
Príprava na prvé sväté prijímanie 

Na stretnutí v kostole sme si vymenovali desať Božích prikázania a stručne prešli prvé tri 
prikázania týkajúce sa priamo nášho vzťahu k Bohu. Deti by už mali vedieť vymenovať 10 
Božích prikázaní a veľmi stručne opísať prvé tri prikázania. Teraz stručne charakterizujem 4 a 
5 Božie  prikázanie. 

4. Cti svojho otca a svoju matku 

Štvrté Božie prikázanie sa vzťahuje hlavne na našich rodičov, ale aj na všetkých ktorým 
vďačíme za zabezpečenie života a za vieru ku ktorej nás viedli. Svojím rodičom sme povinní 
preukazovať lásku, vďaku a úctu. Podobne sa však máme správať aj k našim predstaveným, 
teda ľuďom ktorí nás viedli a vychovávali. Boh nám dal ľudí ktorí sú pre nás autoritou a sú to 
hlavne naši rodičia, príbuzní, vychovávatelia, učitelia, katechéti, zamestnávatelia a verejný 
a vládny predstavitelia. Muž a žena spojení v manželstve vytvárajú spolu so svojimi deťmi 
rodinu. Manželstvo a rodina sú zamerané na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí. 
Deti sú zverené do ochrany a starostlivosti svojich rodičov a majú rovnakú dôstojnosť ako ich 
rodičia. Toto prikázanie nám prikazuje mať úctu a poslušnosť voči rodičom a všetkým ktorí sú 
našimi predstavenými a majú zverenú určitú autoritu. Toto prikázanie tiež zahŕňa povinnosť 
rodičov a predstavených postarať sa a vychovávať ľudí zverených do ich autority.  Štvrté 
Božie prikázanie teda zakazuje neposlušnosť a neúctivé správanie voči rodičom a ľuďom ktorí 
nad nami majú autoritu.  Autorita sa správne uplatňuje vtedy keď sa chápe podľa Ježišovho 
vzoru ako služba rešpektujúca základné ľudské práva a správnu stupnicu hodnôt. Každý 
občan je povinný lojálne spolupracovať so štátnymi úradmi a v duchu pravdy, spravodlivosti, 
slobody a solidarity prispievať k spoločnému dobru. Nesmieme však akceptovať také  
nariadenia, ktoré sú namierené proti Božím zákonom. 

5. Nezabiješ 

Ľudský život je posvätný. Iba Boh je pánom nad životom a smrťou. S výnimkou prípadu 
oprávnenej sebaobrany, alebo obrany druhých ľudí človek nikdy nesmie usmrtiť iného 
človeka. Toto prikázanie chráni ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť. Piate Božie 
prikázanie zakazuje vraždu a spoluprácu pri nej ako aj samovraždu. Zakázaný je tiež potrat 
nenarodeného dieťaťa od okamihu jeho počatia, eutanázia chorých a zomierajúcich ľudí, ako 
aj akékoľvek fyzické alebo psychické ubližovanie sebe, alebo iným ľuďom. Oprávnená obrana 
je uplatnením práva na svoj život, alebo na život druhých ľudí. Cirkev tiež vystupuje proti 
trestu smrti pretože je krutý a zbytočný. Piate Božie prikázanie nás pozýva stáť nablízku 
človeku aj v okamihu jeho smrti a podľa možnosti mu pomáhať nakoľko to je možné. Je 
potrebné postarať sa o chorých a slabých ľudí. Keďže život je posvätný od okamihu počatia, 
toto prikázanie zakazuje robiť výskum na živých embryách a embryonálnych bunkách. 
Prehrešením sa proti piatemu Božiemu príkazu je aj hnev voči človeku, zosmiešňovanie 
a ponižovanie iných, bitka a akékoľvek psychické či fyzické násilie. Je tiež zakázané akékoľvek 
zbytočné hazardovanie z ľudským životom. Piatym Božím prikázaním sme povinný udržiavať 



mier vo svete nakoľko je to prejavom Kristovho pokoja, pretože Ježiš zmieril nebo zo zemou. 
Vojna je morálne prijateľná iba ako posledný a krajný prostriedok. Ako kresťania sme tiež 
povinný zaobchádzať s telom zosnulého človeka s úctou a láskou, vo vedomí, že ho Boh 
povolal na vzkriesenie a oslávenie. 

 

Štvrté a piate Božie prikázanie si s deťmi doma takto jednoducho preberte a snažte sa im 
vysvetliť podstatu týchto prikázaní v štvrtom príkaze hlavne úctu a poslušnosť voči rodičom 
a predstaveným a v piatom úctu a ochranu k svojmu životu a životu iných od počatia až po 
prirodzenú smrť ako aj pripomenúť im že ľudský život je Bohom určený pre večnosť. Postupne 
budeme takto preberať aj ďalšie prikázania, sviatosti a vieroučné veci pokiaľ ešte nebudeme 
mať možnosť sa fyzicky stretávať. 


