
Desatoro
1.Ja som Pán Boh Tvoj, nebudeš mať iných 

bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.

2.Nevezmeš meno Božie nadarmo.

3.Spomeň si, aby si sviatočný deň svätil.



Pokračujeme cez 1. tri prikázania z Desatora

• Milí rodičia, pokračujeme. Ide o vstup do svedomia – to je citlivá práca s 
deťmi. Nikdy priamo neobviňujeme, nezahanbujeme, ale skôr sa pýtame a 
povzbudzujeme a pomáhame pochopiť. Je ťažké pozerať sa na špinu v srdci 
tých, ktorých milujeme, ale Boh vie očistiť a uzdraviť srdce každého...

• Máte vzácny poklad – vieru (vzťah s Bohom), o ktorý sa treba starať a 
obnovovať, aby fungovala.

• Máte vzácny poklad – tých, ktorých milujete a Vás milujú – venujete im čas, 
aby to vnímali a učili sa všetko dôležité. Toto Vás privedie k zdroju dobra – k 
Bohu. Modlite sa s nimi i za nich.

• Máte šťastie, že viete o tom, že Boh Vás má rád a s Vami chce 
spolupracovať na odovzdávaní dobra cestou viery.

• Nezabudnite, že čisté srdce, kde býva Boh je základom úspechu.



1. Ja som Pán Boh Tvoj... Nebudeš mať iných Bohov 
– chráni 1. miesto pre Boha v našom živote

Znamená to, že Boh je viac, 
•ako tvoje jedlo, 
•zdravie, 
•spánok, 
•peniaze, 
•telo, 



Boh je VŽDY VIAC AKO!!!
... Áno, je viac aj ako:
• šaty, 
• štúdium, 
• práca, 
• koníček, 
• hračka, 
• pôžitok, 
• voľný čas
• dokonca je viac ako Tvoj vlastný život!



BOH JE VŽDY VIAC!!!
• Vieš prečo?
• Lebo všetko dobro - to, čo je naozaj dobré od Neho pochádza.  

On je odpoveďou na túžbu srdca každého človeka.
• On je nad tým všetkým a všetko dobro má zmysel iba vtedy, keď 

Ťa k Nemu privedie.
• Naša ťažkosť je v tom, že ho ešte nedokážeme priamo a naplno 

vnímať.
• Máš niečo také, čo uprednostňuješ pred Bohom? Čomu sa 

venuješ s väčšou láskou, s väčším záujmom, s väčšou chuťou?... 
To to je tvoj bôžik... Ak nezničíš jeho vládu, tak ten bôžik zničí 
Teba!



ČO sa STANE ak na to zabudnem, alebo to 
poruším? PREČO JE TO NEBEZPEČNÉ?

• STRATÍM BOHA!

• STRATÍM TOHO, OD KTORÉHO JE 
VŠETKO DOBRO!
•A PRETO SA MI MINIE NIELEN ŽIVOT A 
RADOSŤ, ALE VŠETKO DOBRO - navždy!



Ako sa prejavuje, že nemám Boha na 1. 
mieste v mojom živote? 
• Nemám na Boha čas.

• Ráno keď vstanem, nemám čas na modlitbu. A cez deň ho 
nepotrebujem a je mi jedno čo chce, večer sa modlím, lebo musím, a 
niekedy predtým zaspím.

• Cítim sa zle, keď sa mám modliť, alebo ísť do kostola.

• Neteším sa, že ho môžem poznávať a prejavovať mu lásku.

• Dávam prednosť iným veciam, alebo ľuďom.

• Som poverčivý. Verím na horoskopy, talizmany, veštice, energie 
všelijakých liečiteľov..., ktorí liečia bez hlbokého vzťahu a súladu s 
Bohom...



Ako sa to ešte prejavuje?
• Boha mám až na poslednom mieste, keď už nemám inú možnosť. 

Spomeniem si na neho, keď mi je zle, alebo som už vyčerpal všetky iné 
možnosti. Skôr sú iní ľudia, deti, manžel, manželka, kamaráti...práca, 
lekári, zábava, moje pocity... závislosti.

• Viac dám na rady lekárov alebo aj liečiteľov, len nie na to, čo mi hovorí 
Boh, (Neverím, že Boh je darca života i zdravia. Lekár lieči ale Boh dáva 
zdravie.).

• Vymýšľam si svoju vieru. Verím viac v seba, vo svoje pocity a mám svoju 
pravdu.

• Nepočúvam Boha, kňazov, a neviem, čo učí Cirkev...

• ... lebo nemám čas, chuť, silu, ... nedokážem, neviem, nechce sa mi...



