, keď vyznávame aspoň všetky 

smrteľné hriechy, na ktoré sa pamätáme a pridáme k tomu ich počet 
a podstatné okolnosti. 
 Nie sme síce povinní spovedať sa zo všedných hriechov, ale i to 

je dobré a spasiteľné učiniť. 
 Spovedať sa musíme aj z tých okolností, ktoré spôsob hriechu 

menia, alebo zo všedného hriechu robia hriech smrteľný. Meno 
spoluvinníka sa nemá povedať. 
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368. Kedy sa spovedáme úprimne? 
Úprimne sa spovedáme vtedy, keď na seba tak žalujeme, ako sa 

cítime byť vinnými pred Bohom. 
 Nesmieme nič zamlčať, zmenšovať alebo seba zastávať 

márnymi výhovorkami. 
 Keby sme sa hanbili úprimne sa vyspovedať, pomyslime si na 

to, že: 
1. Kňaz nič neprezradí, lebo je viazaný tajomstvom211 a 
2. je lepšie vyznať hriechy kňazovi, ako v nich nepokojne žiť  

a nešťastne zomrieť. 
 

369. Čo máme robiť, keď sme zabudli niečo vo spovedi vyznať? 
Keď sme niečo zabudli vo spovedi vyznať, musíme to pri 

najbližšej spovedi povedať. 
 
370. Čo máme robiť, keď sme vo spovedi zamlčali smrteľný 

hriech? 
Keď sme zamlčali vo spovedi smrteľný hriech, musíme toto pri 

najbližšej spovedi spomenúť a celú spoveď zopakovať. 
 Kto sa tak spovedal, že schválne zamlčal smrteľný hriech, ten 

svojou spoveďou spáchal svätokrádež. Hriechy sa mu 
rozmnožujú a ako jedovaté hady ničia jeho dušu. 

 
371. Ako nazývame spoveď, v ktorej zopakujeme predošlé 

spovede? 
Spoveď, v ktorej zopakujeme predošlé spovede, nazývame 

generálnou, čiže všeobecnou spoveďou. 
 Na začiatku všeobecnej (generálnej) spovede povieme 

duchovnému otcovi, prečo konáme všeobecnú spoveď. Kto sa 
spovedal neplatne, ten musí povedať i to, koľko spovedí 
vykonal neplatne a koľko raz prijímal. Potom rozpovieme to, 
čím sme od poslednej spovede zhrešili a potom opakujeme pre-
došlé spovede. 

 
 
                                                      
211 Príklad Ján Nepomucký; Sarkander. 
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372. Kedy sa spovedáme zreteľne? 
Zreteľne sa spovedáme vtedy, keď sa tak vyjadrujeme, aby nás 

duchovný otec mohol dobre rozumieť a náležite poznať stav našej 
duše. 

 
373. Ako sa máme spovedať? 

Spovedať sa máme tak, že si pred duchovným otcom kľakneme 
na kolená, prežehnáme sa a hovoríme: „Ja hriešny človek sa 
spovedám Bohu a Vám, otče duchovný, že som (od poslednej 
spovede) spáchal(a) tieto hriechy.“ 
 Tu rozpovieme všetky svoje hriechy a na konci dodáme: 

„Na viac hriechov sa už nepamätám.“ 
 

374.  Ako oľutujeme svoje hriechy? 
Svoje hriechy oľutujeme takto: „Ľutujem z celého srdca všetky 

svoje vedomé i nevedomé hriechy, lebo som nimi urazil(a) 
najláskavejšieho Boha. Silne sľubujem viacej nehrešiť a každej 
príležitosti ku hriechu sa chrániť. Prosím o spasiteľnú pokutu  
a rozhrešenie.“ 
 
375. Čo robí kňaz, keď sme sa vyspovedali zo svojich hriechov? 

Keď sme sa zo svojich hriechov vyspovedali, kňaz nám dáva 
napomenutie a uloží nám pokutu; a keď sme hodní, udelí 
rozhrešenie. 
 Rozhrešenie nemôže dostať ten, kto chce i ďalej žiť  

v hriešnych okolnostiach, kto nechce škodu nahradiť,  
s nepriateľom svojim sa zmieriť, osočovanie odvolať atď. 
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e) O zadosťučinení. 
 
376. Čo je zadosťučinenie? 

Zadosťučinenie je vykonanie pokuty, ktorú nám duchovný otec 
uložil za hriechy. 

 
377. Prečo nám uloží duchovný otec pokutu? 

Duchovný otec nám uloží pokutu preto, aby nám slúžila: 
1. na vykúpenie časných trestov za hriechy, 
2. na polepšenie života. 

