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Milí birmovanci. Prihlásili ste sa na prípravu k prijatiu sviatosti 
birmovania. Čas prípravy je časom vydania svedectva, že skutočné 
stojíte o Ducha Svätého, aby vo vás rozmnožil krstnú milosť, aby vás 
povzbudil a vo vás posilnil plnohodnotný kresťanský život. Každý  
kto to mysli s Kristom vážne potrebuje Ducha Svätého. Veď slovo 
birmovanie, latinský „confirmatio“, znamená posilnenie. Ruka v 
ruke so svedectvom idú aj vedomosti, aby ste vedeli dať odpoveď na 
otázky prečo? Vyprosujem vám a vytrvalosť pri vydávaní  svedectva 
a radosť z viery v živého Boh,a ktorého máte stále medzi sebou.

V Katechizme katolíckej Cirkvi pod číslom 1316 čítame: „Birmo-
vanie zdokonaľuje krstnú milosť. Je to sviatosť, ktorá dáva Ducha 
Svätého, aby nás hlbšie zakorenil v Božom synovstve, pevnejšie včle-
nil do Krista, posilnil naše spojenie s Cirkvou, väčšmi nás zapojil do 
jej poslania a pomáhal nám vydávať svedectvo o kresťanskej viere 
slovom, ktoré sprevádzajú skutky.“ 

Marek Hnat, duchovný otec
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Úvod k Desatoru

Ľudia chcú mať čistý vzduch, polia, vodu, ochrana zvierat. 
Všetko sa preto robí. Ale akoby sa prehliadalo: túžiť po ekológii 
sŕdc, vzťahov a skutkov. 

Spoločnosť hlása: Ži a správaj sa k sebe ako chceš len neod-
hadzuj papieriky na chodník a plechovky od oleja do lesa. To čo 
v skutočnosti zamoruje náš život je jed v našej duši ako umelá 
fľaša z umelej hmoty na lúke. 

Existuje návod ako udržiavať čisté vzťahy vnútorného 
a vonkajšieho sveta?

Ak si kúpite niečo máte návod na požitie, aby chod bol bezporu-
chový. Návod píše výrobca. Ten svojmu dielu rozumie najlepšie.

Človek je dielom nekonečného Boha. On človekovi najlepšie 
rozumie a chce jeho šťastie. Ako konštruktér dal nám 10 múd-
rych rád ako nezamorovať svoje vnútro, vzťah k druhým ľuďom 
a Bohu. 

(Možno si berieme vzor od slávnych hviezd. Mnohí ich chcú 
nasledovať. Ich rada je len krátkodobá, ľudská.)

Pre veriaceho  sú prikázania smerníkmi pravého šťastia, zmys-
luplného života, aj keď nie bez obety, námahy.

(Štát má ústavu a nepotreboval by ju keby ľudia dodržiavali 
desatoro. Nemôžem byť veriacou kresťankou, cítila by som sa 
obmedzovaná v slobodnom rozlete života. Nedám sa zväzovať 
náboženskými pravidlami... ale už pri najbližšej križovatke reš-
pektuje červené svetlo semaforu. „Čudujem sa ti, že sa necháš 
obmedzovať v slobodnej jazde a tvojmu autu rozkazuje obyčajný 
semafor. Nepripadá ti dosť hlúpe nechať sa zväzovať dopravnými 
pravidlami?)

Dopravných značiek je viac ako desať Božích prikázaní. Sú pre 
náš úžitok. 

Dnes letí sloboda, demokracia, úspech, vzhľad a kariéra za kaž-
dú cenu. Letí superčlovek. Každý si vytvára svoje pravidlá, priká-
zania a je otázka má zmysel ešte dnes desatoro? 

Desatoro či človek chce alebo nie majú univerzálnu plat-
nosť. Sú platné pre každého človeka a sú nemenné. Je to tzv. 
prirodzený zákon. Každý človek má v sebe zakódované že za-
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biť je niečo zlé. Má to vo vnútri, má svedomie.
Svedomie je najskrytejším jadrom a svätyňou človeka, kde je 

sám s Bohom, ktorého hlas sa ozýva v jeho vnútri. 
Svedomie – je Boží hlas v našom vnútri. Hovorí nám, ktoré 

skutky sú dobré  a ktoré zlé. Človek má právo konať podľa sve-
domia slobodne. Nie je dovolené nútiť človeka, aby konal proti 
svedomiu. (nenútiť do vydaja). 

Svedomie môže byť otupele (ospravedlňuje všetky svoje 
mravné chyby) alebo škrupulózne, precitlivené (vo všetkom 
vidí hriech).

Čo je hriech? Vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho 
zákona (príkazu); urážkou Boha; neposlušnosťou, previnenie sa 
proti rozumu, pravde a proti správnemu svedomiu; pyšné vyvyšo-
vanie seba, láska k sebe až po opovrhnutie Bohom. 

Aby som spáchal hriech, zlo musia byť splnené tri faktory: 
viem, že chcem zlo, chcem dobrovoľne a slobodne porušiť priro-
dzený zákon, desatoro. 

Ťažký  hriech: vážna vec (prikázania), plne vedomie a slobod-
ný súhlas.  

VIEM, CHCEM, UROBÍM
Ľahký keď jedna z týchto vecí nie je splnená. 

Desatoro v sebe zahŕňa dve dimenzie. Vertikálnu  a horizontál-
nu. Vzťah k Bohu a vzťah k blížnemu a sebe samému. 
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1. prikázanie
Ja som Pán, tvoj Boh.  Nebudeš mať iných bohov

aby si sa im klaňal.

Každý človek má svoje ideály, ciele. Dáva svojmu životu zmy-
sel. Každý človek niečomu – niekomu verí alebo neverí. 

Človek veľa vecí prijíma vierou (veríme šoférovi, zubárovi, 
v obchode). 

Neexistuje človek, ktorý by neveril. Človek je náboženským 
tvorom orientovaný na niekoho kto je Pánom života a smrti. (stačí 
keď zhasnú svetla na dlhší čas, nešťastie a človek si uvedomuje 
svoju malosť).

Viera vzniká: 
z rozumu – prirodzený spôsob hľadania Boha Človek túži po 

šťastí. Túto túžbu môže naplniť iba Boh sám. Celá príroda sa riadi 
podľa múdrych zákonitostí.  

z počutia – Boh sám hovorí ľuďom, Božie zjavenie obsiahnuté 
v knihách Svätého Písma a v učení Cirkvi 

Viera pomáha človekovi odpovedať na základné otázky: 
Odkiaľ je vesmír? Človek?  Načo žijem? Kam spejú celé dejiny 

ľudstva? Čo nás čaká po smrti? 
Viera pomáha človekovi aj v osobnom živote (Boh je môj pria-

teľ)
Viera sa udržiava: modlitbou, sviatostným životom a skutkami.

Prvé prikázanie znamená klaňať sa Pánovi, ktorý je najvyšší, 
všemohúci. 

Vnútorne sa klaňať znamená:
• mať vieru, že on je Pán všetkého 
• mať nádej, že je nám ochotný vždy pomáhať a privedie nás do 
neba 
• mať lásku, že ho milujeme nadovšetko.

Vnútorne klaňanie (účasť rozumu, vôle a citu), vonkajšie (kľa-
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čanie, padnutie na zem, obeta, modlitba, spev, pobozkanie kríža, 
obrazu). Najideálnejšie vnútorne aj navonok. 
Kto sa vnútorne klania ten sa modlí.

Modlitba:  pozdvihnutie mysle k Bohu, rozhovor, vnútorné za-
oberanie sa Bohom, dýchanie duše.

Modlitba má obsahovať: klaňanie sa, odprosenie, ďakovanie 
za dobrodenia, a prosba o ďalšie dobrá.

Modlíme sa o dobrá duchovné, časné a dary. 
Obsahom modlitby nemôžeme byť morálne zlo! (pomoc pri 

krádeži, klamstve, nevere, zločine, podvode. Bolo by to pokúšanie 
Boha). 

HriecHy proti tomuto prikázaniu
Povera – pripisovať božskú moc veciam alebo ľuďom (čítať 

osud z karát, klopanie na drevo, pripisovať veľký význam snom).
Veštenie, čarovanie – snaha človeka poznať tajomné veci, kto-

ré sa nedajú spoznať prirodzeným spôsobom. 
K čarovaniu – proti ľudskému rozumu, proti vede. Astrológia 

– z postavenia hviezd a planét, chiromantia – veštenie z ruky, 
snárstvo – vykladanie snov, geomantia – pomocou kamienkov, 
sortilegium – pomocou kociek, kariet. 

Biela mágia – pomocou magnetických a hypnotických síl; čier-
na mágia  - pomocou zlého ducha (kult démona).

K čarovaniu sa podobá zlorobenie (porobenie) – spôsobiť 
blížnemu telesné alebo hmotné zlo pomocou zlého ducha, pria-
ním zla. 

