
Desatoro
4. Cti svojho otca i 
matku.

5. Nezabiješ

6. Nezosmilníš

7. Nepokradneš

8. Nepreriekneš krivé 
svedectvo proti svojmu 
blížnemu

9. Nepožiadaš manželku 
blížneho svojho

10. Nepožiadaš majetok 
svojho blížneho ani nič čo 
je jeho.



Milé deti, pozrite si s rodičmi o 10 

Božích prikázaniach:

 3MC 42 – Ktoré prikázania patria do DESATORA prikázaní?

https://www.youtube.com/watch?v=_K_KHd6SMBw&list=PLIcePO_eJb2-

P9RTUCkMEztogaPPCSzF4&index=42

 Peknou príležitosťou môže byť aj film o Mojžišovi – o tom, ako dostal Desatoro 

od Pána Boha: príbeh o Mojžišovi a zmluve vyvoleného národa s Bohom. 

https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs (kto môže, nech podporí 

tento film napr. kúpou cez internetový obchod).

 Nezabudni: kto nemá v úcte poriadok, spravodlivosť a nehľadá pravdu -

nedokáže rásť v láske.

https://www.youtube.com/watch?v=_K_KHd6SMBw&list=PLIcePO_eJb2-P9RTUCkMEztogaPPCSzF4&index=42
https://www.youtube.com/watch?v=BbM71XWwxAs


O čom sú a čo chránia tieto prikázania?

1. O viere a falošných božstvách, (volajú sa modly). (Chráni prvé miesto pre Boha)

2. O úcte k Božiemu menu. (Chráni česť Božieho mena)

3. O sviatočnom dni (nedeli a sviatkoch). (Chráni čas pre Pána Boha, mojich blízkych a pre 

odpočinok.)

4. O autorite. (Chráni rodičom ich autoritu, ale aj tým, ktorí im pomáhajú)

5. O úcte k ľudskému životu. (Chráni ľudský život a jeho dôstojnosť)

6. O mravnej čistote. (Chráni stud a lásku v srdci človeka pred sebectvom)

7. O osobnom majetku. (Chráni osobný majetok človeka)

8. O ľudskej reči. (Chráni česť a pravdu)

9. O rodine. (chráni vernosť a pevnosť vzťahov v rodine)

10. O spoločnom majetku (chráni spravodlivosť a majetok pred túžbou iného – pred jeho 

chamtivosťou).



Pre rodičov – pre dialóg s deťmi
Úloha pre prax:

Pokúste sa s deťmi v každom prikázaní nájsť hodnotu, ktoré prikázanie chráni. 

Tiež však rozprávajte o tom, ako ju nielen chrániť, ale aj rozvíjať.

Toto je na tréning tvorivosti, motivácie, vôle a lásky. 

Pokúste si dať jasné mantinely, aby ste sa Vám zbytočne nestrácali sily. To čo je za hranicami prikázania 

nazývame hriech. To je „diera“ kde nám uniká dobro a sila lásky.

Pri niektorých zlozvykoch a závislostiach je veľký pokrok priznať si ich alebo vyhľadať pomoc – niekedy 

potrebujeme aj odborníka, aby sme vedeli, čo máme robiť.

Veľkou pomocou pre zdravý rast detí sú rodičia, ktorí čerpajú z Božej milosti a sú dôslední, láskaví 

a trpezliví. Všetko však začína dotykom lásky od dobrého Pána Boha.

Ak cítite, že naraz je toho veľa, nebojte sa rozdeliť si tému na menšie časti. Dôležitá je trpezlivosť 

a postupnosť  Je úžasné, ak má každý niekoho múdrejšieho a lepšieho pri sebe, aby ho mohol sprevádzať. 

V tomto sa rodič stáva nezastupiteľným pre svoje dieťa a kňaz nezastupiteľným pre svojich veriacich.



Pre rodičov
Úloha pre rodičov (štúdium):

Milí rodičia, pozrite si ponuky a materiály a pomôžte deťom pochopiť 
„desatoro“, rozprávajme sa s deťmi, aby sme im pomohli rozlíšiť dobré 
od zlého, aby túžili po tom, čo je dobré a chránili sa od toho, čo je zlé. 
Určite nie je dobré hovoriť o všetkom. Potrebné je vycítiť, čo potrebujú 
vedieť a hovoriť citlivo a primerane ich veku:

 Príhovor o. Mariána Kuffu (audio) - 10 Božích prikázaní:
( https://www.youtube.com/watch?v=8cNbSTtmJMA )

Text na prečítanie: svedectvo Glorie Polo 
(https://www.mojpribeh.sk/pribeh/dr-gloria-polo-zazracne-uzdravena-po-zasahu-bles/ ) alebo http://a-
repko.sk/knihy/drGloriaPolo.htm

