
Otázky a odpovede z tém:  

 Hriech – dôvod Ježišovho príchodu 

 Hriech – kategórie 

 Desatoro I 

 Desatoro II 

 Desatoro III 

 Desatoro IV 
 
 

1. Čo je hriech a v čom tkvie jeho závažnosť? 
Hriech je porušenie Božieho alebo cirkevného zákona. Zákony pochádzajú od Boha, preto 
ten, kto odmieta zákon, odmieta aj zákonodarcu. V tom je závažnosť hriechu. 
 

2. Kedy sa dopúšťame hriechu? 
Hriechu sa dopúšťame vtedy, ak poznáme zákon a porušujeme ho slobodne. Ak zákon 
neexistuje alebo ho nepoznáme, alebo nie sme pri jeho porušení slobodní, nemôžeme sa 
dopustiť hriechu. 
 

3. Z akých častí pozostáva hriešny skutok? 
Pozostáva z materiálnej a formálne časti. Materiálnou časťou je samotné porušenie 
zákona a formálnou časťou je účasť rozumu a vôle na zlom skutku. 
 

4. Podľa čoho posudzujeme závažnosť hriechu? 
Ťažkosť hriechu neposudzujeme po jeho materiálnej stránke ale stránke formálnej a tou 
je vedomé a slobodné odmietnutie Boha a jeho zákona.  
 

5. Vysvetli závažnosť ťažkého hriechu: 
Ťažký hriech nesie v sebe úplné odmietnutie Boha v porušení vážneho zákona a toto 
rozhodnutie človeka, ak ho neoľutuje a zomrie v ňom, bude Boh rešpektovať aj vo 
večnosti. Preto si za odmietnutie Boha v ťažkom hriechu zasluhujeme večné peklo. 
 

6. Vysvetli ľahký hriech: 
Ľahké hriechy sú zvyčajne hriechy ľudskej slabosti a nie sú vážnym porušením zákona 
a odmienutím lásky nekonečného Boha. Preto ich stačí oľutovať. 

 
7. Vysvetli dedičný hriech: 

Dedičný hriech nie je osobným hriechom človeka, ale je stavom, v ktorom sa človek rodí.  
 

8. Čo sú hriechy slabosti? 
Sú to hriechy, ktoré častým opakovaním oslabili vôľu tak, že sa im už človek len ťažko 
ubráni. Započítateľnosť ťažkého hriechu v slabosti sa znižuje. Započítava sa vtedy, keď 
človek odmietne bojovať s hriechom. 
 

9. Čo sú hriechy zatvrdlivosti? 



Sú to hriechy človeka, ktorý vedome odmieta Božie milosrdenstvo a tvrdohlavo ostáva 
v hriechu, hoci pozná pravdu. 
 

10. Čo sú hriechy proti Duchu Svätému? 
Sú to neodpustiteľné hriechy preto, lebo človek o odpustenie nestojí. 

 
11. Vymenuj hriechy proti Duchu Svätému. 
 
12. Čo sú hriechy volajúce do neba? 

Sú hriechy zvlášť závažného charakteru, ktoré mimoriadnym spôsobom prevracajú Boží 
poriadok vložený do sveta. 

 
13. Vymenuj hriechy volajúce do neba 
 
14. Čo sú cudzie hriechy? 

Sú to hriechy, ktorých sme sa nedopustili priamo, ale nejakým spôsobom sme dopomohli 
inému k vykonaniu hriechu alebo sme mu v tom nezabránili, hoci sme mohli. 
 

15. Vymenuj cudzie hriechy 
 

16. Čo sú hriechy mysle? 
Sú hriešne skutky, ktoré sme neuskutočnili navonok, ale ktorými sme sa vedome 
a dobrovoľne zaoberali vo svojej mysli 

 
17. Aké zákony potrebuje morálka? 

Morálka potrebuje objektívne zákony, teda také, ktoré nepodliehajú vôli človeka a sú 
platné bez ohľadu na to, či sa človekovi páčia alebo nie. 
 

18. Čo je Desatoro? 
Desatoro je desať základných zákonov, ktoré daroval Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj. 

 
19. Čo hovorí Prvé božie prikázanie o vzťahu človeka k Bohu? 

Hovorí o absolútnej priorite, ktorú má dať človek vo svojom živote Bohu a jeho 
požiadavkám. 
 

20. Aké sú tri požiadavky Prvého božieho prikázania? V krátkosti ich vysvetli. 
Zbožnosť, klaňanie sa a modlitba. (Stručné vysvetlenie si naštuduj z prednášky.) 
 

21. Aké sú tri podmienky správnej modlitby? 
- to za čo sa modlíme má smerovať k dosiahnutiu spásy,  
- modlitba sa má konať s dôverou, bez pochybovania a má byť vytrvalá a sústredená, 
- ten, kto sa modlí, musí byť v stave posväcujúcej milosti, alebo byť aspoň na začiatku 

obrátenia. 
 
22. Vymenuj hriechy proti Prvému božiemu príkazu a v krátkosti ich vysvetli. 

Povera, modloslužba, veštenie a čarovanie, špiritizmus, pokúšanie Boha, svätokrádež, 
simonia. 



 
23. Stručne vysvetli hriech povery a modloslužby. 
 
24. Stručne vysvetli hriech veštenia, čarovania a špiritizmu. 
 
25. Stručne vysvetli hriech pokúšania Boha, svätokrádeže a simonie. 
 
26. Čo je základnou požiadavkou Druhého božieho prikázania? 

Mať v dokonalej úcte Božie meno a mená svätých, lebo Božie meno predstavuje samého 
Boha a mená svätých sú menami Božích priateľov. 

 
27. Vymenuj hriechy proti Druhému božiemu prikázaniu. 

Bohorúhanie, zlorečenie, porušenie sľubu, krivá prísaha. 
 

28. Stručne vysvetli hriech bohorúhania a zlorečenia. 
 
29. Stručne vysvetli hriech porušenia sľubu a krivej prísahy. 
 
30. Aké sú dve základné požiadavky Tretieho božieho prikázania? 

 Zvlášť vyhradiť čas venovaný Bohu. 

 Vyhradiť čas pre fyzickú a duševnú regeneráciu. 
 
31. Aké sú tri podmienky platnej nedeľnej svätej omše? 

 Človek musí mať úmysel zúčastniť sa sv. omše. 

 Musí byť prítomný na celej sv. omši. 

 Človek musí byť fyzicky prítomný na sv. omši. 
 
32. Aké povinnosti má dieťa voči rodičovi? 

Povinnosť poslušnosti, úcty a lásky. 
 

33. Aké povinnosti má rodič voči dieťaťu? 
Povinnosť lásky, duševnej aj telesnej výchovy a modlitby. 
 

34. Aké povinnosti majú voči sebe manželia? 
Majú povinnosť lásky, vzájomnej telesnej i duševnej pomoci, poskytnutia sexuálneho 
dobra, spoločného bývania 

 
35. Čo platí o vzťahoch v spoločnosti? 

Platí povinnosť vrchnosti starať sa o spoločné dobro všetkého ľudu, čím je obrana 
neporušiteľných práv jednotlivcov, rodín a aj Cirkvi. Povinnosťou občanov je 
spolupracovať na spoločnom dobre. 
 

36. Čo platí o vzťahoch v Cirkvi? 
Platí povinnosť veriacich prejavovať úctu a poslušnosť v prvom rade pápežovi, biskupom 
a potom kňazom a na druhej strane je povinnosť cirkevnej vrchnosti vložiť celé svoje 
srdce pre službu veriacim. 