 
378. Čím ešte učiníme zadosť za svoje hriechy? 

Za svoje hriechy učiníme zadosť ešte modlitbou, trpezlivosťou 
v trápení a práci, dobrými skutkami a odpustkami. 
 
Mravné ponaučenie. 

Pán Boh nesmierne miluje ľudí. Odpúšťa aj svojim najväčším 
nepriateľom, hriešnikom. Pán Boh je milostivý; ale len kým žijeme. 
Po smrti jeho odpúšťanie prestáva; vo večnosti je Boh spravodlivým 
sudcom, ktorý viac nepozná odpúšťanie. Keď máš na duši nejaký 
hriech, pristúp ku spovednici a pros o odpustenie. Pamätaj: je lepšie 
svoje chyby vyznať tu, oľutovať ich tu, ako byť za ne naveky 
zatrateným. Preto sa často spovedaj a vždy tak, ako by to bola tvoja 
posledná spoveď. 

 
O odpustkoch. 

 
379. Čo sú odpustky? 

Odpustky sú mimo spovede udelené odpustenie časných 
trestov. 
 Teda odpustkami Cirkev neodpúšťa ani hriechy ani večné 

tresty. 
 Cirkev má moc kajúcim hriešnikom odpúšťať časné tresty. 

Odpustenie týchto časných trestov udeľuje Cirkev  
z nevyčerpateľného pokladu zásluh Ježiša Krista, 
preblahoslavenej Panny Márie a svätých. 
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380. Čo je potrebné k získaniu odpustkov? 
K získaniu odpustkov je potrebné: 

1. aby bola naša duša očistená od smrteľného hriechu, 
2. aby sme vykonali všetko to, čo Cirkev svätá predpisuje  

k získaniu odpustkov. 
 

381. Koľkoraké sú odpustky? 
Odpustky sú dvojaké: plnomocné a neplnomocné. 

 
382. Kedy sú odpustky plnomocné 

Odpustky sú plnomocné vtedy, keď sa nám odpúšťajú všetky 
časné tresty, ktoré sme si zaslúžili za svoje spáchané hriechy. 
 Plnomocné odpustky môžeme obsiahnuť na meno Ježiša, 

preblahoslavenej Panny Márie, na Porciunkulu atď. 
 
383. Kedy sú odpustky neplnomocné? 

Odpustky sú neplnomocné vtedy, keď sa nám odpúšťa len časť 
časných trestov, ktoré sme si za spáchané hriechy zaslúžili. 
 Neplnomocné odpustky sú napríklad: odpustky sedem rokov 

a štyridsať dní, keď sa nám odpúšťa toľko trestov, koľko by sa 
tak bolo pretrpelo v pokání trvajúcom sedem rokov a 40 dní 
podľa starodávnych cirkevných nariadení. Takéto odpustky 
udeľuje Cirkev za vykonanie niektorých modlitieb a menších 
skutkov. 

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

Odpustky môžeme získať aj pre duše v očistci, a to všetky tie, 
o ktorých pápež výslovne povedal, že môžu byť obetované aj za 
duše v očistci. 
 
Mravné ponaučenie. 

Mnohí ľudia nevedia, aké užitočné sú pre nás odpustky  
a preto ich zavrhujú. Tým väčšmi si ich máme vážiť a snažiť sa ich 
hojne získať pre seba a pre mŕtvych. Každé ráno si vzbuď úmysel 
získať všetky odpustky, ktoré toho dňa získať môžeš! 
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5. O poslednom pomazaní. 

 
385. Čo je posledné pomazanie? 

Posledné pomazanie je sviatosť, v ktorej chorý obdrží od Boha 
milosť k dobru duše a často i tela. 
 To, že Kristus Pán ustanovil sviatosť posledného pomazania, to 

vieme z listu sv. Jakuba, ktorý píše: „Ochorie niekto z vás, nech si 
povolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia, pomažúc ho 
olejom v mene Pánovom a modlitba viery uzdraví chorého,  
a Pán mu poľahčí a keď je v hriechoch, budú mu odpustené.“212 

 
386. Ako sa vysluhuje sviatosť posledného pomazania? 

Sviatosť posledného pomazania sa vysluhuje tak, že kňaz 
pomaže chorého olejom chorých a pritom sa modlí, aby mu Boh 
odpustil všetky hriechy. 