Parapsychológia – vyvolávanie nadzmyslových a podivných 
zjavov. 

Hypnotizmus môže sa použiť aj na dobrý cieľ alebo sa môže 
človek zneužiť

Špiritizmus – snaha vyvolávanie duchov zosnulých ľudí pre 
poznanie tajomných vecí.

Svätokrádež – nedôstojne zaobchádzanie so svätou vecou. 
Zneuctenie posvätného miesta (vražda v kostole, znásilnenie), 
ukradnutím, kúpou a predajom svätej veci.
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2. prikázanie
Nevezmeš meno Božie nadarmo

Nám káže šíriť úctu k Bohu a svätým. Nech tak svieti vaše svet-
lo pred ľuďmi aby oslavovali vášho Boha, ktorý je na nebesiach.  

HriecHy proti tomuto prikázaniu
Neúctivo vyslovovať Božie meno najčastejšie v netrpezlivosti, 

v rozčúlení, v údive, zo zlozvyku.
Bohorúhanie – povedať o Bohu alebo svätých niečo zlé po-

tupné, posmešné. Napr. Boh je krutý, zlý, , Zachráň sa ak si Boží 
Mesiáš.

Zlorečenie – ak zvolávam zlo na človeka použitím Božieho 
mena napr. aby ťa boh skáral.

Prisahať – volať Boha za svedka, že hovoríme pravdu. 
Krivá prísaha – volať Boha za svedka na potvrdenie nepravdy 

(prsty na bibliu, kríž). 

3. božie prikázanie
Spomeň si, aby si deň sviatočný svätil

Boh šesť dní  tvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v nich, 
siedmi deň však odpočíval. Pán požehnal sobotný deň a zasvätil 
ho.

Božie konanie je vzorom pre ľudské konanie. Aj človek má 
prestať pracovať a nechať aj iných, najmä chudobných a podria-
dených aby si oddýchli.

Je to deň protestu proti otroctvu práce a kultu peňazí. 

Pre kresťanov je nedeľa, deň dní, prvý zo všetkých sviatkov, 
deň Pánov. 

Je to deň prvého týždňa  a taktiež ôsmy deň po sobote, kedy si 
pripomíname Ježišovo zmŕtvychvstanie – nové stvorenie, vyslo-
bodené z pazúrov smrti a taktiež Zoslanie Ducha Svätého.

Sv. Justín: V nedeľu sa veriaci kresťania schádzali na Eucharis-
tiu a čítali si z kníh Písma.   
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Význam nedele: 
Náboženský – existencia Boha je najvyšším dôvodom nedele. 

Syn človeka panuje aj nad sobotou.
Mravný – vieroučné pravdy, s ktorými sa veriaci v nedeľu 

a sviatok oboznamuje, sú prostriedkom jeho vnútorného posväte-
nia – mravného konania. 

Osobný, sociálny – z prirodzeného hľadiska telesná a duševná 
práca vyčerpáva sily človeka. Boh nechce, aby nás práca gniavi-
la, preto uprostred práce a ťarchy nedeľa má byť dôkazom Božej 
dobroty. 

Nedeľa – sviatočný deň má byť v prvom rade darom, dňom 
radosti, a nie zákonom, povinnosťou.

V nedeľu - má človek prestať pracovať a náboženským 
kultom sa má vnútorné posväcovať, uctiť si Boha a posilňo-
vať rodinné a iné medziľudské vzťahy.

V nedeľu zasvätíme tým, že sa venujeme svojej rodine, 
svojim blízkym venujeme čas a starostlivosť, ktorý nemáme 
v týždni (návšteva chorých v nemocniciach, opustených – sta-
rých rodičov). 

Nedeľa je dňom premýšľania, ticha, vzdelávania, meditá-
cie, čo prispieva rastu vnútorného a kresťanského človeka.  

O svätení nedeli a prikázaných sviatkov nám vraví aj prvé cir-
kevné prikázanie: V nedeľu a prikázaní sviatok zúčastniť sa na 
celej sv. omši.

Prikázané sviatky: 
Sviatky Pána – Narodenie – Vianoce (25.12.); Zjavenie Pána 

– Traja Králi (6.1.); Nanebovstúpenie Pána (40dní po vzkriesení); 
Kristovho Tela a Krvi (štvrtok po nedeli sv. Trojice).

Sviatky Márie – Bohorodičky (1.1); Nanebovzatie (15.8.); 
Nepoškvrnené počatie (8.12.).

Sviatky svätých – Petra a Pavla (29.6.); Všetkých svätých 
(1.11.). 

Účasť na sv. omši zaväzuje pokrstených od 7. rokov 
(už užívajú rozum).
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Proti tomuto prikázaniu sa prehrešuje:
Kto z vlastnej viny zanedbá účasť, kto je cez sv. omšu dobro-

voľne nepozorný alebo sa nechová slušne. 
Všetci, ktorí stoja vonku pri kostole bez vážneho dôvodu, ne-

splnili povinnosť. 
Chorým platí sv. omša sledovaná, počúvaná cez TV alebo roz-

hlas ale nie zdraví.

Ospravedlňujúce príčiny: 
Nemožnosť fyzická (choroba, staroba, neodkladné cestovanie, 

po nočnej zmene), morálna (tehotné slobodné dievča, nedostatok 
oblečenia)

Služba lásky – služba chorým, služba spoločnosti (policajt, 
vodič, vojak atď.), pomoc pri úrode, pri živelných katastrofách, 
starostlivosť o malé deti)

Zvyk – matka po pôrode (to už asi neplatí)

Povinnosť byť v nedeľu na sv. omši zadosťučiníme v pred-
večer sviatku alebo nedele. 

Kto nikdy nemôže byť prítomný v nedeľu, je povinný ísť 
aspoň niekedy vo všedný deň.     

4. prikázanie
Cti otca a matku svojho

Štvrtým prikázaním sa začína druhá tabuľa zákona – milovať 
ľudí, tých, ktorým vďačíme za život a výchovu a vieru – rodičov. 

Človek sa rodí, rastie, rozvíja v spoločnosti. Základnou bunkou 
ľudskej spoločnosti je rodina a manželstvo. 

Spoločenské vzťahy delíme do troch kategórii: príbuzenské 
(deti, rodičia),  záujmové (medzi národmi, spoločenskými skupi-
nami) a nútené (zamestnanie, škola).    

Základom pre všetky spoločenské vzťahy je spravodlivosť 
a láska.

V rodine by mal človek stretnúť lásku a naučiť sa láske. Rodina 
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je vysoká škola lásky a pravého kresťanstva. Život v rodine by 
mal byť odbleskom života Najsvätejšej Trojice. 

Boha nikto nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva 
v nás a jeho láska v nás je dokonalá. 

Kto chce tvoriť spoločenstvo lásky, dbá o šťastie druhých, 
druhých si váži, vie odpúšťať, vie aj odprosiť, znáša slabosti 
druhých a sám nechce nikoho zarmútiť. 

Ak budú rodičia predchádzať príkladom a rodinnou modlitbou, 
ich deti a vôbec všetci, ktorí žijú v rodinnom kruhu, nájdu ľahšie 
cestu ľudskosti, spásy a svätosti. 

Láska manželov má prednosť pred láskou k rodičom. Man-
želia si majú navzájom  pomáhať telesne i duševne a vzájomne sa 
starať o spásu svojich duší. 

Muž a žena sú rovnoprávni tak v ľudskej dôstojnosti ako aj 
vlastných dobier (vernosť, láska).

Deti – majú rodičov milovať. Musia poskytnúť pomoc, keď 
to potrebujú. Poslušnosťou sú viazané vo všetkom, čo je mrav-
ne dobré, až do dospelosti. Deti majú poslúchať rozumné príkazy 
svojich vychovávateľov, ktorým ich rodičia zverili. 

Keď deti vyrastú majú si naďalej ctiť rodičov, predchádzať ich 
želania, majú poprosiť o radu a prijímať ich oprávnené napome-
nutia. Poslušnosť voči rodičom prestáva osamostatnením sa ale 
neprestáva úcta a láska k rodičom. 

V čase staroby svojich rodičov majú poskytnúť hmotnú a mo-
rálnu pomoc a oporu.  

Rodičia majú svoje deti milovať, chrániť, starať sa o ich 
všetky telesné a duševné potreby (do veku dospelosti). Prak-
ticky otcovstvo a materstvo spočíva vo výchove svojich detí. Naj-
lepšia výchova je osobný príklad. 

Rodičia majú dbať na to, aby nenútili svoje deti ani pri voľbe 
povolania, ani pri voľbe stavu (kňaz, rehoľná sestra, manželstvo, 
ale slobodný stav).

