
Príprava na prvé sväté prijímanie 

Na stretnutí v kostole a potom už doma sme si prešli prvých päť prikázaní, ktoré by už deti 
mali poznať a vedieť ich jednoducho opísať. Teraz budeme pokračovať ďalej a rozoberieme si 
6., 7. a 8. Božie prikázanie, ktoré sa doma s deťmi naučte tak, aby v jednoduchosti vedeli 
povedať o čom je dané prikázanie čo nám prikazuje a čo zakazuje robiť. 

6. Nezosmilníš 

Boh stvoril človeka ako muža a ženu a obom dal rovnakú osobnú dôstojnosť. Stvoril ich 
jedného pre druhého a pre vzájomnú lásku. Dal im tiež schopnosť, aby odovzdávali život. 
Láska je slobodný dar srdca. Sexualita a láska patria neoddeliteľne spolu. Sexualita sa stáva 
naozaj ľudskou, keď je spravodlivo zapojená do vzťahu medzi osobami. Čistota je mravná 
čnosť, Boží dar, milosť a ovocie Ducha Svätého. Aj ten kto žije aktívnym manželským 
sexuálnym životom je povolaný k čistote. Čistota zahrňuje schopnosť sebaovládania ako 
výraz ľudskej slobody zameranej na darovanie seba samého. Každý kresťan má prežívať svoju 
lásku v čistote bez ohľadu na vek či stav. Sexualita v manželstve je správne zameraná vtedy 
ak slúži na vzájomné sebadarovanie oboch manželov a na plodenie a prijatie detí. Smilstvom 
označujeme formy sexuálneho správania mimo manželstva. Hriechmi proti šiestemu 
prikázaniu sú nečisté myšlienky a pohľady v oblasti sexuality ako aj nečisté skutky buď sami 
na sebe (sebaukájanie), alebo s inou osobou. Hriechmi sú tiež vyrábanie a pozeranie 
pornografie, prostitúcia, znásilnenie, homosexuálne spolužitie a iné nezdravé formy 
sexuálneho správania.  Cudzoložstvo je hriech pri ktorom dvaja ľudia intímne žijú pričom 
minimálne jeden z nich žije v manželskom zväzku. Cirkev chráni čistotu a nerozlučiteľnosť 
manželstva, lebo ju Ježiš jednoznačne vyhlásil ,,Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje“ 
(Mk10,9). Každý kresťan katolík má uzatvárať manželstvo pred Cirkvou pretože tak vstupuje 
do vzťahu muža a ženy sám Ježiš Kristus a oboch zahŕňa svojimi milosťami a darmi. Toto 
prikázanie nás všetkých volá žiť v čistote a úcte voči telu muža i ženy. 

7. Nepokradneš 

Siedme prikázanie nielen zakazuje brať niekomu jeho majetok, ale vyzýva nás tiež 
k spravodlivému hospodáreniu a rozdeľovaniu pozemských dobier, upravuje otázku 
súkromného vlastníctva a rozdeľovania príjmov z ľudskej práce. Existuje len relatívne právo 
na vlastníctvo pretože Boh stvoril zem a jej bohatstvo pre všetkých ľudí. Toto prikázanie 
predovšetkým zakazuje krádež čo je protiprávne prisvojenie si cudzieho majetku. Zakazuje sa 
krádež materiálneho, ale i duchovného vlastníctva preto aj odpisovanie v škole je previnením 
sa proti tomuto príkazu. Hriechom je tiež tvorba plagiátov, daňové podvody a falšovanie.  
Vandalizmus a úmyselné poškodzovanie verejného zariadenia a spoločného vlastníctva je 
tiež forma krádeže. Stávky a hazardné hry sú nemorálne a nebezpečné vtedy, keď nimi hráč 
ohrozuje svoju hmotnú existenciu, alebo životné potreby druhých ľudí najmä tých , ktorí sú 
mu zverení. (Napr. ak otec ohrozuje hazardovaním hmotné potreby svojej rodiny.) Toto 
prikázanie zakazuje obchodovanie s ľuďmi a tiež úmyselné poškodzovanie prírody. Preto nás 