Ponúkame z našej stránky: reštart života za 40 dní
( https://salezianipoprad.sk/wp-content/uploads/2021/01/Odporucame-nasledovnu-40-dnovu-pripravu-5.1.2021.pdf )

https://www.youtube.com/watch?v=8cNbSTtmJMA
https://www.youtube.com/watch?v=8cNbSTtmJMA
http://a-repko.sk/knihy/drGloriaPolo.htm
https://www.mojpribeh.sk/pribeh/dr-gloria-polo-zazracne-uzdravena-po-zasahu-bles/
http://a-repko.sk/knihy/drGloriaPolo.htm
https://salezianipoprad.sk/wp-content/uploads/2021/01/Odporucame-nasledovnu-40-dnovu-pripravu-5.1.2021.pdf
https://salezianipoprad.sk/wp-content/uploads/2021/01/Odporucame-nasledovnu-40-dnovu-pripravu-5.1.2021.pdf


Pomôcka rodičom na rozhovor - 4. prikázanie
 Chráni Boží obraz, ktorý má dieťa vnímať vo svojich rodičoch. Chráni vďačnosť za rodičov, 

ktorý nám dali najväčší dar – život.

 Potrebujeme prejavovať úctu voči autorite a manželskému partnerovi (manžel, manželka), aby 

dieťa videlo, ako si váži otec mamu a mama otca. Ako? Slovami, gestami, skutkami, ..., 

príkladom voči starým rodičom.

 Milovať a poslúchať rodičov (okrem hriechu), pokým sa dieťa neosamostatní – aj potom si treba 

zachovať úctu... postarať sa o rodičov, ktorí sú nevládni. Ak sa deti oženia, najprv sa musia 

poradiť navzájom, až potom odpovedať rodičom, ak niečo potrebujú...

 - modlitba za rodičov (živých i mŕtvych)

 - úcta k autorite, ktorá napomáha rodičom...

 - Po osamostatnení nesmú rodičia zasahovať do vzťahu manželov – musia ho rešpektovať, aby 

nenarúšali jednotu manželov. Manželia však potrebujú zachovať úctu voči svojim rodičom.



Pomôcka na rozhovor - 5. prikázanie
 Chráni život – aby sme ho mohli darovať v službe a v láske podľa povolania, ktoré nám dáva Boh. (na nič iné nie 

je). 

 Pozor:

 - na slová a skutky, ktoré zraňujú... , provokovanie, znevažovanie, neúctu voči životu.

 - na udržiavanie hnevu a nenávisti vo svojom srdci, 

 - nemiernosť v jedle, v pití, v odpočinku, ..., 

 - neovládanie hnevu a zlosti, 

 - nemiernosť v práci, 

 - prílišná starostlivosť o seba – na úkor iných (ich zdravia a života).

 - zanedbávanie starostlivosti o zdravie, nesprávne pracovné návyky (nemiernosť v práci, ale aj zanedbávanie 
povinností),

 - ohrozovanie iných cez šírenie infekčných chorôb, 

 - lenivosť, 

 - vražda- nenarodených (potrat)

 - vražda po narodení 

 - vražda nepohodlných – (bezbolestne - eutanázia)

 - prehnané udržiavanie človeka pri živote – úporná starostlivosť o chorého – zabraňujeme mu prirodzene prejsť 
do večnosti (je proti láske – lebo sa predlžuje zbytočne jeho utrpenie a odďaľuje sa umelo jeho prechod do 
večnosti). 



Pomôcka na rozhovor - 6. a 9. prikázanie
 Chráni telo s jeho sexualitou a osobu človeka pred zneužitím. Tiež chráni všetko, čo je 

potrebné pre rast manželskej lásky. Chráni celistvosť osoby – pred rozbitím z vlastnej 

žiadostivosti a túžby (nebezpečenstvo kontroly na sebou a závislostí). Chráni to, čo patrí iba 

do manželstva – do vzájomného a úplného darovania sa muža a ženy v manželskom objatí. 

Sexuálna odlišnosť umožňuje manželom vzájomné darovanie sa jeden druhému  – ako vyjadrenie 

lásky otvorenej pre život a pre budovanie jednoty muža a ženy. (Gn 1, 27, Mk 10, Mt 26) . 

 9.prikázanie chráni vernosť a výlučnosť (iba teba som si zobral-a) - teda slobodu 

v manželstve. Ak som sa rozhodol milovať a ctiť po všetky dni svojho života manželku (resp. 

manžela), tak je v prospech tohto slobodného rozhodnutia zachovať vernosť. (kedy je 

manželstvo platné? TEOLÓGIA TELA – Cesta Novej Evanjelizácie (teologiatela.sk)...)

