
2. Desatoro Božích prikázaní 
 

 
 Téma je v učive detí rozložená na sedem vyučovacích hodín a je súčasťou tém 
zameraných na formovanie morálnych postojov dieťaťa a na výchovu jeho svedomia. Božie 
prikázania na púti životom vyznačujú cestu k delu - do Božieho kráľovstva - do neba, 
podobne ako značky na ceste pomáhajú šťastne prísť do cieľa cesty.  

Vyvolený izraelský ľud pri putovaní do zasľúbenej zeme dostal od Pána Boha na hore 
Sinaj prostredníctvom Mojžiša na kamenných tabuliach vyrytý Boží zákon lásky v podobe 
desiatich Božích prikázaní. Tento zákon sa dá vyjadriť jednou vetou "Miluj Boha nadovšetko 
a blížneho ako seba samého."  
 

Nasleduje stručný výklad jednotlivých prikázaní tak, ako je podaný v učebnici detí.  
 
 

2.1. MILUJEME BOHA 
 

1. JA SOM PÁN BOH TVOJ! NEBUDEŠ MAŤ OKREM MŇA INÝCH BOHOV,  
KTORÝM BY SI SA KLAŇAL.  

 
2. NEVEZMEŠ BOŽIE MENO NADARMO.  

 
Výchovným zámerom pri 1. a 2. Božom prikázaní je úcta k Bohu prejavená v 

modlitbe,  
v reči, v správaní a vďačnosť Pánu Bohu a rodičom.  
 

Upriamenie pohľadu detí na Boha Otca, od ktorého máme všetko a ktorý sa stále o 
nás stará najmä prostredníctvom našich rodičov, ktorých nám tiež daroval. Všetko preto, že 
nás má rád. Opätujem mu svoju lásku, tým, že sa s ním zhováram a ďakujem mu v modlitbe, 
a tým, že Jeho meno vždy vyslovujem s úctou a vždy plním Jeho vôľu, tak ako syn z 
podobenstva (Mt 21, 28-31 ).  
 

Úloha pre rodi čov:  Aspoň raz za deň sa spoločne pomodliť so svojimi deťmi. 
Vytvoriť  
v byte miesto, kde by sa táto modlitba uskutočnila. Je dobré umiestniť sem kresťanský 
symbol - kríž, obraz, sochu. Modlitba pri zapálenej svieci, symbole prítomnosti Kristovho 
svetla, umocňuje jej prežitie.  
 
 

2.2. SPOLOČNE OSLAVUJME BOHA 
 
3. PAMÄTAJ. ŽE MÁŠ SVÄTIŤ SVIATOČNÉ DNI.  

 
Rodina Božích detí v nedeľu a vo sviatok oslavuje s Ježišom nebeského Otca. Deň Pána 

ustanovil Pán Boh, aby človek oslavoval svojho Boha a aby si po celotýždennej práci 
oddýchol. Pri nedeľnej sv. omši oslavujeme Pána za naše vykúpenie, ktoré sa uskutočnilo 
smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša a sprítomňuje sa vo sv. omši. Takto oslavujeme aj 
každý sviatok ustanovený v Cirkvi ako prikázaný, ktorý je osobitnou oslavou tajomstva 
vykúpenia.  

Dvanásťročný Ježiš sa v chráme (Lk 2, 41-49), v dome Otca dobre cítil, bol v chráme rád.  
Nedeľný oddych nám praje a žiada od nás sám Pán Boh. Je príležitosťou venovať sa v 
rodine sebe navzájom tým, že spoločne prežijeme príjemné chvíle v prírode, pri športe, pri 
návšteve, pri hre, pri rozhovore a pod.  
 



 Úloha pre rodi čov:  ak je to možné, vopred si naplánovať spoločnú nedeľnú sv. omšu 
celej rodiny. Naplánovať si spoločnú chvíľu oddychu.  
 

 
2.3. LÁSKA MEDZI RODI ČMI A DEŤMI 

 
4. CTI SVOJHO OTCA A SVOJU MATKU.  

 
Rodičov nám dal Pán Boh. Rodičia nám odovzdali život. Vo svojom srdci máme pre nich 

po Bohu najdôležitejšie miesto. Poslúchame ich, pomáhame im, prijímame ich rady. Sme 
voči nim láskaví a vďační. Modlíme sa za nich. Sme vďační aj starým rodičom, krstným 
rodičom, učiteľom, vychovávateľom a duchovným otcom.  