Vo všetkých oblastiach života spoločnosti je nevyhnutné  
uznávať autoritu. Nemal by si nijakej moci keby ti to nebolo 
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dané zhora. 
Verejná autorita je pre spoločné dobro ako nevyhnutný po-

riadok.
Okrem rodičov máme poslúchať aj svojich cirkevných a svet-

ských predstavených. 
Rodičov a predstavených nemáme poslúchať vtedy, keby 

nám prikazovali niečo hriešneho. 
Kresťan má povinnosť zapájať sa do politiky, čiže starostlivosti 

o spoločné dobro a má do nej vnášať pravdu a spravodlivosť.

5. prikázanie
Nezabiješ

V tomto prikázaní nám Boh prikazuje chrániť si svoj život 
a zdravie. Nesmieme škodiť blížnemu alebo sene na tele alebo 
na duši. (Ani zvieratá nemáme trýzniť). 

Človek  - ľudský život má medzi stvorenými vecami na zemi 
najvyššiu hodnotu. 

Posvätnosť, hodnota, dôstojnosť a vznešenosť ľudskej osoby 
pramení z toho, že človek bol zo stvorenstva postavený najvyššie, 
lebo ako jediný z tvorov zeme bol stvorený na Boží obraz. Privile-
gované postavenie mu dáva od Boha nesmrteľná duša. 

Z toho dôvodu má človek podľa svojich možností a schopností 
morálnu povinnosť tento život  chrániť od počatia až po prirodze-
nú smrť. 

1 Jn 3,15: „Každý kto nenávidí svojho brata, je vrah.“ Svet je 
presiaknutý nenávisťou, hnevom, násilím. Každý násilný  čin plo-
dí nové násilie, nový hnev. Tak je to v rodine aj medzi národmi. 
Sila zla môže byť premožená len silou lásky. Ježiš Kristus ukázal, 
že inej cesty niet: „Milujte svojich nepriateľov“ (Mt5,44). Neod-
plácajte sa zlým za zlé“ (1 Pt 3,9). 

Zmierenie neodkladáme, je dôležitejšie ako bohoslužby: „Keď 
teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má nie-
čo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv 
zmieriť so svojim bratom, až potom príď a obetuj svoj dar. (Mt 
5,24). 

Trest alebo donucovanie je dovolené používať vtedy, keď inak 
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nemožno dosiahnuť, aby človek plnil svoje povinnosti alebo aby 
prestal páchať zlo. Cirkev je proti trestu smrti!

Ohľaduplný je ten, kto druhému neublíži ani ho nezarmúti, ale 
mu pomáha a chce sa  s ním deliť: „Čo chcete, aby ľudia robili 
vám, robte aj vy im“ (Mt 7,12). Zvlášť ohľaduplní máme byť voči 
starším, slabým a chorým. 

Pohoršujeme vtedy, keď iných zvádzame ku hriechu, t.j. dá-
vame zlý príklad rečami alebo správaním. Pohoršiť – skaziť 
niekoho. “Pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, 
čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň 
na krk a ponorili ho do morskej hlbiny“ (Mt 18,6). 

      
HriecHy proti tomuto prikázaniu

Škodenie si na zdraví:
Narkomania (narkaó – omamujem) – užívanie narkotických 

alebo euforických (eu – dobrý; forein – niesť) prostriedkov ako 
heroín, morfium, hašiš, marihuana, alkohol, nikotín, okena, éte-
rické rozpúšťadlá, atď. ... sú na škodu zdravia. 

Dôvody proti užívaniu: 
Hygienické a sociálne – ničia telesné a duševné zdravie; roz-

vracajú rodinu a korumpujú deti; vedú k násilným zločinom; od-
vádzajú od štúdia a práce; športovcom zapríčiňujú aj smrť.

Morálne – úplná opilosť a omámenie zbavuje človeka užívania 
rozumu; pohoršenie, ožobračovanie rodiny; ohrozovanie života.

Biblické – Iz 5,11: „Beda tým, čo pachtia zavčas rána po nápo-
ji a do neskorého večera ich víno rozpaľuje.“ Sir 40,20: „Hudba 
a víno rozveseľujú srdce, ale nad obidvoje viac treba hodnotiť 
lásku k múdrosti.“  

Vražda – násilné vyhasenie ľudského života, zabitie nevinného 
človeka iným človekom. Je to do neba volajúci hriech. Gn 4,10: 
„Kain, hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne.“  Vraž-
da novonarodeného dieťaťa, bratovražda, vražda rodičov, manže-
la, manželky sú osobitne ťažké zločiny, pretože trhajú prirodzené 
zväzky. 
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Interupcia -  potrat, umelé prerušenie tehotenstva, výškrab, 
abortus – toľko termínov na zakrytie pravého významu skut-
ku, ktorý označuje – vraždu, zabitie nenarodeného dieťaťa. 

Interupcia – úmyselný zákrok, ktorým sa priamo v živote mat-
ky ničí živý plod.

Každý, kto na tomto čine spolupracuje (matka, otec, lekár, 
inštrumentárka, kamarátky, tí, ktorí radia alebo nútia) je vy-
lúčený z Cirkvi (exkomunikácia). Exkomunikácia je vylúčenie 
zo spoločenstva veriacich ľudí, samým skutkom sa človek po-
zbavil sviatostného života, uvalil na seba veľký trest. Je potrebné 
veľké pokánie. 

Ľudský život treba absolútne rešpektovať a chrániť už od chvíle 
počatia. Ľudskej bytosti už od prevej chvíle jej jestvovania tre-
ba priznať práva osoby, právo každej nevinnej bytosti na život. 
„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa, skôr, 
než si vyšiel z lona, posvätil som ťa“ (Jer 1,5). 

Eutanázia (eu–dobrý, thanatos–smrť) – bezbolestné ukonče-
nie života, usmrtenie pacienta na „jeho žiadosť“. Nie je dovo-
lené. Lekár má povinnosť život chrániť, mierniť bolesti, ale nie 
ukončiť život trpiaceho človeka.

Používanie utišujúcich liekov na zmierenie utrpenia umierajú-
ceho hoci aj s rizikom, že sa mu tým skráti život, môže byť mo-
rálne v zhode s ľudskou dôstojnosťou. Liečby, ktoré zmierňujú 
bolesti, sú jednou z vynikajúcich foriem nezištnej lásky.  

Eutanázia nepozná cenu utrpenia, jeho asketický zmysel, 
vykupujúcu silu bolesti v nadprirodzenom svetle. „Ťažká cho-
roba prebúdza dušu k triezvosti“ (Sir 31,2). Utrpením má človek 
možnosť očistiť sa od hriechov. Dokázať, že Boha miluje nado-
všetko, viac ako seba, hoci Boh naň dopustil bolesť. Urobiť z utr-
penia obetu za svoje hriechy alebo iných. Utrpením máme stúpať 
k sláve tak ako Kristus. 

Eutanázia je najväčším previnením aj proti nádeji. Je zúfa-
lou voľbou toho, kto prestal dúfať. 

Samovražda – chcené a vedomé ukončenie svojho života, 
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nie je dovolené. Samovražda protirečí láske k sebe samého ale 
aj láske k živému Bohu. Túžba po smrti u človeka, ktorý trpí a je 
odovzdaný do Božej vôle, sa nepovažuje za hriech: „Túžim zo-
mrieť a byť s Kristom“ (Flp 1,23). 

Piate prikázanie zakazuje úmyselné ničenie ľudského živo-
ta, ktoré prináša každá vojna.

Trápenie zvierat – je hriechom bezdôvodne zvieratá trápiť, za-
bíjať len pre potešenie a spôsobovať im bolestnú smrť.

6. a 9. prikázanie
Nezosmilníš

 Nebudeš žiadostivo túžiť
 po manželke blížneho svojho 

„A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, 
muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte 
sa a množte sa a naplňte zem! (Gn 1,27-28). 

Sexuálna stránka človeka a rozdielnosť pohlaví je od Boha. 
Sexuálnym spojením muža a ženy sa prenáša (podáva) ľudský 
život. 

Gn 2,18: „Urobme mu pomocníka jemu podobného. Gn 2,24: 
„Preto človek opustí svojho otca i matku a privinie sa k žene a bu-
dú dvaja v jednom tele.“

Sexuálne spojenie muža a ženy je najhlbšou (najintímnej-
šou) jednotou, v ktorej sa vyjadruje medziosobná láska.  Veľká 
láska, láska bez výhrad, láska celého človeka k celému človeku, 
nemôže pominúť rokmi ani smrťou.   

Z vôle Božej muž a žena žijú plný ľudský život. Každý nor-
málny človek má túžbu po svojej druhej „polovičke.“ Muž a žena 
v manželskom zväzku majú príležitosť vzrastať k láske, aká je 
medzi  Otcom, Synom a Duchom Svätým. 