 
387. Ako sa má chorý pripraviť na sviatosť posledného 

pomazania? 
Chorý sa má pripraviť na sviatosť posledného pomazania 

takto: 
1. vyspovedá sa alebo, ak to nemôže, vzbudí si v sebe aspoň 

ľútosť za hriechy, 
2. odovzdá sa do vôle Božej. 

 
388. Ako pôsobí posledné pomazanie k dobru duše? 

Posledné pomazanie pôsobí k dobru duše tak, že: 
1. rozmnožuje milosť posväcujúcu, 
2. zotiera všedné hriechy, ba i smrteľné, z ktorých sa chorý 

už nevie vyspovedať, ale ich aspoň oľutoval, 
3. posilňuje v trápení, v pokušeniach, najmä v smrteľnom 

boji. 
 
 
 

                                                      
212 Jak. 5. 14. 15. 
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389. Ako pôsobí posledné pomazanie k dobru tela? 
Posledné pomazanie pôsobí k dobru tela tak, že uľavuje 

bolesti, ba chorému vráti aj zdravie, keď to slúži k jeho duševnému 
spaseniu. 
 
390. Kto má prijať posledné pomazanie? 

Posledné pomazanie má prijať každý katolík, ktorý nadobudol  
užívanie rozumu a je nebezpečne chorý. 
 Chorý obyčajne prijíma tri sviatosti jednu po druhej: sviatosť 

pokánia, Sviatosť Oltárnu a posledné pomazanie. 
 Keď máme v dome chorého, nemáme odkladať s posledným 

pomazaním, ale kým je chorý ešte pri vedomí, máme zavolať 
kňaza. V dome máme na stôl prichystať: kríž, sviečky, na tanier 
trocha soli, pohár s vodou, striedku chleba a uterák.  

Posledné pomazanie môže prijať človek vtedy, keď 
nebezpečne ochorie alebo keď v tej istej chorobe upadne do 
nového nebezpečenstva smrti. 

 
Mravné ponaučenie. 

Táto sviatosť sa nazýva „posledným pomazaním“, čo  
neznamená, že ten kto ju prijme, že musí umrieť. Mnohí ľudia sa 
obávajú volať kňaza, aby nezarmútili chorého. Toto je nekresťanské 
počínanie. Veď každý kresťan vie, že raz zomrie  
a kto nábožne žil, pre toho smrť je len ziskom, lebo za krátky, trápny 
život si získa večné blahoslavenstvo. Keď vieš o chorom človekovi, 
nemeškaj ho napomenúť, aby dbal o spásu svojej duše. Najmä sa ale 
staraj o to, aby sa nikto z tvojich príbuzných  
a domácich neodobral do večnosti bez prijatia svätých sviatostí. 
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6. O posvätení kňazstva. 

 
391. Čo je posvätenie kňazstva? 

Posvätenie kňazstva je sviatosť, v ktorej Boh udeľuje tým, ktorí 
ju prijímajú, kňazskú moc a potrebnú milosť k ich duchovnému 
úradu.213 
 Túto sviatosť ustanovil Kristus Pán vtedy, keď apoštolom dal 

svoju moc, aby hlásali slovo Božie, konali obetu svätú  
a vysluhovali sviatosti. 

 
392. Hlavne v čom spočíva kňazská moc? 

Kňazská moc spočíva hlavne v tom, že kňaz môže: 
1. premieňať chlieb a víno na opravdivé telo a opravdivú krv 

Krista Pána, 
2. že môže odpúšťať hriechy a vôbec vysluhovať sviatosti, 
3. že môže ohlasovať slovo Božie. 

 
393. Kto môže udeľovať sviatosť posvätenia kňazstva? 

Sviatosť posvätenia kňazstva môžu udeľovať len biskupi, ktorí 
túto moc obsiahli biskupskou posviackou. 
 Posvätenie kňazstva má viac stupňov: štyri nižšie rády a tri 

vyššie rády, ktoré sú: subdiakonát, diakonát a presbiterát. 
 Biskup udeľuje posvätenie kňazstva vkladaním rúk, 

modlitbou. 
 Vysvätený kňaz nemôže svoje kňazské posvätenie stratiť, 

práve tak, ako pokrstený človek nemôže stratiť krst, lebo  
i ono vtlačí duši nezmazateľný znak. 
Kto prijal vyšší rád, zaväzuje sa na modlenie breviára a na 
celibát čiže bezženstvo. 