Kedy ešte ubližujem Bohu – Najväčšiemu 
Dobru a Láske?

•Vymýšľam si svoju vieru. Verím viac v seba, vo 
svoje pocity a vo „svoju pravdu“. Robím iba to, čo 
musím alebo to, čo ma baví a to čo mi chutí (bez 
lásky k Bohu).

•Alebo dávam prednosť niekomu, či niečom 
inému.



Ako to má byť?

•Boh je vždy na prvom mieste. Rozhodujem sa s 
Ním.
• Je najvyšším dobrom.
•Všetkého, čo mi bráni Boha dať na prvé miesto, čo 

mi bráni milovať Boha viac, čo mi berie čas na 
Boha potrebujem dať preč!!! 
•Podľa toho, koľko času, sily a pozornosti niečomu 

alebo niekomu dávam, tak ho milujem.
•Boh musí byť na prvom mieste! Ak ho nechcem 

stratiť...



2. prikázanie: Nevezmeš meno Božie 
nadarmo! – chráni úctu k Bohu.

Znamená to, že
• keď hovorím Božie meno, tak sa dotýkam Boha – „jeho srdca“.
• keď hovorím jeho meno, tak len v úcte, v pokore a v láske. 
• bez Boha som ničím!!!
• že mám mať v úcte všetko, čo s Bohom súvisí.

• Po Bohu sú potom svätí a potom všetci ľudia – lebo sú osoby a Boh 
túži, aby sa každý človek dostal do neba, nikoho nechce stratiť, ani 
tých zlých. Túži po ich dobre a náprave.

• Patrí sem aj úcta k posvätným veciam, ku svätému Písmu...

• Boh vypočuje každého, kto volá k Nemu!



Nevezmeš meno Božie nadarmo! 
– chráni úctu voči Bohu a tomu, čo mu patrí 

•Podľa toho, akú máme úctu k Božiemu 
menu, tak ukazujeme – ako si Ho 
vážime, podľa toho sa k nemu aj 
správame – teda vplýva to na naše 
správanie. S týmto prikázaním súvisí aj 
naša úcta k rodičom a autorite iných.



Nevezmeš meno Božie nadarmo! 
– chráni úctu voči Bohu a tomu, čo mu patrí 

•BOH, NAJSVÄTEJŠIA TROJICA, NEBESKÝ OTEC, 
JEŽIŠ, DUCH SVÄTÝ,  sú mená, ktoré najlepšie 
vystihujú, kto Boh je. Preto máme úctu aj k 
menám Boha i tým, v ktorých prebýva a teda aj 
miestam, či predmetom, ktoré nám pomáhajú 
uvedomovať si Jeho prítomnosť.



Ako to ešte vyjadrujeme?
• tak, že sa pri modlitbe sústredíme, 
• vo svojom úctivom a pozornom správaní na svätej omši.
• keď sa o Bohu rozpráva, tak iným ukazujeme, že my si ho vážime.
• vieme obrániť Božie meno. Lebo ho spoznávame a milujeme.
• máme v úcte všetko, čo súvisí s Bohom.
• aj v našej domácnosti mu patrí čestné miesto. Máme obraz Ježiša a 

svätých, kríž na stene, čím ukazujeme našu úctu k Bohu a Jeho menu i 
ku svätým. Sú Najčestnejšími členmi našej rodiny. Od krstu patríme do 
Jeho rodiny.

Nevezmeš meno Božie nadarmo! 
– chráni úctu voči Bohu a tomu, čo mu patrí 



Nevezmeš meno Božie nadarmo! 
– chráni úctu voči Bohu a tomu, čo mu patrí 
Preto:

- Nikdy zbytočne nepoužívame Božie meno ani nič, čo by mohlo byť 
prejavom neúcty voči Bohu.

- Nikdy si nerobíme z Boha posmech či žarty.

- Učíme sa byť pokornými a úctivými pred tým, čo nás privádza k Bohu, 
alebo nás približuje k Bohu.

- Staráme sa o chrám, o posvätné miesta, obrazy a knihy – chránime ich 
a podporujeme. Lebo nám pomáhajú chápať veľkosť a dobrotu Božieho 
mena.



3. Pamätaj, aby si sviatočný deň svätil. 
- pretože tento deň patrí Pánovi
• Potrebujem si odpočinúť od vecí, ktoré ma zamestnávajú cez týždeň, aby 

som prežíval a slávil spoločenstvo s Bohom – to, že patrím do Jeho rodiny.

• Dávam to pocítiť svojej rodine i priateľom.

• Chodím do kostola a vytváram spoločenstvo s tými, s ktorými tvoríme 
farnosť.