Manželská láska má tieto vlastnosti:
• jednota – Muž a žena sú dve noty, bez ktorých strunu ľudskej 
duše nevydávajú správny a plný akord.
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• nerozlučiteľnosť – stávaš sa navždy zodpovedným za to, čo si 
k sebe pripútal.
• sviatostnosť – Táto láska potvrdená obojstranným súhlasom 
a nadovšetko spečatená Kristovou sviatosťou je nerozlučné verná 
v šťastí i nešťastí, a preto vylučuje každé cudzoložstvo a rozvod.  

Keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska 
v nás je dokonalá (1 Jn 4,12) Prečo však takúto lásku málo 
vidieť, a prečo sa tak ťažko získava? Pretože prvým hriechom 
sa stratila harmónia medzi človekom a Bohom, medzi mužom 
a ženou, medzi telom a dušou. 

Keď Adam a Eva naleteli pokušiteľovi, že budú ako Boh – po-
stavili sa proti Bohu, namiesto lásky mali z Boha strach. Pred 
hriechom Adam a jeho žena boli nahí a nehanbili sa jeden pred 
druhým (Gn 2,25) – lebo nad ich žiadostivosťou vládla úcta, láska 
a nevinnosť, veď  boli stvorení s posväcujúcou milosťou. Po hrie-
chu sa obom otvorili oči a spoznali, že sú nahí (Gn 3,7), sebecká 
žiadostivosť tela začala víťaziť nad lásku k Bohu a partnerovi 
– a za to sa treba hanbiť. 

Od prvého hriechu „telo si žiada, čo je proti duchu a duch, 
čo je proti telu. Navzájom si odporujú“ (Gal 5,17). 

Skutky tela sú zjavné: je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, 
modloslužba, čary, nepriateľstvá, svári, žiarlivosť, hnevy, zva-
dy, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné“ 
(Gal 5,19-21). 

Manželská láska zasahuje celého človeka s telom i s dušou. 
Preto sa prejavuje ako číro duchovná (agapé), ale aj ako zaľú-
benosť (eros) a ako telesný pocit (sexus). 

Gesto pohlavného styku vyjadruje – ty si moja, ty si môj. V sty-
koch pred manželstvom, v geste nemajú takýto obsah. Je to kla-
manie si, pretože si nepatria. 

Pán Ježiš sa rozhodol vrátiť manželstvu jeho prvotnú svätú 
podobu, totiž aby sexus a eros v manželstve boli preniknuté 
duchovnou láskou.: Muži milujte manželky, ako aj Kristus mi-
luje Cirkev a seba samého vydal za ňu... muži sú povinní milovať 
svoje manželky ako vlastné telá“ (Ef 5,25-28). 

Láska kresťanských manželov sa podobá láske medzi Kristom 
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a Cirkvou.

Za lásku sa mylne považuje sexuálne vzrušenie, erotické 
snívanie. Zmyslové vzrušenie môže byť celkom bez lásky 
a celkom sebecké.

Mladí ľudia sa musia ovládať. „Každý, kto na ženu žiadosti-
vo hľadí, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci. Ak ťa zvádza na 
hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba 
lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé 
tvoje telo dostať do pekla (Mt 5,28-30).

Ovládať žiadostivosť niekedy znamená tuho bojovať. Kto 
zobúdza žiadostivosť u druhých, pácha hriech. Napr. niekto sa vý-
stredne oblečie – provokuje, zvádza.

Aby človeka neovládala dravá zmyselnosť, na to je potreb-
ná Božia milosť: modliť sa, cvičiť sa v sebaovládaní, pestovať 
čistotu tela a duše, dobrotu srdca a prijímať sviatosti.  

Neovládnutá zmyselnosť vedie k odporu voči Bohu, k sebec-
tvu v manželstve, k cudzoložstvu, k antikoncepcii, k potratom, 
k AIDS, k rozvodom.

Čistota – morálna čnosť, ktorou pod vedením rozumu uspo-
radúvame žiadostivosť. Zvláštnym druhom čistoty je celibát 
a panenstvo. Lebo sú takí... ktorí si pre kráľovstvo nebeské sami 
vyvolili bezženstvo (Mt 19,12).

Strážkyňou panenstva je láska k Bohu, no príbytkom tejto lásky 
je zasa pokora (sv. Augustín).

HriecHy proti tomuto prikázaniu

Hriechy proti čistote:
vnútorné – nečisté myšlienky, záľuby, radosti a túžby.
vonkajšie – telesné sexuálne vzrušenia, pohľady, bozky obja-

tia, reči, spevy, čítania, masturbácia (onania), sodomia (homose-
xualita, lesbická láska), beštialita, smilstvo.

Smilstvo – sexuálne spojenie slobodného muža so slobodnou 
ženou po vzájomnom súhlase. (strach z neistoty, z otehotnenia – 
antikoncepcia).
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Formy smilstva:
Konkubinát (con–spolu; cubare-ležať) pretrvávajúci stav smil-

stva jedného muža s jednou ženou, ktorí spolu bývajú a napodob-
ňujú manželstvo.

Prostitúcia – (prostituo – verejne vystavujem) je to pre všetkých 
prístupné smilstvo za peniaze alebo pre sexuálnu radosť. Prostitú-
cia uráža dôstojnosť osoby, znižuje sa na predmet pohlavnej roz-
koše. Je spoločenskou pliagou.

Pornografia – spočíva v tom, že sa skutočné alebo predstiera-
né pohlavné úkony oddelia od intimity partnerov, aby sa zámer-
ne ukazovali iným osobám. Uráža čistotu, znetvoruje manželský 
úkon, ktorý je intímnym darovaním sa manželov.  

Cudzoložstvo (manželská nevera) – keď dvaja partneri, z kto-
rý aspoň jeden je zosobášený, nadviažu medzi sebou pohlavný 
styk. Je zradou na manželstve. Kto skutočne miluje nemôže sa 
rovnako oddať dvom partnerom. 

Krvismilstvo (incest) – intímne styky medzi pokrvnými alebo 
príbuznými. Ničí rodinné vzťahy. Je to pohlavné zneužívanie na 
deťoch alebo dospievajúcich. 

Homosexualita – označuje pohlavnú príťažlivosť voči oso-
bám toho istého pohlavia. Jej psychický vznik ostáva z veľkej 
časti nevysvetliteľný. Homosexuálne úkony sú proti prirodzené-
mu zákonu. Zatvárajú totiž pohlavný úkon pred darom života. 
Nepochádzajú z opravdivého citového a sexuálneho dopĺňania sa. 
Nemožno ich schvaľovať. 
• Týchto ľudí však treba prijímať s úctou, súcitom, a jemno-
citom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej 
diskriminácie voči nim. 
• Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu 
a ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, 
s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu. 
• Homosexuálne osoby sú povolané k čistote. Čnosťami ovlá-
dania sa, pomocou nezištného priateľstva, modlitbou a s po-
mocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne približo-
vať ku kresťanskej dokonalosti (katechizmus 2357-2359)    
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Rozvod – Ježiš ho hodnotí ako cudzoložstvo. „Každý kto 
prepustí svoju manželku a vezme si inú dopúšťa sa cudzoložstva“ 
(Mk 10,9-12). 

Medzi pokrstenými „platne uzavreté a manželským úkonom 
zavŕšené manželstvo nemôže byť rozviazané nijakou ľudskou 
mocou a z nijakého dôvodu, iba smrťou“.

Rozvod poznačuje svedomie a psychiku manželov. Najviac 
ubližuje deťom, ktoré strácajú teplé hniezdo rodiny. Sú po-
značené poruchami správania: klamaním, depresiami, neuró-
zami. Rastie v nich zatrpknutosť nenávisť a tvrdosť.   

7. a 10. prikázanie
Nepokradneš 

Nebudeš túžiť po majetku
svojho blížneho ani ničoho čo je jeho

Boh Stvoriteľ má hlavné vlastníctvo všetkých vecí. Prvému 
človekovi dal právo disponovať neživými a živými vecami. Nech 
vládne nad rybami v mori i nad vtáctvom neba i nad dobytkom 
a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi! (Gn 
1,26) 
• Človek má podľa prirodzeného práva  hmotné prostriedky vyu-
žívať tak, aby mohol dôstojne a slušne žiť. 
• Človek má spravodlivo a s láskou spravovať pozemské dobrá 
a plody svojej ľudskej práce s vedomím, že stvorené veci sú urče-
né celému ľudskému pokoleniu. 
• Človek vlastní hmotné a duchovné hodnoty, aby bol člove-
kom, a nie aby ich vlastnil! Nesmie zamieňať prostriedok za 
cieľ. Človek je viac hoden pre to, čím je, než preto, čo má: „Lebo 
kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce“ (Lk 12,34). 

Desiate prikázanie zakazuje túžbu (chamtivosť) po cudzom 
majetku. Tá je koreňom krádeže, lúpeže a podvodu. Zakazuje ne-
spravodlivosť. 

Spravodlivosť je kardinálna čnosť, ktorá disponuje človeka 
dať každému, čo mu patrí. 
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Krivda (neprávosť) je skutok, ktorým človek spôsobil nespra-
vodlivosť.   