  

                                                      
213 „Napomínam ťa, aby si znova roznietil milosť Božiu, ktorá je v tebe skrze vloženie mojich rúk.“ (Tim. 1, 6.) 
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150 

Mravné ponaučenie. 
Modlievaj sa, aby Boh vzbudil v ľudských dušiach lásku a úctu 

ku kňazom. Kňaz je sluhom Božím. On sa modlí za ľud, on slúži svätú 
omšu, on odpúšťa v mene Božom tvoje hriechy. Kňaz ťa krstil, kňaz 
ti je radcom, dobrodincom a on ťa aj pochová. Buď za to 
povďačným. Kňaz má mnoho nepriateľov, lebo hlása učenie 
Kristovo. Nepriatelia Boha chcú zničiť najskôr pastiera, lebo vedia, 
že keď umlčia pastiera, ovce sa rozídu. Kňaz sa ťa zastane, zastaň sa 
i ty kňaza. Uváž slová sv. Jána Zlatoustého: „Kto ctí kňaza, ctí Krista; 
kto činí kňazovi protiveň, činí protiveň Kristu Pánovi, zástupcom 
ktorého je práve kňaz.“ 
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7. O stave manželskom. 

 
394. Čo je manželský stav? 

Manželský stav je sviatosť, v ktorej dve slobodné osoby, muž  
a žena, vstupujú do nerozlučiteľného životného zväzku a od Boha 
dosiahnu milosť, aby manželské povinnosti verne plnili. 

 
395. Kto ustanovil manželský stav? 

Stav manželský ustanovil sám Boh v raji a Kristus Pán ho povýšil 
na sviatosť.214 
 Manželstvo je nerozlučiteľné, podľa slov Kristových: 

„Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.“215 
 

396. Aké sú povinnosti manželov? 
Povinnosti manželov sú: 

1. aby spolu nažívali vo vernosti, svornosti a manželskej 
láske až do smrti, 

2. aby svoje dietky vychovávali v bázni Božej. 
 
397. Kto môže vstúpiť do stavu manželského? 

Do stavu manželského môžu vstúpiť tí, ktorých manželstvo nijaká 
prekážka nečiní neplatným alebo zakázaným. 
 Neplatným činí manželstvo napr. keď jedna strana nie je 

pokrstená alebo už je v platnom manželstve s druhým; keď do 
stavu manželského vstupujú blízki príbuzní alebo švagrovia bez 
cirkevnej úľavy atď. 

 Zakázaným činí manželstvo napr. keď jedna strana je 
kresťanskou, ale nie katolíckou. 

 Sú ešte iné prekážky. Cirkev z osobitných príčin dáva úľavy 
pri niektorých prekážkach. 

  

                                                      
214 „Toto tajomstvo je veľké a ja hovorím o Kristovi a Cirkvi.“ (Ef. 5, 32.) 

215 Mt. 19. 6. 



 
152 

398. Ako sa nazýva manželstvo, v ktorom je jedna strana 
kresťanskou, ale nekatolíckou? 

Manželstvo, v ktorom je jedna strana kresťanskou, ale nie 
katolíckou, sa nazýva: miešané manželstvo. 
 
399. Prečo Cirkev zakazuje miešané manželstvá? 

Cirkev zakazuje miešané manželstvá preto, lebo: 
1. katolícka strana v nich môže ťažko vykonávať svoje 

náboženstvo, ba ľahko ho aj stráca, 
2. katolícke vychovávanie dietok je v nich zriedka možné. 

 
 Kto vstupuje do manželského stavu pred nie katolíckym kňazom, 

toho manželstvo je neplatné, pácha ťažký hriech a uvaľuje na seba 
trest vylúčenia z Cirkvi.216 

 
400. Kedy sa dovoľuje miešané manželstvo? 

Miešané manželstvo sa dovoľuje vtedy, keď nekatolícka strana 
sa už vopred zaviaže: 

1. že katolícka strana môže slobodne vykonávať svoje 
náboženstvo, 

2. že všetky dietky sa dajú katolícky pokrstiť a budú 
vychovávané v katolíckom duchu. 

 Tieto sľuby treba u nás napísať u katolíckeho duchovného pred 
uzavretím manželského stavu. 

 Pred vstúpením do manželského stavu sa konajú ohlášky. 
Ohlášky sa konajú v kostole tri po sebe nasledujúce nedele 
alebo sviatky, aby veriaci mohli oznámiť na farskom úrade 
nejaké prekážky proti tým, ktorí vstupujú do stavu 
manželského. Od ohlášok možno dostať úľavu. 

 Pred sobášom sa musia snúbenci vyspovedať a pristúpiť ku 
svätému prijímaniu.  

