
Čo sme zvládli na 4. stretnutí 12.12.2021

•Modlitbu na úvod a rozcvičku  

•Novú tému: Desatoro, a niečo o našich 
slabostiach a čo s nimi (akú čnosť by bolo 
dobré trénovať)

•Súťažili sme o ceny (vyhrali všetci 
zúčastnení, 1. traja mali aj ceny ☺ )



Rozcvičili sme si pamäť:

• Ako sa volá najdôležitejšia osoba pre každého človeka na svete?

• Ako môžem prejaviť Ježišovi, že ho mám rád? – Aj na Vianoce?

• Mal by som poznať modlitby: Otče náš, Zdravas Mária, Verím v Boha, 
Sláva Otcu, k Anjelovi Strážcovi, a aj iné... Napr. vlastnými slovami... 
Anjel Pána ...

• Mal by som vedieť, že Ježiš je môj najlepší priateľ a vždy keď niečo 
začína alebo končí je dobré sa s ním nakrátko porozprávať – pomodliť.

• Moje srdce mi prezradilo, či chodím na sv. omšu rád alebo nie... 
(potrebujem aj vedieť, prečo tam chodíme....)



Pre dobré fungovanie hlavy potrebujeme aj 
pohyb – aspoň nejaké drepy ☺



Toto sa máme naučiť naspamäť  a vedieť aj čo to 
znamená – pomôžu mi pri tom rodičia, alebo dobrí 
kamaráti. Môžem napísať aj p. farárovi ☺.

4. Cti svojho otca i matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nepreriekneš krivé svedectvo proti blížnemu.

9. Nepožiadaš manželku svojho blížneho.

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



Čo potrebujem, aby mi Desatoro robilo 
radosť? 

•Potrebujem tým prikázaniam porozumieť ako mi 
chránia srdce.
•Potrebujem trénovať čnosti (dobré vlastnosti, ktoré 

sa mi stanú zvykom), ktoré posilňujú odolnosť srdca 
voči zlu a chránia v ňom Božiu lásku.
•Práve preto sme si pozreli na choroby srdca (duše), 

ktoré voláme hlavné hriechy a čnosti (sily duše), 
ktoré potrebujeme trénovať.



Ak ma začne ovládať 
závisť, moje srdce 
prestane patriť Bohu
Naplní ho smútok a 
otrávenosť... 
alebo aj jedovatosť... 
a sebaľútosť, či 
nezdravá súťaživosť...

https://katechizmus.sk/hladat?term=z%C3%A1vis%C5%A5


DOBROPRAJNOSŤ
• Budem trénovať dobroprajnosť: -

Tešiť sa, že niekto má niečo pekné 
alebo dobré – budem mu to priať 
– nie závidieť. Môžem aj ďakovať 
Pánu Bohu za to, že toho človeka 
obdaril. Veď môže konať kopec 
dobra ☺

• Niekedy môžem aj poprosiť               
o pomoc, ale nebudem sa hnevať, 
ak mi nepomôžu...

• Nezabudnem ďakovať za to, čo 
mám a prosiť za to, čo 
potrebujem.

• ... Ako sa cítim pri ľuďoch, ktorí mi 
prajú a dávajú dobro?



Ak je pre mňa najdôležitejšie 
jedlo, tak ma  začne ovládať 
obžerstvo..., čo je 
neschopnosť ovládať sa pri 
jedle a v telesných pôžitkov 
(patrí sem aj drogová 
závislosť).

To, čo venujem pôžitkom 
stratím na láske k Bohu a 
ľuďom. Zničí mi to lásku                
k Bohu i zdravie a skomplikuje 
vzťahy s druhými... 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ob%C5%BEerstvo


STRIEDMOSŤ

Jedlo je dar, ktorý slúži pre našu 
obživu a je prejavom Božej dobroty 
voči človeku. 
- Vždy sa pred jedlom a po jedle 
pomodlíme – poďakujeme a prosíme 
aj za tých, ktorí sú hladní. 
- strážime si čas na jedlo a učíme sa 
stolovať s rodinou. 
- Jedlo je dar pre nás, nie my pre 
jedlo.
- Viem ovládať svoju maškrtnosť? 
Dávam si pozor, aby som jedol 
zdravo? Viem sa správať pri stole 
slušne? Nie som prieberčivý? ... 