HriecHy proti týmto prikázaniam

Krádež – tajne odcudzenie veci bez násilia. 
Lúpež – krádež s použitím násilia. 
Úžera – žiadanie prehnaných úrokov za pôžičku.
Poškodzovanie a ničenie cudzieho (spoločného) majetku 

– verejné priestranstvá, dopravné prostriedky, školské zariadenie) 
Vykorisťovanie – odopretie zaslúženej mzdy robotníkom za 

vykonanú prácu.  
Vedome ponechanie si požičanej alebo nájdenej veci.
Finančné a obchodné podvody.
Úplatky – korupcia. 

Ďalšie hriechy: nespoľahlivá práca, predávanie nekvalitného 
tovaru, účtovanie neurobenej opravy, vyberanie pokút bez bloč-
kov, atď..

Príkazy, vyplývajúce z týchto prikázaní:
• Nesiahať na cudzí majetok.
• Šetriť spoločný a verejný majetok. 
• Vrátiť nespravodlivo získaný majetok tomu, komu patrí.
• Nahradiť škodu, ktorú sme spôsobili na cudzom majetku.

Kto pácha hriechy proti týmto prikázaniam nemá lásky k blíž-
nemu a neverí vo večný život. Nakradnuté a nečestné peniaze sú 
prekážkou na ceste k Bohu. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamo-
ne (Lk 16,13). Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi 
vojsť do Božieho kráľovstva (Lk 6,24).

Blahobyt a starosť o majetok nás nesmú odvádzať od Boha. Ak 
sú peniaze a zábavy dôležitejšie ako Boh, modlitba, večný život, 
treba sa zastaviť. 

Kresťan musí mať odvahu nekradnúť, aj keby všetci krad-
li; statočne pracovať, aj keby sa všetci ulievali, lebo len tak sa 



22

môže ozdraviť spoločnosť a budovať Božie kráľovstvo.
Krádež ostáva krádežou, či to ten druhý pocíti, či nie, či ide 

o veľkú vec, alebo malú. Ukradnuté treba vrátiť a spôsobenú ško-
du nahradiť.

Náhrada škody je nevyhnutná k spáse! 
Prípad Zacheja (Lk 19, 1-10). 

8. prikázanie
Nevyslovíš krivé svedectvo 

proti svojmu blížnemu

Boh nám v ôsmom prikázaní prikazuje: 
• aby sme boli úprimní a hovorili pravdu;  
• chránili česť a dobré meno blížnych. 

Vaša reč nech je áno - áno, nie - nie. (Mt 5,37) Človeka nepo-
škvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvr-
ňuje človeka (Mt15,11). 

 HriecHy proti týmto prikázaniam
Luhanie (lož, cigánstvo, klamanie) – znamená úmyselne ho-

voriť  alebo konať proti pravde s cieľom uviesť do omylu. Nie je 
vždy dovolené povedať pravdu (nemusím povedať pravdu tomu, 
kto ju nemá právo vedieť), prezradiť úradné tajomstvo, nemusíme 
každému zvedavcovi povedať všetko.

Krivo svedčiť – na súde ako svedok slávnostne tvrdiť neprav-
du.

Ohováranie  - bez potreby hovoriť o chybách blížneho ktoré 
má. 

Osočovanie – vymýšľať na blížneho chyby, ktoré nemá alebo 
jeho chyby zväčšovať.  

Potupovanie – povedať o blížnom niečo také, čo ho pred ním 
znižuje. 

Udavačstvo – oznámiť o blížnom nejaký neznámy fakt, a tak 
mu chcieť ublížiť. Udavač je známy.

Anonymný list – písomné oznámenie o nejakom previnení 
blížneho, ktoré môže byť aj vymyslené. Udavač je neznámy, lebo 
sa nepodpísal.  
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Niekedy je dovolené zjaviť chyby blížneho a niekedy je to 
povinnosťou:
• spoločné dobro ( nehodný človek má dostať nejaký úrad); 
• dobro tretej osoby (odsúdenie nevinného, dievča sa má vydať 
za alkoholika); 
• dobro toho, kto sa dopustil chyby (chyby detí rodičom, chyby 
podriadených predstaveným).

Ježiš povedal: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako bude-
te súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, 
takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, 
a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? (Lk 7,1-4). 

Ježiš podčiarkol úctu k človekovi: „Kto svojmu bratovi povie 
hlupák pôjde pred veľradu. A kto mu povie blázon pôjde do pe-
kelného ohňa“ (Mt 5,22).    

Kto blížnemu uškodil na cti, je povinný: 
• odprosiť ho 
• nepravdu odvolať   
• zavinenú škodu napraviť 

Každý človek má právo na česť a dobré meno. Preto aj vo 
svojom vnútri musíme o každom predpokladať, že je čestným 
človekom, pokiaľ sa nepresvedčíme o opaku. A ani potom ho 
nesmieme pozbavovať vonkajšej cti pred ľuďmi. 
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Praktické rady
Birmovný rodič

CIC Kán. 892 - Birmovanec má mať podľa možnosti birmovného 
rodiča, ktorého úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako 
opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povinnosti, ktoré s touto 
sviatosťou súvisia.

CIC Kán. 893 - § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného rodiča, je 
potrebné, aby vyhovoval podmienkam, o ktorých sa hovorí v kán. 874:

CIC Kán. 874 - § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy bir-
movného rodiča, je potrebné:

•
1. aby ho určil sám birmovanec, alebo jeho rodičia, alebo ich 

zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol 
schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;

2. aby zavŕšil 16. rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek 
alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného 
dôvodu treba pripustiť výnimku;

3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eu-
charistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať; (ne-
žil v konkubináte v simulovanom manželstve)

4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne 
uloženým alebo vyhláseným;

5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
6. odporúča sa, aby to bol krstný rodič birmovanca
7. katolícky birmovný rodič má žiť vo sviatostnom manželstve 

(pokiaľ nie je slobodný, kňaz alebo rehoľník)

Birmovné meno
Skôr ako pristúpim na birmovku je potrebné, aby som si vy-

bral svojho birmovného patróna. Je to niektorý svätý alebo svätá, 
ktorého poznám a je pre mňa vzorom kresťanského života. Tento 
svätec sa od mojej birmovky stane už nielen mojim vzorom, ale 
tiež mojim priateľom v nebi, ktorý sa za mňa u Boha modlí, prosí 
za mňa a pomáha mi z neba. Podľa neho aj ja prijímam birmovné 
meno. Pri voľbe svojho birmovného mena musím pamätať na na-
sledovné zásady:

• Birmovné meno si nedávam podľa svojich príbuzných alebo 
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kamarátov, ale volím si ho spomedzi svätých.
• Svojho birmovného patróna si nevolím na základe toho, že sa 

mi páči jeho meno, ale preto, že si beriem poučenie z jeho života 
(možno mám s ním podobný osud).

• Vo voľbe birmovného patróna musím byť slobodný, nik ma 
nemôže nútiť ani obmedzovať v tom, koho si vyvolím.

• Skôr ako sa definitívne rozhodnem pre niektorého svätého pa-
tróna, prečítam si jeho životopis.

• Ide o iného svätca ako je môj krstný patrón.

Na Slovensku je všeobecný zvyk, že si chlapci dávajú mužské 
meno (patróna) a dievčatá ženské meno (patrónku), hoci v niek-
torých iných národoch je zvykom dávať si meno i mužské i ženské 
(napríklad Ján-Mária, alebo Jozef-Mária a podobne). Niekedy si 
dievčatá zvolia mužského patróna, pričom prijímajú jeho meno 
v ženskom tvare (napríklad Michaela - patrónom je sv. Michal - 
archanjel a podobne) (u chlapcov podobne).
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Otázky na záverečnú skúšku

Boh
1. Kto je Boh?
Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ neba i zeme. /Gn 1, 1/
2. Koľko bohov existuje?
Boh je len jeden. /Mk 12, 29/
3. Koľko osôb je v jednom Bohu?
V jednom Bohu sú 3 Božské osoby: Otec, Syna, Duch Svätý − 
jedným menom ich voláme Najsvätejšia Trojica. /2Kor 13, 13/
4. Môžeme vedieť niečo o Bohu, keď je neviditeľný?
Áno, lebo sa nám zjavuje z krás prírody, v láske dobrých ľudí a 
najviac vo Svätom písme a cez pôsobenie v našich životoch a vo 
svete. /Ex 3, 8/, KKC341/
5. Má Boh telo ako my?
Boh nemá telo, On je čistý duch a je všadeprítomný. /2Kor 2, 17/
6. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné?
Boh vie všetko, vie čo bolo, je a bude. Pozná naše myšlienky a 
túžby. Bohu nič nie je nemožné. /Lk 2, 37/
7. Miluje Boh všetkých ľudí? 
Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, pretože sám je Láska. /1Jn 
4, 8/
8. Miluje ma Boh stále, aj keď som zlý a hreším?
Pretože Boh je môj otec, miluje ma takého aký som, aj s mojimi 
nedostatkami a neprestane ma milovať aj keď zhreším. /Dt 4, 31/
9. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku?
Od Boha ma oddeľuje hriech a neplnenie Božej vôle. /Gen3/
10. Musím vždy cítiť, že ma Boh miluje?
Nemusím vždy cítiť, ale musím veriť, že Boh je Láska a vždy mi 
chce len to najlepšie. /Ž34, 11/