 Je vážnym previnením sa proti týmto prikázaniam, ak vystavujeme svoju zvedavosť a pozornosť 

na to, čo človeka sexuálne stimuluje mimo manželskej lásky – nevhodné obrazy, filmy, reči, 

fantázia, dotyky... Sex patrí do vyjadrenia manželskej lásky, ktorá umožňuje darovať sa 

manželskému partnerovi v celosti a bezvýhradne. (podmienka manželského spojenia je 

otvorenosť voči Božej láske – buduje jednotu – spája, a rešpektuje otvorenosť pre život – láska 

nikdy nie je sebecká. Umožňuje však poznávať a rešpektovať plodné a neplodné dni. Plodnosť 

nie je problém, ale dar!!! Prameňom lásky je Boh).

https://www.teologiatela.sk/


Pokračovanie 6. a 9. prikázanie
 Je vážnym previnením žiť manželsky bez manželstva – medzi slobodnými ľuďmi (6.prik.). 

Podmienkou pre rozhrešenie je oddialenie hriešnej príležitosti (- napr. bývať oddelene,...) Ak 
ide o osoby, ktoré sú viazané manželstvom – ide o vážne narušenie vernosti – čo sa spomína 
v 9-tom prikázaní. 

 - je vážnym previnením voči tejto oblasti, ak svojím správaní, obliekaním alebo iným prejavom 
vedome spôsobujeme v iných stimuláciu sexuálnej oblasti, (stimulácia sexuálnej túžby oberá 
človeka o slobodu v rozhodovaní, ktorá je potrebná k tomu, aby sme mohli byť sami sebou a vedeli 
sa rozhodnúť pre darovanie sa v láske.)

 - je vážnym previnením, ak vyhľadávame sexuálne potešenie bez budovania manželskej jednoty 
otvorenej pre lásku manželského partnera – bez otvorenosti pre život. (egoizmus, ktorý ničí lásku, 
antikoncepcia, zneužívanie sexuálneho potešenia pre neho samotného – teda nie pre budovanie 
jednoty a lásky medzi manželmi.)

 - je vážnym previnením, ak človek hľadá mimo manželstva radosť v sexuálnej oblasti - v tom, čo je 
určené ako dar pre lásku a pre posilnenie vzťahu v manželstve. Pohlavnosť a sexualita človeka má 
svoj zmysel pre budovanie spoločenstva manželov (muža a ženy).

 - vážne poškodzuje rast v láske - vystavovanie svojej pozornosti voči obrazom, knihám, témam, 
ktoré oddeľujú pohlavnosť a sexualitu. Totiž ničia jeho slobodu a integritu osoby.

 - nebezpečenstvo pohoršenia detí a mladých nevhodnými slovami alebo príkladmi, podnetmi.



Pomôcka na rozhovor - 7. a 10. 

prikázanie
 a 10. Prikázanie – nepokradneš a nebudeš túžiť po majetku blížneho svojho. 

 – chráni majetok blížneho. Ide o spravodlivosť. Aby každý poctivo pracoval a učil sa 
solidarite s tými, ktorí nemajú. 

 Nemáme právo súdiť tých, ktorí majú menej a nemáme právo uprednostňovať tých, ktorí majú 
viac. Právo a povinnosť je byť solidárnym. Máme právo rozhodnúť, komu chceme pomôcť. 
Dôležité je však vždy pomôcť núdznemu (tu sa otvára otázka – kto je môj blížny a kto je 
v skutočnosti núdzny).

 Obetné dary pri sv. omši idú na potreby cirkvi (do ktorej patríš aj ty) a pre chudobných a diela, 
ktoré cirkev rozvíja na odstránenie nespravodlivosti, biedy a nevedomosti.

 - tiež chráni pracovný trh – lebo aj bohatí môžu kradnúť živobytie chudobným... 

 - chráni životné prostredie.

 - prípady nespravodlivosti je potrebné riešiť a nezatvárať pred nimi oči (politická 
spoluzodpovednosť, vzdelanie, informovanosť).

 - nik nemá právo kradnúť. 



Pokračovanie pre 7. a 10. prikázanie

 - každý má právo na to, aby pracoval a živil sa svojou prácou.

 - práva matky, rodiny, detí, starých, chorých...

 - práva nikdy nesmú byť bez povinností!

 Táto téma nás vovádza do sociálnej náuky cirkvi. (poznáme aspoň základné 
princípy?) pozri https://docat-app.com/

 - Pozor na závisť. (smútok z toho, že druhý má niečo lepšie, ako ja... závisť 
nie je povzbudenie sa dobrým príkladom, alebo túžbou získať niečo dobré 
poctivým spôsobom).

 - Pozor na nemiernosť v užívaní hmotných dobier (pažravosť, opilstvo, lenivosť, 
sebectvo, vykorisťovanie iných, zadržiavanie spravodlivej mzdy...)

 - pre deti  je nebezpečné zahŕňať ich dobrom, ktoré ich rozmaznáva, zabraňuje 
snahu a učenie v chápaní hodnôt, ....

https://docat-app.com/


Budúce stretko

 bude 14.2. o 16:30

 o spytovaní svedomia a o svätej spovedi (ako na to a príprava na 1. svätú 

spoveď)