 
 
 
 

                                                      
216  2319. kánon. 
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Mravné ponaučenie. 
Tí, ktorí vstupujú do stavu manželského, majú mať vždy na 

mysli, že keď si sľubovali lásku a vernosť, vtedy prisahali na kríž. 
Manželský stav je sviatosť a preto tí, čo v ňom žijú, si majú 
zachovávať tú milosť, ktorú obsiahli pri oltári. Katolícke manželstvo 
je nerozlučiteľný zväzok, preto si snúbenci musia dobre rozmyslieť 
krok, ktorý zamýšľajú urobiť a všestranne sa musia pripraviť na 
budúce manželstvo. 
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B) O SVÄTENINÁCH 

 
401. Čo sú sväteniny? 

Sväteniny sú cirkevné úkony, ktorými môžeme získať Božie 
požehnanie. 
 Sväteniny sa podobajú sviatostiam. Líšia sa od nich v tom, že: 

1. sviatosti založil Kristus Pán, sväteniny Cirkev. 
2. sviatosti účinkujú vlastnou mocou, ktorú im dal Kristus Pán, 

sväteniny príhovorom Cirkvi a zbožným úmyslom tých, ktorí 
ich užívajú. 

 Aj posvätené veci sa menujú sväteninami. Napríklad: svätená 
voda, krieda atď. 

 
402. Koľkoraké sú sväteniny? 

Sväteniny sú dvojaké: žehnania a svätenia. 
 
403. Čo činí Cirkev pri žehnaní? 

Pri žehnaní Cirkev prosí Boha o požehnanie osoby alebo veci. 
 Obvyklé žehnania osôb sú: požehnanie so Sviatosťou 

Oltárnou, kňazské požehnanie, požehnanie na Blažeja atď. 
 Obvyklé žehnania vecí sú: požehnanie chleba a vína, ozimín, 

mäsa, budov, škôl, lodí, železníc a iných vecí, ktoré človek užíva, 
aby ho Boh pri tom chránil od každého nešťastia. 

 
404. Čo robí Cirkev pri sväteniach? 

Cirkev pri sväteniach porúča do zvláštnej Božej ochrany tie 
osoby alebo veci, ktoré sú obetované na Božie služby. 
 Obvyklé svätenia osôb sú tieto: korunovanie pápeža, svätenie 

opátov, prepoštov, mníšok. 
 Častejšie svätenia vecí sú: svätenia vody, oleja, kostolov, 

kaplniek a cintorínov. 
 Tie svätenia, pri ktorých sa užíva svätý olej, nazývame 

posviackami. Posviacku môže konať len biskup. 
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405. Čo nás má pohnúť k tomu, aby sme sväteniny nábožne 
užívali? 

Aby sme sväteniny nábožne užívali, k tomu nás má pohnúť 
myšlienka, že skrze ne bývame účastní modlitieb a požehnania celej 
Cirkvi, v mene ktorej kňaz svätí a žehná. 
 
Mravné ponaučenie. 

Nepohŕdaj obradmi, ktoré si Cirkev tak veľmi váži; ale snaž sa  
radšej vniknúť do ich ducha a porozumieť ich významu. Veci, ktoré 
Cirkev posvätila, najmä svätenú vodu, užívaj s náležitou úctivosťou 
a pobožnosťou. 

 
 
 

C) O MODLITBE 

1. O modlitbe vôbec. 
 

406. Čo robíme, keď sa modlíme? 
Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom, aby sme ho: 

1. chválili, alebo 
2. mu ďakovali, alebo 
3. niečo od neho prosili. 

 
407. Prečo sa máme modliť? 

Modliť sa máme preto, lebo 
1. nám to prikázal Kristus, 
2. lebo modlitbou dosiahneme od Boha milosť.217 

 
 
 
 
 
 

                                                      
217 „Pýtajte a dá sa vám: hľadajte a nájdete: klopte a otvorí sa vám. Každý, kto pýta, dostane; kto hľadá, nájde; a klopajúcemu 

sa otvorí.“ (Mt. 7, 7, 8.) 
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408. Ako sa máme modliť? 
Modliť sa máme: 

1. pobožne218 
2. pokorne219 
3. dôverne220 
4. s odovzdanosťou do vôle Božej.221 

 Pobožne sa modlíme, keď sa modlíme zo srdca a pritom nie 
sme roztržití; pokorne vtedy, keď sa modlíme s povedomím 
svojej slabosti a nehodnosti. 

Dôverne sa modlíme, keď silne dúfame, že Boh našu modlitbu 
vypočuje, ak ona slúži k jeho cti a k nášmu spaseniu. V modlitbe sa 
máme odovzdať do vôle Božej, čiže ponechať na Pána Boha, aby nás 
vypočul, kedy a ako uznáva za dobré. 
 