Hriech
11. Aký svet stvoril Boh? 
Čo narušilo Boží poriadok vo svete?  Boh stvoril všetko tvorstvo 
dokonalé a krásne /1Tim 4, 4/. Avšak dokonalosť a harmóniu stvo-
rení narušilo pôsobenie padlých anjelov a hriech ľudí. /KKC 391, 
KKC 413/
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12. Čo je hriech? 
Hriech je neposlušnosť voči Bohu, /Rim 5, 19/ urážka Boha a od-
mietnutie Jeho lásky. /1Jn 3, 8/ Znamená tiež odlúčenie od Boha, 
ktorý je život, je teda vstup do smrti. /KKC 414/
13. V čom spočíva hriech prvých rodičov?  
Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Nepo-
slúchli Boha a chceli byť ako On. /Gn 3, 1-13, KKC 397, 398/
14. Ako voláme hriech Adama a Evy? Hriech Adama a Evy vo-
láme dedičným alebo prvotným hriechom. /Rim 5, 19/
15. Čo je to dedičný /prvotný/ hriech?
Dedičný hriech je hriech, s ktorým sa narodíme všetci. Je to strata 
spoločenstva s Bohom a prvotnej svätosti a spravodlivosti. /KKC 
404/
16. Aké sú dôsledky prvotného hriechu?
Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame ne-
vedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylní na zlo a hriech. /Gn 3, 
KKC 405
17. Akým spôsobom sa pácha hriech?
Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním 
dobrého. /Mt 15, 18/
18. Aký je to ťažký hriech?
Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne a vo vážnej 
veci. To znamená zvoliť si vec, ktorá je vážnym previnením voči 
Božiemu zákonu. Taký hriech ničí v nás lásku a vieru, bez ktorej 
nie je možná večná blaženosť. /KKC 1854-1861/
19. Aké je východisko z ťažkého hriechu?
Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca 
oľutovať, vyznať vo sv. spovedi a robiť z neho pokánie. Boh ma 
vtedy z ťažkého hriechu očistí.
20. Aký je to ľahký hriech?
Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď: dobrovoľnosť alebo 
plné vedomie, alebo je to len malá vec.
21. Aké je východisko z ľahkého hriechu?
Boh ma očistí do ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutuje svo-
je previnenie a to kedykoľvek počas dňa.
22. Ktoré sú hlavné hriechy?
Pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev, lenivosť. /
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Mk 7, 20; Gal 5, 19-21/
23. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech?
Človek, ktorý neoľutuje a zomrie, tak áno. Ak oľutuje svoje hrie-
chy, vyzná sa z nich a snaží sa od nich odvrátiť, tak je zachránený.
24. Existuje neodpustiteľný hriech?
Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený, je ten, ktorý si ne-
chceme priznať. Je potrebné vyznať, že sme hriešnici a že nie sme 
takí dobrí, ako navonok predstierame /Mt 9, 12/
25. Čo je pokánie?
Pokánie je to zmena zmýšľania. Deje sa to vždy, keď stojím pred 
Bohom a zo srdca úprimne ľutujem svoj hriech a prosím Boha 
o zmilovanie. Ovocím pokánia je rozhodnutie zanechať hriech a 
vyhýbať sa každej príležitosti k hriechu. /KKC 1423, 1431/
26. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre 
svoje hriechy?
Pán Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že nám prisľúbil a poslal 
Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý zaplatil vlastnou krvou za naše 
hriechy. /Jn 3, 16, KKC 1433/

Ježiš Kristus
27. Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš je Spasiteľ ľudí (1Tim1,10). On jediný je schopný zbaviť 
nás i svet od hriechu, zvíťaziť nad satanom a odstrániť všetky ná-
sledky hriechu. (1Kor15,57); Ježiš Kristus je druhá Božská osoba 
Najsv. Trojice, je to Boží Syn, ktorý sa stal človekom.
28. Ako sa Boží Syn stal človekom?
Syn Boží sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého 
sa narodil z Panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa. 
(KKC437; Mt1,18).
29. Koľko rokov trval Ježišov skrytý život?
Ježišov skrytý život trval 30 rokov, verejný 3 roky.(Lk3,23)
30. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh?
To, že Ježiš je opravdivý Boh dával najavo tým, že konal zázraky 
a napokon vstal z mŕtvych.
31. Ako zomrel Ježiš Kristus?
Ježiša farizeji falošne obžalovali u Poncia Piláta, ktorý ho dal ukri-
žovať. Na kríži dal svoj život za nás a naše hriechy. (Lk23,13-32)
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32. Čo sa stalo po Jeho smrti?
Ježiša potom pochovali, ale On na tretí deň vstal z mŕtvych. 
Zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus zvíťazil nad smrťou, Satanom, 
hriechom a utrpením. Tým nám dal život v hojnosti, aby sme už 
tu na zemi žili ako Božie deti podľa príkladu Ježiša Krista.
33. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi?
Po svojom zmŕtvychvstaní zostal na zemi ešte 40 dní a potom 
vystúpil na nebesia k svojmu Otcovi – Bohu. (Sk1,3).
34. Čo sľúbil apoštolom, keď opúšťal zem?
Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha 
Svätého, čo sa aj stalo po 10. dňoch. (KKC743).
35. Vysvetli čo je spása?
Spása je záchrana od večného zatratenia našej duše. Ježiš Kristus 
nám daroval hojný život na zemi a večný život v Božom kráľov-
stve. (Jn10,10; Mk16,16)
36. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?
Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za 
hriechy každého človeka. Spasený je však ten, kto prijme vieru 
v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel a vstal z mŕtvych a v pokání 
zanechá svoj starý hriešny život. (Rim10,9)
37. Čo znamená slovo kresťan?
Slovo kresťan znamená: Patriaci Kristovi (s Kristom spojený a z 
neho žijúci)
Viera
38. Kto je kresťan?
Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho 
učenia. (Sk11,26)
39. Čo je to viera?
Viera je dar od Boha a je k spáse nevyhnutná. Je základom toho, 
čo dúfame a dôkazom toho, čo nevidíme. (Hebr11,1) Skrze vieru 
Kristus prebýva v našom srdci. (Ef3,17) Viera je dôvera v Boha.
40. Kde je zahrnuté učenie viery?
Učenie viery je zahrnuté vo vyznaní viery Verím v Boha.
41. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbo-
vať?  
Kresťan svoju vieru prehlbuje ako si buduje vzťah s Bohom (číta Sv. 
Písmo, modlí sa) žije podľa Božích prikázaní v spoločenstve Cirkvi.
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42. Ktoré sú základné pravdy, ktoré má kresťan veriť?
Boh je len jeden. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch 
Svätý. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. Boh je spra-
vodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce. Duša člo-
veka je nesmrteľná. Milosť Božia je na spásu potrebná.
43. Ako sa v tvojom živote prejavuje to, že veríš v Boha?
44. Porozmýšľaj a to, na čo prídeš, odpovedz.

Duch Svätý
45. Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia Božská Osoba Najsv. Trojice. Je rovnocennou 
osobou s nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.
46. Prečo Boh zoslal na zem svojho Svätého Ducha?
Aby dal Cirkvi život a aby naplnil veriacich učeníkov svojou mo-
cou. (Jn14, 26;Sk1,8)
47. Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov?
Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, 
naplnil ich svojimi darmi, aby mohli hlásať evanjelium po celej 
zemi.
48. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého?
Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je láska, t. j. vytváranie spolo-
čenstva človeka s Bohom a človeka s človekom.
49. Aké sú dary Ducha Svätého?
Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť a bázeň Božia a 
mnohé ďalšie.
50. Príde Pán Ježiš ešte raz na našu zem?
Ježiš sa vráti na zem so všetkou slávou na konci sveta ako Sudca 
živých i mŕtvych, dobrých i bezbožných. (Mt24,3; Zjv1,7)
51. V akej etape Božieho plánu spásy sa nachádza súčasná 
Cirkev?
Cirkev očakáva druhý príchod Ježiša Krista na túto zem.(Zjv.19,7)
a) Ako očakávaš Ježišov druhý príchod Ty? (Tešíš sa naň, alebo sa 
bojíš, alebo ti to je jedno?)
b) Čo pre Teba znamená Ježišova výzva: „Bdejte – buďte pripra-
vení“?
Cirkev
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52. Čo je Cirkev?
Cirkev je spoločenstvo pokrstených, ktorí žijú podľa viery v Ježiša 
Krista, ktorý ju vedie ako Pán a Dobrý Pastier. (Sk20,28;Ef5,25)
53. Kto založil Cirkev?
Cirkev založil Ježiš Kristus. (Ef5,23)
54. Aké je poslanie Cirkvi?
Poslanie Cirkvi je totožné s poslaním Ježiša Krista: ohlasovať 
Evanjelium všetkým ľuďom, slávi liturgiu, vysluhuje sviatosti, 
spravuje ľud zákonmi, poskytuje službu lásky chudobným a cho-
rým.
55. Aké sú vlastnosti Cirkvi?
Jedna, svätá, apoštolská, katolícka.
56. Kto sú členovia Cirkvi?
Členovia Cirkvi sú všetci svätí v nebi – oslávená Cirkev, duše v 
očistci – trpiaca Cirkev a veriaci na zemi – putujúca Cirkev.
57. Aké hlavné prikázanie dal Pán Ježiš svojej Cirkvi?
Ježiš dal svojej Cirkvi prikázanie lásky: milovať Boha a blížneho.
58. Kto tvorí hierarchiu Cirkvi?
Hlavou Cirkvi na zemi je pápež, biskupi, kňazi, rehoľníci a laici.