Ak ma začne ovládať túžba 
po majetku, tak sa stanem 
chamtivým a lakomým. 
Milionárovi milión nestačí... 
Je ťažké ho nasýtiť... 
Kamaráti sa iba s tými, z 
ktorých má zisk.

Ako pôsobí vlastníctvo a 
bohatstvo na človeka, ak ho 
ovláda?

- Zatvára srdce                    
pre dôveru v Boha                   
a pred potrebami iných...



ŠTEDROSŤ
Proti chamtivosti a 
lakomstvu je dobré 
pripomínať si, že náš 
Nebeský Otec sa stará o 
každého človeka, ktorý mu 
to dovolí a dôveruje mu.
A tiež, že Boh chce konať 
dobro aj s nami a cez nás 
tým, že sa delíme s dobrom, 
ktoré máme s tými, ktorí ho 
potrebujú, ..., aby sme im 
urobili radosť a prejavili 
lásku.
S tým, čo mám sa delím               
a za všetko 
dobré ďakujem...



NEČISTOTA
Ak ma začne ovládať zvedavosť 
a túžba po nečistých 
(neslušných) veciach – teda 
budem sa pozerať na druhého, 
akoby bol vecou pre moje 
potešenie a pre zvedavosť, 
stratím zo srdca pokoj a lásku a 
nebudem schopný milovať 
Pána Boha a ani blížnych, moje 
srdce oslepne.



Čistota srdca (cudnosť)
je krásna sila, ktorá mi pomáha 
chrániť si oči, uši a telo pred 
nevhodnými pohľadmi, 
slovami, dotykmi. Ak ju 
rozvíjam, tak sa viem slušne 
správať i obliekať. Chránim sa 
tak pred pohľadmi a túžbami, 
ktoré berú zo srdca pokoj. 
Veľkou pomocou pre čisté 
srdce je vedieť sa ovládať pri 
hrách, používaní mobilu, PC a 
TV... 



Ak bude moja hlavná 
vlastnosť pýcha, tak sa 
budem vyvyšovať nad 
ostatných – je to veľká 
nerozumnosť, niečo také 
ako hrať sa na boha... Je v 
tom niečo veľmi zlé –
lebo pyšný človek 
opovrhuje všetkým, čo je 
skutočne Božie... Dáva na 
1. miesto seba.



Liek a sila proti pýche je 
pokora.
Vie oceniť dobro iných a 
na 1. mieste má vždy 
Boha. Vie oceniť 
vlastnosti a schopnosti 
iných. Pokorní sme vtedy, 
keď si vieme priznať svoje 
chyby a hľadáme pravdu 
o sebe.



•Ak sa do srdca vkradne 
lenivosť, tak sa každá 
námaha zdá príliš veľká, 
nudná či otravná.

•Prejavuje sa ako 
ľahostajnosť, nevníma 
potrebu odpovedať na 
lásku láskou. Robí z 
človeka nevďačníka, 
odmieta sa tešiť z Boha a 
jeho dobroty, zlorečí 
tomu, kto zakazuje 
hriechy a ukladá tresty...

https://katechizmus.sk/hladat?term=lenivos%C5%A5


Liek proti lenivosti je 
pracovitosť a usilovnosť
v plnení si povinností, ale 
aj v skutkoch pre dobro 
iných.

Je silou, ktorá nás rozvíja 
v spolupráci s Bohom            
a ľuďmi, ktorým ide               
o dobro.



• Hnev dokáže úplne ovládnuť 
srdce a zničiť v ňom lásku. 

• Lebo lásku v srdci nahradí túžba 
po pomste, po odstránení 
človeka, po jeho nešťastí... 
Berie nám schopnosť pomôcť 
iným napraviť chyby, dosiahnuť 
spravodlivosť a lásku.

• Hnevníkovi chýba pokora, 
pravda o sebe a tiež láska                
k blížnym i k Bohu.

• Boha vníma častokrát ako silu, 
ktorú si chce podmaniť, aby 
nad inými mohol vládnuť.

https://katechizmus.sk/hladat?term=hnev


• Trpezlivosť a láskavosť vie 
priniesť pokoj tam, kde vládne 
hnev. Určite má schopnosť 
zahasiť hnev.