Pán Ježiš sa takto správal k svojim rodičom: bol im poslušný, vzmáhal sa v múdrosti, 
vzmáhal sa v obľube u Boha.  
 

Úloha pre rodi čov:  každý deň si vyhradiť čas pre osobný rozhovor s dieťaťom o jeho 
prežívaní dňa, pre priateľské počúvanie dieťaťa (bez moralizovania).  
 
 

2.4. CHRÁNIME ŽIVOT 
 

5. NEZABIJEŠ.  
 

Na príklade uzdravovania chorých Pánom Ježišom a pomoci biednym ukážeme deťom 
vôľu nebeského Otca, aby sme chránili život a zdravie svoje aj iných. Život pochádza od 
Pána Boha, patrí Bohu. Život je posvätný dar. Sme zodpovední za ochranu života a zdravia 
svojho, iných ľudí, zvierat, života v prírode.  

 
Úloha pre rodi čov:  rozhovor s dieťaťom o tom, čo môže urobiť, aby chránilo svoj život, 

život blížnych, život v prírode.  
 
 

2.5. CHRÁNIME ČISTOTU TELA I DUŠE 
 

6. NEZOSMILNÍŠ.  
9.  NEBUDEŠ ŽIADOSTIVO TÚŽIŤ PO MANŽELKE SVOJHO BLÍŽNEHO.  
 
Podstatou tejto katechézy je poznanie, uvedomenie si čistoty srdca, ktorej zdrojom je 

skutočná láska. Dieťa má spoznať vlastnosti takejto lásky, ktorá je dobrotivá, nie je sebecká, 
nemyslí na zlé, je priateľská, trpezlivá a odpúšťa.  

 
 Úloha pre rodi čov : svojím vzájomným prejavom dávať svedectvo deťom o skutočnej 
láske s tými vlastnosťami, o ktorých sa učili.  
 

Téme pohlavnej výchovy detí sa budeme venovať pri stretnutí o kresťanskej výchove.  
 
 

2.6. CHRÁNIME SVET OKOLO NÁS 
 

7. NEPOKRADNEŠ.  
10. NEBUDEŠ TÚŽIŤ PO MAJETKU SVOJHO BLÍŽNEHO.  

 
Vo Svätom Písme (Mt 6, 25-26,32) Pán Ježiš hovorí o starostlivosti nebeského Otca o 

nás, dáva nám istotu, že sa vždy o nás postará. Všetky veci okolo nás, aj tie, čo vytvorili 



ľudia, celá príroda, sú dary nebeského Otca. On obdaril ľudí rôznymi schopnosťami, aby 
vytvorili veci potrebné pre náš život. Chce, aby sme ich správne používali, aby slúžili pre 
naše dobro a chce, aby sme si ich chránili. Nie je dobré, ak sa s tým, čo máme, vystatujeme. 
Nemáme túžiť po tom a mať všetko, čo majú iní.  

 
Úloha pre rodi čov:  rozhovor s dieťaťom o požičiavaní vecí, o ochrane svojich vecí.  

 
2.7. HOVORÍME PRAVDU 

 
8. NEBUDEŠ KRIVO SVEDČIŤ PROTI SVOJMU BLÍŽNEMU.  

 
Nebeský Otec dal ľuďom dar reči. Dostali ho, aby sa navzájom rozprávali a oslovovali 

Boha. vôľou nebeského Otca je, aby sme dar reči používali na dobro. Pán Ježiš nás učí 
hovoriť vždy pravdu, za každú cenu. Pravdu máme poznávať, milovať ju a žiť podľa nej. 
Pravdou si získavame ľudí. Aj o iných hovoríme pravdu. Dobre o nich zmýšľame a hovoríme. 
Zverené tajomstvá neprezradíme. Na nikoho nežalujeme.  

Odporú čanie rodi čom:  sledovať jednotlivé prikázania, ako ich deti preberajú v škole a v 
tom čase sa s deťmi o nich porozprávať.  