Sviatosti
59. Čo sú sviatosti?
Sviatosti sú prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom. Cez 
ne nás Boh posilňuje a posväcuje, aby sme boli schopní žiť dobrý 
kresťanský život.
60. Vymenuj 7 sviatostí.
Krst, birmovanie, Sviatosť Oltárna, sviatosť zmierenia, pomaza-
nie chorých, posvätenie kňazstva, manželstvo.
61. Čo je krst?
Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. Človeku sa odpúšťa 
dedičný hriech, stáva sa Božím dieťaťom a tým aj dedičom Bo-
žieho kráľovstva, pripája sa k bratom a sestrám v Kristovej Cirkvi. 
Pokrstený dostáva nezmazateľnú pečať Ducha Svätého a napoje-
nie sa do života s Kristom. (KKC1213, 1272)
62. Aké poslanie som dostal pri krste?
Pri krste som dostal poslanie kráľa, proroka a kňaza. (KKC1241)
63. V čom teda spočíva moja služba v Cirkvi?
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Ako kráľ sa mám ujať pastierskej úlohy v Cirkvi, hoc i v malom 
spoločenstve, alebo v rodine. Ako prorok mám byť hlásateľom 
Božieho Slova a svedčiť o Živom Bohu a Jeho skutkoch. Ako 
kňaz mám prinášať Bohu obety duchovné i hmotné a prihovárať 
sa za potreby bratov a sestier.
64. Čo je birmovanie?
Birmovanie je sviatosť, v ktorej nám Duch Svätý udeľuje hojnosť 
svojich darov, pevnejšie nás spája s Kristom a posilňuje aby sme 
boli praví a odvážni kresťania.
65. Kto ustanovil Sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania ustanovil Ježiš Kristus, keď dal apoštolom 
Svätého Ducha.
66. Prečo z nás robí prijatá sviatosť birmovania dospelých 
kresťanov?
Birmovanie z nás robí dospelých kresťanov, pretože posilňuje 
našu vieru, rozvíja naše schopnosti aby sme slovom i životom vy-
dávali svedectvo o Ježišovi Kristovi a tak aby sme boli aktívnymi 
členmi Cirkvi.(KKC1309)
67. Kto môže udeliť Sviatosť birmovania?
Vysluhovateľom Sviatosti birmovania je biskup, v osobitných 
prípadoch ju môže vysluhovať poverený kňaz. (KKC1312-1314)
68. Ako sa udeľuje Sviatosť birmovania?
Keď je birmovanec pripravený po duchovnej a vedomostnej strán-
ke prijať túto sviatosť, biskup pomaže krizmou čelo pokrsteného, 
a vkladaním ruky so slovami: „prijmi znak daru Ducha Svätého!“ 
Birmovanec odpovedá: „Amen.“ Biskup: „Pokoj s tebou!“ Bir-
movanec: „I s duchom Tvojím.!“
69. Čo je krizma?
Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom, posvätený bis-
kupom na Zelený štvrtok pri sv. omši (KKC1241 – 1242)
70. Čo je to sviatosť zmierenia?
Je to spoveď pri ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy a zmieruje 
nás s Nebeským Otcom.
71. Ktoré časti obsahuje sviatosť zmierenia?
Pred spoveďou: modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedo-
mia, rozhodnutie skoncovať s hriechom. Pri sv. spovedi: vyzna-
nie hriechov, vyjadrenie ľútosti, vykonanie skutku kajúcnosti. 
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(KKC1422-1498)
72. Čo je to dokonalá ľútosť?
Keď v prítomnosti Boha ľutujem úprimne svoje hriechy preto, že 
milujem Boha a je mi ľúto, že som Ho sklamal. Teda ľutujem len 
kvôli strachu z trestu, kvôli zlému pocitu, z vypočítavosti alebo 
potreby očistiť sa, lebo prišiel nejaký termín spovede – vtedy ide 
o nedokonalú ľútosť. (KKC1492)
73. Čo je to milosť posväcujúca?
Milosť posväcujúca je nadprirodzený Boží dar, ktorý posväcuje 
našu dušu – je to prítomnosť Ducha Svätého v človeku, vďaka 
čomu môžem žiť spoločenstvo s Bohom. (KKC824)
74. Čo je Eucharistia?
Sviatosť v ktorej je pod spôsobom chleba a vína skutočne prítom-
ný náš Pán Ježiš Kristus. (KKC1328 – 1333)
75. Kedy ustanovil Ježiš Eucharistiu?
Ježiš ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri, keď premenil 
chlieb na svoje telo a víno na svoju krv a dal ich prijímať apošto-
lom. A povedal: „Toto robte na moju pamiatku!“ (Lk22, 14-20)
76. Čo sa deje vo svätej omši?
Vo svätej omši sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň 
aj Jeho zmŕtvychvstanie – je to nekrvavá obeta. (KKC1368)
77. Prečo prijímam telo Pána Ježiša?
Telo Pána Ježiša prijímam preto, lebo Pán Ježiš povedal: „Kto ne-
bude jesť telo Syna človeka, nebude v ňom život.“ Tiež dostávam 
milosti, ktoré obnovujú a posilňujú moje priateľstvo s Bohom. 
Dostávam silu premáhať pokušenia a vytrvať v dobrých rozhod-
nutiach, (KKC1416)
78. Ako pripravíme na sv. prijímanie?
Jednu hodinu pred sv. prijímaním nebudem nič jesť, piť ani žuť 
žuvačku, aktívne sa zapájame do slávenia sv. omše a pomodlíme 
sa modlitbu pred a po sv. prijímaní, najlepšie vlastnými slovami. 
(KKC1415)
79. Čo je pomazanie chorých?
Pomazanie chorých je sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých a 
chorých ľudí. Môže nastať i citeľná úľava v chorobe alebo aj 
uzdravenie. Počas choroby pomazanie môžu prijať aj mladí ľudia. 
(KKC1499)
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80. Čo je to sviatosť kňazstva?
Sviatosť kňazstva je posvätenie muža za služobníka Pána Ježiša. 
Kňaz hlása Božie slovo a vysluhuje sviatosti. (KKC1592)
81. Čo je sviatosť manželstva?
Je to nerozlučiteľný zväzok muža a ženy. Touto sviatosťou Boh 
zjednocuje a posilňuje manželov, aby vo svete plnili poslanie 
kresťanských rodín a správne vychovávali svoje deti. (KKC1660)
Cesta do nového života
82. Končí sa život človeka smrťou?
Ľudský život sa nekončí telesnou smrťou, duša človeka je nesmr-
teľná. (KKC 1052)
83. Čo je očistec?
Očistec je predsieň neba, kde sa človek očisťuje, aby mohol čistý 
predstúpiť pred Božiu tvár. (KKC1472;1030-1031)
84. Z čoho sa človek potrebuje očisťovať v očistci?
V očistci sa človek očisťuje od dôsledkov hriechu, ktoré síce boli 
odpustené, ale hriechy nejakým spôsobom poškodili dušu. Napr.: 
naviazanosťou na stvorené veci, láska k Bohu z vypočítavosti, ná-
klonnosť k hriechu.
85. Čo je nebo?
Nebo je blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplnú čistú lás-
ku v prítomnosti živého, milujúceho Boha. Okrem toho, že tento 
život nikdy neskončí, neexistuje v ňom žiadne utrpenie, nespra-
vodlivosť ani nič zlé. Je to cieľ a zmysel nášho života. (KKC1053)
86. Môžeme nebo zažívať už tu na zemi?
Večnú blaženosť môžeme poznávať a zažívať len časti; skrze lás-
ku Boha a ľudí; skrze pôsobenie Boha v našom živote; najmä cez 
prostriedky Jeho milostí.
87. Kto sú anjeli?
Sú to čistí duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu.(KKC330)
88. Načo Boh stvoril anjelov?  Aby oslavovali Boha, žili v spolo-
čenstve s Ním a pomáhali ľuďom.
89. Čo je to Božia milosť?
Božia milosť je prítomnosť Boha v našej duši, kedy sme otvorení 
pre jeho dary a jeho pôsobenie v našom živote. (KKC1999-2003)
90. Dokedy je Božia milosť v našom živote?
Každý spáchaný a neoľutovaný hriech nás okráda o milosť Božiu, 
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čím strácame spoločenstvo a vzťah s Bohom.

