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ČISTOTA POHĽADU  
A SPRÁVANIA SA
V sobotu popoludní sa stretla sku-
pinka mladých fotografov na do-
hodnutom mieste v parku. Čakali 
na svojho vedúceho, aby sa vybra-
li fotiť do prírody. Trochu meškal, 
preto si chlapci krátili čas pozera-
ním časopisu o fotografovaní.

Natrafili na stránky, ktoré zobra-
zovali nahé ľudské telá. Náramne sa 
začali na tom baviť. Ani nezbadali, 
ako sa medzi nimi objavil ich vedúci. 

Keď zistil, čo ich zaujalo a na čom 
sa veľmi smejú, zobral časopis a za-
čal vysvetľovať: „Ako vidíte, mnohí 
fotografi fotia krásne veci, ako na-
príklad prírodu, ľudské tváre, no sú 
aj takí, ktorí fotia nahé ľudské telá. 
Možno nám chcú ukázať, že aj ľud-
ské telo je dielo Božie, a teda je krás-
ne. Preto by sme nemali hovoriť, že 
sa pozeráme na škaredé veci. 

Mali by sme skôr hovoriť, že sme 
pozerali so zlým úmyslom. Lenže 
sú aj takí, ktorí fotia ľudské telo, 
aby priťahovali pozornosť a vyvo-
lávali v ľuďoch nečisté túžby. Robia 
to preto, lebo na tom veľa zarobia. 
Mnohí ľudia radi kupujú a pozera-
jú takéto obrázky. Možno ste aj vy 
neraz zvedaví na takéto obrázky. 
Čo by ste povedali, keby ste raz na 
jednej takejto stránke objavili vašu 
sestru? Páčilo by sa vám to?“

Príbeh nám hovorí o tom, že ľud-
ské telo je nádherným Božím die-
lom, preto si zasluhuje zvláštnu 
ochranu, a to v tomto prípade v po-
hlavnej oblasti. Pán Boh to vie, preto 
nám dal šieste aj deviate prikázanie.

VI. Nezosmilníš.

IX. Nebudeš žiadostivo túžiť  
po manželke svojho blížneho.
V šiestom prikázaní nás Pán Boh 
učí mať v úcte svoje telo a hlavne 
tie časti, ktoré budú v dospelosti 
plniť veľmi dôležitú úlohu spoje-
nú s odovzdávaním života.

Deviate prikázanie má veľa spo-
ločného so šiestym. Týka sa dospe-
lých ľudí.

NEDOTÝKAŤ SA TOHO,  
ČO NÁM NEPATRÍ
Tento príbeh sa odohral na jednej 
malej dedine. Jožko práve písal do-
mácu úlohu, keď otec vstúpil do je-
ho izby: „Mohol by si ísť kúpiť ob-
čerstvenie?“

 Jožko bez slova vstal a šiel. V po-
hostinstve bolo veľa ľudí. Pani pre-
davačka mala plné ruky práce. 

Keď Jožko prišiel na rad, posla-
la ho do skladu vybrať si, čo potre-
buje. Prvýkrát bol v takomto skla-
de. Koľko tam bolo vecí! 

Napadlo mu, aby si hodil do vrec-
ka nejakú čokoládu. Pokušenie bo-
lo veľké, ale Jožko odolal. 

Keď prišiel k pultu, pani preda-
vačka sa ho opýtala, čo má v taške. 
Jožko odpovedal a pani predavač-
ka mu dovolila odísť bez toho, aby 
skontrolovala obsah jeho tašky. 

Cestou domov prepočítaval vý-
davok, lebo sa mu zdalo, že pani 
predavačka sa pomýlila. A naozaj. 
Vydala mu oveľa viac: „Čo robiť? 
Vrátiť ich alebo si ich nechať?“ 

Pokušenie bolo opäť veľké. Veď 
nikto by na to neprišiel. Po chvíľ-
ke uvažovania sa rozhodol výdavok 
vrátiť. Od toho času pani predavač-
ka verila Jožkovi ešte viac. Vždy ho 

bez najmenšieho zaváhania pustila 
do skladu vybrať si, čo potrebuje.