409. Najmä za koho sa máme modliť? 

Modliť sa máme najmä: 
1. za rodičov, duchovných a svetských predstavených, 
2. za živých a mŕtvych, priateľov a nepriateľov, 
3. za kráľovstvo Božie na zemi. 

 
410. Kedy je potrebné sa modliť? 

Modliť sa je potrebné: 
1. pri Bohoslužbách, 
2. v čase pokušenia a nebezpečenstva, 
3. ráno a večer. 

 
 Dobrý katolík sa modlí aj pred prácou a po práci, pred jedlom 

a po jedle. 
  

                                                      
218 Sir. 18, 23. 

219 Sir. 35, 21.  

220 „Všetko, čokoľvek žiadate v modlitbe, verte, že dostanete, a stane sa vám." (Mt. 11, 24. ) 

221 „Otče ... nie moja vôľa, lež tvoja nech sa stane.“ (Luk. 22. 42.) 
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2. O modlitbe Pána. 

 
411. Ktorá modlitba je najlepšia? 

Najlepšia modlitba je modlitba Pána alebo „Otčenáš“. 
 
412. Prečo sa „Otčenáš“ nazýva modlitbou Pána? 

„Otčenáš“ sa nazýva modlitbou Pána, lebo ju naučil a prikázal 
modliť sa sám Kristus Pán. 
 
413. Ako znie „Otčenáš“? 

„Otčenáš“ znie takto: 
Otčenáš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď 

kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš 
každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame našim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav 
nás od zlého. Amen. 
 
414. Z akých častí pozostáva „Otčenáš“? 

„Otčenáš“ pozostáva z oslovenia a siedmich prosieb. 
 Oslovenie znie takto: „Otče náš, ktorý si na nebesiach.“ 
V siedmich prosbách žiadame: 

1. aby všetci ľudia  Boha poznali, milovali a ctili; 
2. aby sa jeho kráľovstvo na zemi vždy rozširovalo a usídlilo sa 

v našich srdciach; 
3. aby všetci ľudia plnili vôľu Božiu a odovzdali sa do nej; 
4. aby nám Boh ráčil dať všetko, čo nám je každodenne 

potrebné pre telo a dušu; 
5. aby nám Boh odpustil naše hriechy, ako my odpúšťame tým, 

ktorí nám ublížili; 
6. aby Boh ráčil od nás odvrátiť pokušenie a nebezpečenstvo 

hriechu; 
7. aby nás Boh chránil od všetkého zlého na tele i na duši, 

najmä ale od hriechu a od večného zatratenia. 
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3. O pozdravení anjelskom. 

 
415. Čo sa obyčajne modlievame po „Otčenáši“? 

Po „Otčenáši“ sa obyčajne modlievame pozdravenie anjelské 
ku cti Matky Božej, to jest „Zdravas Mária“. 
 
416. Ako znie „Zdravas, Mária“? 

„Zdravas Mária“ znie takto: 
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi 

ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka 
Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. 
 
417. Z ktorých častí pozostáva pozdravenie anjelské? 

Pozdravenie anjelské pozostáva: 
1. z pozdravenia sv. archanjela Gabriela, 
2. z pozdravenia sv. Alžbety, 
3. z cirkevnej prosby. 

 
 Pozdravenie archanjela Gabriela je: „Zdravas Mária, milosti 

plná, Pán s tebou.“ 
 Pozdravenie sv. Alžbety je toto: „Požehnaná si medzi ženami  

a požehnaný je plod života tvojho.“ 
 Ostatné pridala katolícka Cirkev. — Panna Mária je milosti 

plná, lebo porodila pôvodcu milosti, Krista Pána. 
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418. Čo sa modlievame, keď ráno, na poludnie a večer zvonia 
na „Anjel Pána“? 

Keď ráno, na poludnie a večer zvonia na „Anjel Pána“, 
modlievame sa: 

Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha 
Svätého. — Zdravas Mária, atď.  

Hľa, služobnica Pána, staň sa mi podľa slova tvojho. — Zdravas 
Mária, atď. 

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. — Zdravas 
Mária, atď. 

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička! 
Aby sme boli hodní prisľúbení Kristových. 
Milosť tvoju prosíme, Pane, ráč do myslí našich vliať, aby 

sme, ktorí skrze anjela zvestujúceho vtelenie Krista, Syna tvojho 
poznali, skrze umučenie a kríž jeho ku sláve vzkriesenia privedení 
boli. Skrze toho Pána nášho, Ježiša Krista. Amen. 