• Modlíme sa spolu, čítame si sväté Písmo, rozprávame sa o Bohu, 
vzdelávame sa vo viere, aby sme si s Bohom a jeho priateľmi čo najlepšie 
rozumeli. 

• Sviatočný deň je dňom liturgie (slávenia Boha) doma – v rodine, ktorá je 
domácou cirkvou.



3. Pamätaj, aby si sviatočný deň svätil.                  
– pretože tento deň patrí Pánovi
• Boh nepotrebuje tento deň pre seba, ale pre nás, aby nás mohol 

uzdraviť, posilniť, aby nám doplnil a pomohol v tom, čo sme nezvládli 
a očistil od toho, čo nás zašpinilo, či pokazilo.

• Volá nás na svätú omšu, aby nám dal svoj najväčší dar – svojho Syna
• Slovo

• Eucharistiu – teda, aby nás spojil v EUCHARISTII
• Prinášame všetko to, čo je naše, a on prináša všetko to, čo má. 

• On sa nám dáva vo svätej omši a prijíma to, čo mu dávame.

• CHCE NÁM PATRIŤ CELÝ a CHCE, ABY SME MU DALI VŠETKO AJ SEBA A PATRILI MU CELÍ –
ABY SME SA MU PODOBALI A MALI ÚČASŤ NA JEHO ŽIVOTE, RADOSTI A LÁSKE



3. Pamätaj, aby si sviatočný deň svätil. –
pretože tento deň patrí Pánovi
• NAJHROZNEJŠIE JE, ak niekoho chceš obdarovať a ten Ti povie, že chce 

Tvoje dary, ale Teba nechce.

• Tak hrozne sa cíti Boh, keď ti dáva všetko dobré a ty sa ani v nedeľu 
nechceš s Ním stretnúť.

• A ešte horšie sa cítiš vtedy, keď Ti niekto, koho máš rád povie, že Tvoje 
dary ho nezaujímajú, že mu je lepšie bez nich.

• Takto hrozne sa cíti Boh, keď Ti dal svoj najväčší dar – svojho Syna –
kvôli ktorému sú Vianoce, Veľká Noc i Tvoj celý život a všetko dobro... 
keby si mu naznačil, či povedal, že tieto darčeky pre Teba nič 
neznamenajú, Ty ich nepotrebuješ...



3. Pamätaj, aby si sviatočný deň svätil –
pretože tento deň patrí Pánovi
Tento deň prežiješ dobre a krásne ak, 

- vyhráš boj nad tým, čo Ti bráni stretnúť sa s Bohom. 

- porazíš lenivosť, sebectvo, svoje chúťky, neochotu, nepočúvanie, 
zlozvyky a zapojíš sa do priateľstva s Bohom a jeho priateľmi.

- si vyhradíš celú nedeľu pre Neho, aby si ho stretol vo svojich blízkych, 
vo svojich priateľoch, na svätej omši, v tom, čo budeš robiť a hlavne, 
keď sa mu povenuješ aj osobne. Poukazuješ mu to, čo sa Ti podarilo 
urobiť cez týždeň a porozprávaš mu svoje plány.

- si vypočuješ, čo Ti povie On, čo Ti pripravil a kam Ťa pozýva.



Nauč sa žiť tieto prikázania – nestrať kontakt s 
tvojim milujúcim Bohom.
• Ak tomu nerozumieš, alebo to nežiješ, tak si túto prezentáciu čítaj 

postupne, pomaly, rozprávaj sa s tými, ktorí tomu lepšie rozumejú, 
aby Ti pomohli porozumieť.

• Lebo nie je nikto iný, kto by Ťa mal viac rád ako Boh!!! On dáva svoj 
život a svoju lásku každému, aby ju žil a dával druhým. Pozýva aj Teba, 
aby si prijal Jeho dar.

• Pros ho, aby Ti uzdravil pamäť, oči, uši, telo, srdce, dušu...a pomáhal 
ti. Modli sa za tých, ktorých máš rád, alebo ktorí to potrebujú. 

• Nikdy nezabudni oľutovať, ak si bol v niečom necitlivý voči Bohu, ak si 
mu ublížil - odpros ho, naprav to.



ÚLOHA

• Ak máš niekoho, kto ti pomáha v učení, popros ho, aby Ti pomáhal pri 
pochopení týchto troch prikázaní. Aby Ti o nich hovoril a mohol si sa 
čo najviac o nich naučiť – aby si ich dostal do svojho srdca.

• Nauč sa tieto tri prikázania a skús ich vysvetliť svojim rodičom, alebo 
kamarátom. 

• Stretneme sa na budúcom stretku. (10.1. o 16:30 online)