Sväté Písmo
91. Čo je Biblia?
Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze 
Svätého Ducha svoje slovo. (KKC105)
92. Ako sa delí Sv. Písmo?
Delí sa Starý a Nový zákon. (KKC81, 122)
93. Čo nám Boh zjavil v Starom zákone?
V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia 
sveta až po narodenie Ježiša Krista.
94. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone?
V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista, jeho učenie 
a život prvotnej Cirkvi.
95. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú?
Máme 4 evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš, Ján.
96. Čo je evanjelium?
Radostná zvesť o živote a učení Ježiša Krista 
(KKC638;977;1427;2443)
97. Čo sú to apoštolské listy?
Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným 
obciam. Najviac ich napísal sv. Pavol.
98. Čo opisujú Skutky apoštolov?
Skutky apoštolské opisujú život prvotnej Cirkvi. Napísali ich sv. 
Lukáš.
99. Kto je Panna Mária?
Je to Ježišova matka, naša nebeská Matka a Matka Cirkvi. Na-
rodila sa bez poškvrny dedičného hriechu. (KKC437, 456,484-
486,723-726)

Môj vzťah s Bohom
100. Čo znamená modliť sa?
Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Skrze modlitbu mô-
žem vzdať Bohu chválu a úctu, prejaviť svoju vďačnosť a prosiť 
Ho o dobro, ktoré potrebujem, alebo Ho môžem odprosovať za 
hriechy, ktoré som spáchal. (KKC2559)
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101. Prečo je potrebné modliť sa?
Modliť sa máme preto, lebo modlitba je najdostupnejší prostrie-
dok pre získanie milostí a všetkého dobra od Boha, a najmä preto, 
lebo Boh každého človeka neustále volá k dôvernému stretnutiu 
s Ním. (KKC2744)
102. Vypočuje Boh vždy naše modlitby?
Áno, Boh vždy počuje naše modlitby, ale odpovedá buď áno, nie, 
alebo počkaj, teda – buď vytrvalý. (KKC2738-41, 2616)
103. Čo Ti prináša to, že si kresťan?
104. Ako často chodíš na svätú spoveď?
105. Ako často chodíš na sv. prijímanie?
106. Modlievate sa spolu v rodine?
107. Čo si sa dnes modlil?
108. Ako často čítaš Sv. Písmo?
109. Prečo chceš ísť k sviatosti birmovania?
110. Čo by si potreboval od Ducha Svätého pre tvoj ďalší ži-
vot?
111. Ako často sa obraciaš na Ducha Svätého?
112. Pomodli sa tieto modlitby:
Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, Anjel Pána, Pod tvoju 
ochranu, Vymenuj tajomstvá sv. ruženca, Vyznanie viery, Vy-
menuj 10 Božích prikázaní, 5 Cirkevných prikázaní.
113. Ako sa volá náš diecézny biskup a jeho pomocní biskupi?
114. Ako sa volá správca našej farnosti?
115. Komu je zasvätený kostol v našej farnosti?
116. Čo Ťa oslovilo z birmovných náuk?
117. Kedy bývajú sv. omše v našom kostole?
118. Aké a kedy bývajú pobožnosti v našom kostole?
119. V akom čase si môžeme vybavovať potrebné záležitosti 
na našom farskom úrade?
120. Kedy je v našej farnosti možnosť pristúpiť k sviatosti 
zmierenia?

Prikázania
121. Ako znie prikázanie lásky?
Prikázanie lásky znie: Milovať budeš Pána svojho Boha, celým 
svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blíž-
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neho ako seba samého.
122. Čo je centrom prežívania nedele?
Centrom prežívania nedele je účasť na nedeľnej sv. omši.
123. Prečo je nedeľa sviatočným dňom?
avujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista a zoslanie Ducha Svätého.
124. Čo zahŕňa štvrté prikázanie?
Štvrté prikázanie zahŕňa úctu a poslušnosť detí k rodičom, ale tiež 
aj povinnosti rodičov voči deťom.
125. Prečo si máme vážiť život?
Každý ľudský život je darom od Boha.
126. Ako nazývame nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje dnešnú 
civilizáciu?
Dnešnú civilizáciu ohrozuje tzv. „kultúra smrti“ t. j. životné po-
hromy, násilie, zločiny, terorizmus, vojny, ohrozenia z biologic-
kých a genetických pokusov.
127. Kto pácha hriech nečistoty?
Hriech nečistoty pácha ten, kto ničí dôstojnosť ľudskej lásky, hľa-
dá len sexuálne uspokojenie alebo žije sexuálne mimo sviatost-
ného manželstva. Dôstojnosť ľudskej lásky ničia hriechy voľnej 
sexuality ako sú pornografia, masturbácia, prostitúcia, znásilnenie 
a homosexualita.
128. Čo zakazuje Boh v siedmom prikázaní?
Siahať na cudzí majetok, alebo po ňom hriešne túžiť.
129. Stačí sa z hriechov krádeže iba vyspovedať?
Z hriechu krádeže sa nestačí iba vyspovedať, ukradnutú vec treba 
vrátiť.
130. Kedy páchame hriech ohovárania?
Vtedy, keď bez príčiny hovoríme o chybách druhého v jeho ne-
prítomnosti.
131. Kedy páchame hriech osočovania?
Vtedy, keď si vymýšľame alebo zveličujeme chyby iných.
132. Možno Bohu pripisovať zodpovednosť za utrpenie vo 
svete?
Nie, pretože človek si utrpenie spôsobuje sám nerešpektovaním 
Božieho zákona.
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Piesne

Aj keď málo mám síl....
Aj keď málo mám síl, cítim sa sám, 
keď padám do hriechov, cestu nenachádzam.
Keď vôkol mňa hriech už rozkladá stan, 
aj keď nepriateľ zúri, ja nezaváham.

Svoju záchranu mám, hľadím na kríž, 
skoro zjav sa nám, skoro príď, Ježiš.
Z prachu dvíhaš ma sám, zmývaš môj hriech, 
znovu cítim, že mám Tvoju nádej aj smer.

Svoje srdce dám pred Tvoj trón,
život dávam len Tebe, Ježiš, môj Boh.
Buď mi svetlom dní, keď blúdim v tmách, 
buď mi priateľom, chcem počuť Tvoj hlas,
chcem počuť Tvoj hlas. 

Hoden si...
Hoden si mojej chvály, prijať všetku česť, moc a slávu. 
Hoden si spevu vďaky sŕdc, prijať život môj, nad ním vládu. 
Len Ty sám, Ježiš môj, vládu máš, som len Tvoj. 
Tebe rád, srdce dám, pieseň lásky rozpáľ v ňom.

Otvor mi oči Duch Svätý...
Otvor mi oči Duch Svätý, otvor mi oči môj Pán, 
vidieť Ťa túžim, vidieť Ťa túžim 2x. 
Chcem vidieť Teba vo mne rásť 
a žiariť svetlom Tvojej slávy,
vylej svoju lásku a moc, 
spievam Svätý, Svätý, Svätý , 
vidieť ťa túžim.
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Pane smädní sme po Tebe...
Pane, smädní  sme po Tebe........ Pane, smädní sme po Tebe. 
Pane, smädní sme po Tebe........ Pane, smädní sme po Tebe.
A: Nech táto oslava naplní ulice, chceme tancovať z lásky 
ku Tebe. 2x 
Pane smädní sme po Tebe .... 2x
B: A všetko čo mám, dám na oltár, svoj život nesiem pred 
Tvoju tvár. 2x

Jak jeleň dychtí za vodou...
/:Jak jeleň dychtí za vodou 
ja Bože úžim za Tebou:/ 

Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha 
Zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha 
Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce 
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce 

Ty mi dávaš...
Ty mi dávaš nohy jeleníc ,
s Tebou naberiem denne nových síl, 
s Tebou preskočím múry 
trápenia a mojej duši 
dáš pečať víťazstva. 
Kde nádej zomrela, 
vzkriesenie zatrúbi 
a hymnu slobody mi 
do úst položíš. 

Nikto už nevezme, 
čo si mi zasľúbil, 
so žalmom na perách 
zaspávam v pokoji. 
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