 
 Modlitbu „Anjel Pána“ sa modlievame: 
1. aby sme ďakovali Bohu za vtelenie Syna Božieho, 
2. aby sme si uctili preblahoslavenú Pannu Máriu a porúčali sa 

pod jej ochranu. 
 Ku cti Panny Márie venúvame obľúbenú modlitbu Cirkvi 

svätej, sv. ruženec.222 
 
Mravné ponaučenie. 

Pamätaj, že v modlitbe sa rozprávaš s Pánom Bohom. Modlievaj 
sa často nielen v trápení a v chorobe, ale i v zdraví  
a v šťastí. „Kto sa vie náležite modliť, vie aj náležite žiť.“ (Sv. 
Augustín.) Nezabúdaj, že za všetko čo máš, môžeš ďakovať jedine 
Bohu. 
  

                                                      
222 Viď na 9. strane 
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Miništrancia 
 

Vysluhovanie pri svätej omši. 
 

  In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Amen. 
 
Kňaz: Introíbo ad altare Dei.  
Miništrant: Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam. 
Kňaz: Júdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non 
sancta: ab hómine iníquo et dolóso érue me. 
Min.: Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me reppulísti, et 
quare tristis incédo, dum afflígit me inimícus? 
Kňaz: Emítte lucem tuam et veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, 
et adduxérunt in montem sanctum tuum et in tabernácula tua. 
Min.: Et introíbo ad altáre Dei: ad Deum, qui lætíficat 
iuventútem meam. 
Kňaz: Confitébor tibi in cíthara, Deus, Deus meus: quare tristis es, 
ánima mea, et quare contúrbas me? 
Min.: Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi: salutáre 
vultus mei, et Deus meus. 
Kňaz: Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto. 
Min.: Sicut erat in princípio, et nunc, et semper: et in saecula 
sæculórum. Amen. 
Kňaz: Introibo ad altare Dei.  
Min.: Ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam. 
Kňaz: Adiutórium nostrum in nómine Dómini. 
Min.: Qui fecit coelum et terram. 
Kňaz: Confíteor Deo omnipoténti, atď. 
Min.:. Misereátur tui omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis 
tuis, perdúcat te ad vitam ætérnam. 
Kňaz: Amen. 
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Min.: Confíteor Deo omnipoténti, beátæ Maríæ semper 
Vírgini, beáto Michaéli Archángelo, beáto Joánni Baptístæ, 
sanctis Apóstolis Petro et Paulo, ómnibus Sanctis, et tibi, 
pater: quia peccávi nimis cogitatióne, verbo et opere: mea 
culpa, mea culpa, mea máxima culpa. Ideo precor beátam 
Maríam semper Vírginem, beátum Michaélem Archángelum, 
beátum Joánnem Baptístam, sanctos Apóstolos Petrum et 
Paulum, omnes Sanctos, et te, pater, orare pro me ad 
Dóminum, Deum nostrum. 
Kňaz: Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimíssis peccátis 
vestris, perdúcat vos ad vitam ætérnam. 
Min.: Amen. 
Kňaz: Indulgéntiam, absolutionem et remissiónem peccatórum 
nostrórum tríbuat nobis omnípotens et miséricors Dóminus. 
Min.: Amen. 
Kňaz: Deus, tu convérsus vivificábis nos. 
Min.: Et plebs tua lætábitur in te. 
Kňaz: Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam. 
Min.: Et salutáre tuum da nobis. 
Kňaz: Dómine, exáudi oratiónem meam. 
Min.: Et clamor meus ad te véniat. 
Kňaz: Dóminus vobíscum. 
Min.: Et cum spíritu tuo. 
Kňaz: Kyrie eleison. 
Min.: Kyrie eleison. 
Kňaz: Kyrie eleison. 
Min.: Kriste eleison. 
Kňaz: Kriste eleison. 
Min.: Kriste eleison. 
Kňaz: Kyrie eleison. 
Min.: Kyrie eleison. 
Kňaz: Kyrie eleison. 
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Kňaz: Dominus vobiscum.  
Min.: Et cum spiritu tuo. 
Kňaz: Per omnia sekula sekulorum. 
Min.: Amen. 
Min.: (na konci epištoly): Deo grácias. 
Kňaz: Dóminus vobíscum. 
Min.: Et cum spíritu tuo. 
Kňaz: Sequéntia sancti Evangélii secúndum... 
Min.: Glória tibi, Dómine. 
Keď kňaz dokončí evanjelium: 
Min.: Laus tibi Christe. 
Kňaz: Dóminus vobiscum.  
Min.: Et cum spíritu tuo.  
Kňaz: Oráte, fratres. 
Min.: Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad 
laudem et glóriam nominis sui, ad utilitátem quoque nostram, 
totiúsque Ecclésiæ suæ sanctæ. 
Kňaz: Per omnia saecula saeculorum.  
Min.: Amen. 
Kňaz: Dóminus vobíscum. 
Min.: Et cum spíritu tuo. 
Kňaz: Sursum corda. 
Min.: Habémus ad Dóminum. 
Kňaz: Grátias agámus Domino Deo nostro.  
Min.: Dignum et justum est. 
Kňaz: Per omnia saecula saeculorum. 
Min.: Amen. 
Kňaz: Et ne nos indúcas in tentatiónem: 
Min.: Sed libera nos a malo.  
Kňaz: Per omnia saecula saeculorum.  
Min.: Amen. 
Kňaz: Pax Dómini sit semper vobíscum. 
Min.: Et cum spíritu tuo. 
Kňaz: Dóminus vobíscum. 
Min.: Et cum spíritu tuo. 
Kňaz: Per omnia saecula saeculorum.  
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Min.: Amen. 
Kňaz: Dóminus vobíscum. 
Min.: Et cum spíritu tuo. 
Kňaz: Ite, Missa est. 
Min.: Deo grátias. 
Kňaz: Rekvieskant in pace.  
Min.: Amen. 
Kňaz: Benedícat vos omnípotens Deus  Pater, et Fílius, et  
Spíritus Sanctus. 
Min.: Amen. 
Kňaz: Dóminus vobíscum.  
Min.: Et cum spíritu tuo. 
Kňaz: Inítium sancti Evangélii secúndum Joánnem. 
Min.: Glória tibi, Dómine. 
Kňaz: Plenum grátiæ et veritatis. 
Min.: Deo grátias. 
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Príloha 
 