na druhej strane vyzýva k ochrane a starostlivosti o prírodu. Osobitnou úlohou kresťanov – 
laikov je angažovať sa v duchu evanjelia lásky, pravdy a spravodlivosti v politike, spoločnosti 
a ekonomike. Siedme prikázanie nám prikazuje postarať sa o chudobných, bojovať proti 
nespravodlivosti v práci a proti nezamestnanosti. Prejavom lásky kresťanov sú skutky 
telesného a duchovného milosrdenstva. Skutky telesného milosrdenstva sú nasýtiť 
hladných, napojiť smädných, odieť nahých, ujímať sa ľudí bez prístrešia, navštevovať 
chorých, pomáhať väzňom a pochovávať mŕtvych. Skutky duchovného milosrdenstva sú 
radiť pochybujúcim, poúčať tých čo sa mýlia, potešovať zarmútených, napomínať hriešnikov, 
trpezlivo znášať nespravodlivosť, odpúšťať tým čo nám ublížili, modliť sa za živých i za 
mŕtvych. 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu 

Každý človek je povolaný k úprimnosti a pravde v skutkoch aj v reči. Klamať znamená hovoriť, 
alebo vedome a zámerne konať v rozpore s pravdou. Byť pravdivý vlastne znamená byť verný 
Bohu, lebo on je prameňom všetkej pravdy. V Ježišovi Kristovi, ktorý je ,, cesta, pravda 
a život“ (Jn 14,6) sa Božia pravda zjavila úplne. Všetci sme povolaný nasledovať Krista a tak 
žiť v Duchu pravdy. Byť pravdivý znamená pravdivo hovoriť a pravdivo konať. Hriechmi proti 
tomuto prikázaniu sú klamstvo, pretvárka, falošnosť a pokrytectvo a tiež ohováranie – 
zbytočné rozprávanie o chybách iných ľudí, osočovanie – šírenie nepravdivých (vymyslených) 
chýb o druhých ľuďoch, posudzovanie – vyrieknutie nespravodlivého súdu nad konaním 
iného človeka. Každé previnenie proti pravde a spravodlivosti si vyžaduje nápravu a to aj 
v prípade ak bolo odpustené. Každé klamstvo by sa malo verejne odvolať a je aj potrebné 
verejne sa ospravedlniť človeku ktorému sme svojim nepravdivým konaním ublížili. Pri 
odovzdávaní informácii treba brať ohľad na osobné a spoločné dobro, na ochranu 
súkromného života na nebezpečenstvo pohoršenia a na zachovávanie profesionálneho 
tajomstva. Preto nie vždy môžeme každému odovzdať všetky informácie, ale môžeme ich 
odovzdať len tým pre ktorých je daná informácia určená a je prospešná. Človek je veľakrát 
viazaný zachovávať aj určité tajomstvo napr. úradné či lekárske a každý biskup a kňaz je vždy 
povinný zachovávať spovedné tajomstvo, lebo je posvätné. Toto prikázanie prikazuje aj 
médiám šíriť iba pravdivé informácie a nezneužívať pravdu na zle ciele jednotlivcov. Média 
majú zodpovednosť voči svojím divákom, poslucháčom a čitateľom. Pri získavaní pravdivých 
informácii, ako aj pri ich zverejňovaní sa musia rešpektovať mravné zákony, legitímne práva 
a dôstojnosť človeka. Pravda je krásna sama osebe a zahŕňa v sebe jas duchovnej krásy. Boh 
je prameňom krásy a pravdy, preto je umenie, ktoré sa venuje kráse a pravde cestou k Bohu. 

   

Šieste, siedme a ôsme Božie prikázanie si s deťmi doma znova podobne preberte a snažte sa 
im vysvetliť podstatu týchto prikázaní v šiestom príkaze hlavne čistotu a úctu voči svojmu telu 
a telu iných a zdôraznite že táto čistota a úcta k nášmu telu sa prejavuje v našich 
myšlienkach, slovách i skutkoch a že žiť  v takejto čistote sme všetci povolaný samým Bohom. 
V siedmom príkaze zdôraznite ochranu nášho a cudzieho majetku a tiež naše povolanie 



k spravodlivému a zodpovednému hospodáreniu s pozemskými dobrami. Osme Božie 
prikázanie nám prikazuje žiť v pravde a túto pravdu vedieť prejavovať v našich slovách 
i skutkoch a učí nás vyhýbať sa akejkoľvek neúprimnosti a falošnosti v našom živote. Neskôr 
budeme znova pokračovať ďalej preberať Desatoro a ostatné veci potrebné k príprave na 
prvé sväté prijímanie. 