• Táto sila sa cvičí prekonávaním 
ťažkostí a v prácach, ktoré 
nedávajú hneď pocit radosti.

• Je dobré učiť sa znášať 
nepríjemnosti ako napríklad 
otužovať sa, alebo byť s ľuďmi,  
pri ktorých potrebujeme 
trpezlivosť. 

• Človek, ktorý prekonáva 
ťažkosti trpezlivo, sa stáva 
skutočne silným a vytrvalým             
v dobre – blízkym Ježišovi.

https://katechizmus.sk/hladat?term=hnev


ÚLOHA

•Porozmýšľaj, čo by urobilo najväčšiu radosť Ježišovi na 
Vianoce.

Prezradím Ti, že ide o Tvoje srdce... Treba ho skrášliť 
dobrom a vypratať z neho to, čo ho robí špinavým.

Srdce sa vyzdobuje dobrými skutkami – víťazstvami nad 
„škaredými kocúrmi“. 



Úloha
• Napíš tú z minula (iba si to ešte neurobil). Minule bolo toto:

• Každý deň si nájdite čas na modlitbu a rozhovor (rodičia, deti a Ježiš). 
Porozprávajte sa o tom, čo vás tešilo a čo zarmútilo. Poproste Pána 
Ježiša o pomoc a odpustenie, no nezabudnite najprv poďakovať.

• Hľadajte spôsoby, ktoré by vám pomohli strážiť si Pána Boha na 1. 
mieste, úctu voči Nemu a plánujte si spolu pekné nedele a Sviatky, kde 
máte čas na Pána Boha, svätú omšu, spoločné stolovanie, rozhovory, 
hry, ...

• Do budúceho stretnutia 12.12. napíšte a podeľte sa, ako vám to šlo, čo 
ste sa naučili, čo sa vám už darí...

• Nová úloha do Nového roka: -Nauč sa desatoro a vyber si jednu 
čnosť, v ktorej sa budeš každý deň cvičiť. Daj vedieť, ako Ti to šlo. 
Stačí, keď si vyzdobíš stromček odfotíš ho na Vianoce pošleš mi ho 
mailom. Ako na to, to je na  ďalšom „slajde“



Ako vyzdobiť stromček pre Ježiša: 
Vyber si aspoň 1 čnosť, čo by od Teba Ježiš prijal s radosťou.  
Zbieraj ju každý deň, ak sa nepodarí, snaž sa ďalej. 

• Na prekonávanie závisti – trénuj dobroprajnosť (napr. salónka)

• Na prekonávanie nemiernosti v jedle – striedmosť (zvonček)

• Na prekonávanie lakomstva – štedrosť (jabĺčko)

• Na prekonávanie nečistoty a zvedavosti – čistota srdca, čo je sila v ovládaní 
túžob, očí, uší – brán do srdca a venovať sa tomu, čo je pred Bohom krásne. 
(vločka)

• Na prekonávanie pýchy – dávaj Bohu 1.miesto vo všetkom a prednosť iným 
pred sebou. (pokora) (fialová guľa)

• Na prekonávanie lenivosti – teš sa z práce a učenia a buď usilovný. (svieca)

• Na prekonávanie hnevu – trénuj trpezlivosť a láskavosť. (hviezdička)



Stromček môže byť takýto, alebo ešte krajší ☺



A na záver bola veľká súťaž o ceny !!!

• Bol to zápas s technikou, pamäťou, nervozitou, so spoluhráčmi... Ale aj zábava ☺ Trochu nevyšla 
tým, ktorým sa niečo nepodarilo, ale títo cvičili dobroprajnosť ☺ a teda dopadla vynikajúco.

• Výhercovia:

1. miesto:  bez chyby a najrýchlejší bol Martin Slimák

2. miesto: iba o chlp pomalší a tiež bez chyby Riško Devečka

3. miesto: iba s drobnou chybičkou bola Dianka Mindalová.

Všetkým posielam tabuľku s vašimi správnymi i nesprávnymi odpoveďami, aby to bolo na budúce 
lepšie. 

Všetkým prajem krásne Vianoce ☺

D.V.sdb

(sledujte stránku salezianipoprad.sk )

https://salezianipoprad.sk/