Aktuálne znenie modlitieb a prikázaní. 
 

Modlitba Pána. 
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď  

kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.  
Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše 

viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do 
pokušenia, ale zbav nás zlého. 

Amen. 
 

Anjelský pozdrav. 
Zdravas', Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si 

medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.  
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz  

i v hodinu smrti našej. 
Amen. 

 
Apoštolské vyznanie viery. 

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,  
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal 
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia 
Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil  
k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, 
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť 
živých i mŕtvych. 

Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku,  
v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie 
tela a v život večný. 

Amen. 
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Desatoro Božích prikázaní. 
1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem 

mňa, aby si sa im klaňal. 
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 
3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.  
4. Cti otca svojho i matku svoju. 
5. Nezabiješ. 
6. Nezosmilníš. 
7. Nepokradneš. 
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.  
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho. 
10. Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho 

je. 
 

Pätoro cirkevných prikázaní.  
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 
2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období 

prijať Oltárnu sviatosť. 
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 
5. Podporovať cirkevné ustanovizne. 

 
Chváloslovie. 

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak 
nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. 
Amen. 

Sedem svätých sviatostí. 
1. Sviatosť krstu 
2. Sviatosť birmovania 
3. Sviatosť Oltárna 
4. Sviatosť pokánia 
5. Sviatosť pomazania chorých 
6. Sviatosť kňazstva 
7. Sviatosť manželstva 
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Anjel Pána 
Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha svätého. 

Zdravas', Mária... 
Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. 

Zdravas', Mária... 
A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

Zdravas', Mária... 
 

Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení. 
 
Modlime sa 

Bože, z anjelovho zvestovanie vieme, že tvoj Syn, Ježiš Kristus, 
sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás 
jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, 
nášho Pána. 

Amen. 
 

Pod tvoju ochranu 
Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, 

neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého 
nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. 

Amen. 
 

Modlitba k anjelovi strážcovi 
Anjel Boží, strážca môj, 
prosím ťa: vždy pri mne stoj! 
Pomocnú mi ruku daj, 
vo všetkom mi pomáhaj, 
aby som vždy, v každej chvíli, 
viedol (viedla) život Bohu milý. 
A tak tebou chránený (chránená), 
bol (bola) raz v nebi spasený (spasená). 
Amen. 
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Bez poškvrny dedičného hriechu počatá Panna Mária, oroduj 

za nás hriešnych, ktorí sa k tebe utiekame! 
 

Tí, čo toto dielo v roku Pána 2017 nanovo prepísali a uviedli do 
života, ho celé venujú ku cti Nepoškvrnenej Panny Márie  

a odovzdávajú pod jej ochranu, aby prinieslo duchovný úžitok tým, 
ktorí budú z neho čerpať. 
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