Príbeh hovorí o tom, že nás ob-
klopuje veľa vecí, no nie všetky pat-
ria nám. Nie každý človek sa vie za-
chovať ako Jožko z príbehu. Často 
sme pokúšaní privlastniť si veci, 
ktoré nie sú naše. Pán Boh to dobre 
vie, preto nám dal aj siedme a de-
siate prikázanie.

VII. Nepokradneš.

X. Nebudeš túžiť po majetku 
svojho blížneho.
V siedmom prikázaní nám Boh za-
kazuje privlastniť si cudzí majetok 
alebo ho ničiť.

V desiatom prikázaní zakazuje 
prehnane túžiť po rôznych veciach.

NESPRAVODLIVO OBVINIŤ
Počas veľkej prestávky bolo počuť 
z  jednej triedy obrovský hrmot. 
Maťo s Janom kopali do špongie 
a  bol to práve Maťo, ktorý pre-
zuvkou trafil okno. Obaja rýchlo 
zmizli. 

Keď prišla pani učiteľka do trie-
dy, už v nej nebol nik. Začalo sa 
veľké vyšetrovanie, pri ktorom po-
dozrenie padlo na Maťa. On sa brá-
nil a vinu zvalil na Vlada, ktorý bol 
tiež v triede, keď sa sklo rozbilo na 
márne kúsky. 

Vlado sa bránil, ale keďže nemal 
žiadneho svedka, pani učiteľka po-
zvala do školy jeho rodičov. Márne 
sa Vlado snažil všetkých presved-
čiť, že to neurobil. 

Po dvoch dňoch Maťo nevydržal 
výčitky svedomia. Pred pani učiteľ-
kou a celou triedou sa priznal, že to 
bol on, kto rozbil okno. Vlada po-
prosil o odpustenie.

Všetci spolužiaci hovorili o tom, 
aké je zbabelé zvaliť vinu na nevin-
ného človeka, ale tiež o tom, aké je 
čestné priznať sa. Príbeh nám ho-
vorí o tom, aké nečestné je klamať. 
Hoci je jazyk maličký orgán, vie na-
robiť nesmierne veľa zla. Pán Boh 
to vie, preto nám dal ôsme priká-
zanie.

VIII. Nebudeš krivo svedčiť  
proti svojmu blížnemu.
V ôsmom prikázaní nás Boh vedie 
k tomu, aby sme hovorili iba prav-
du a aby sme dar reči využívali na 
prejavy lásky.

Ten, kto slovom prejavuje lásku; 
kto hovorí pravdu; kto o iných ho-
vorí iba dobre, kráča cestou šťastia.

Ten, kto klame; kto o iných ho-
vorí nepravdivé veci; kto iných zvá-
dza na zlé; kto podvádza pri hre; 
kto hovorí oplzlé reči; kto nedodrží 
sľub; kto obviňuje druhého nespra-
vodlivo; kto zbytočne hovorí o chy-
bách iných, kráča cestou hriechu.

CESTA ŠŤASTIA
1. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš 
mať okrem mňa iných bohov, 
ktorým by si sa klaňal.

2. Nevezmeš Božie meno 
nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť 
sviatočné dni.

4. Cti svojho otca a svoju matku.

5. Nezabiješ.

6. Nezosmilníš.

7. Nepokradneš.

8. Nebudeš krivo svedčiť  
proti svojmu blížnemu.

9. Nebudeš žiadostivo túžiť  
po manželke svojho blížneho.

10. Nebudeš túžiť po majetku 
svojho blížneho.

Pracovný list si môžete stiahnuť 
z našich internetových stránok. 
O téme Desatora sa môžete do-
zvedieť viac vo videu pátra Pavla 
Trga, SJ, na našom webe.

 VYBRATÉ Z KNIHY  
NAJVZÁCNEJŠÍ DAR, JOZEF ŠELINGA
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Desatoro Božích prikázaní (2. časť)
DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ, ALEBO INÝMI SLOVAMI, DEKALÓG JE ZÁKLADNÝM ZÁKONOM VERIACEHO KRESŤANA. A TEN BY HO MAL ČO NAJLEPŠIE 
POZNAŤ A ROZUMIEŤ MU. V RÁMCI PRÍPRAVY NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE POKRAČUJEME DRUHOU ČASŤOU O DESATORE

Tabuľa zákona, ktorý dal Boh Mojži-
šovi na vrchu Sinaj.

PRÍPRAVA NA PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE (4)


