1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať
iných bohov okrem mňa, aby si sa im
klaňal.
Vysvetlením tohto prikázania je, že vo svojom
živote dávam prednosť Bohu. Pokiaľ je Boh na
prvom mieste, všetko ostatné je na tom
správnom mieste. Boh nám chce dopriať šťastie.

2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.

Ak milujem Boha, vyjadrujem sa o ňom úctivo.
V mojich slovách má byť vyjadrená Božia
veľkosť, pretože Boh je môj Priateľ. Kto si robí
posmech z mena Ježiš alebo Boh, robí si
posmech z Boha samého.

Nedeľa – v tento deň si pripomíname
zmŕtvychvstanie Pána Ježiša Krista.
Svätíme ju:
a) účasťou na sv. omši
b) zdržiavaním sa ťažkých prác
c) konaním dobrých skutkov
d) upevňovaním a vytváraním dobrých vzťahov
e) čítaním duchovnej literatúry a Sv. písma
f) venovaním viac času modlitbe
g) načerpaním duševných a fyzických síl

1. príkaz nám hovorí:
• Mať úctu k Bohu
• Dôverovať mu, veriť
• Preukazovať mu lásku modlitbou,
účasťou na sv. omši, učením sa
náboženstva, čítaním Sv. písma

2. príkaz nám hovorí:
• Vyslovovať Božie meno s úctou
• Hovoriť dobre o Bohu, Ježišovi, Panne
Márii a svätých
• Dodržať to, čo sľúbim (splniť sľub)
• Neprisahať z ľahkovážnosti
• Nepoužívať vulgárne a škaredé slová

Hreší ten, kto:
• Zabúda na Boha
• Nemodlí sa
• Dôveruje
vešteniu,
a horoskopom

Hreší ten, kto:
• Vysloví meno Boh, Ježiš, Mária
zbytočne alebo v hneve
• Robí si posmech z Pána Boha
• Vyslovuje vulgárne a škaredé slová

poverám

Povera: čierna mačka prináša smolu, piatok 13.,
kominár prináša šťastie...
Veštenie: predpoveď
kariet, kávy, ruky...

budúcnosti

pomocou

Bôžik: falošný boh, vec, zviera, človek, ktorému
verím viac ako Pánu Bohu.

Prikázané sviatky (niektoré):
• Panna Mária Bohorodička 1.1.
• Zjavenie Pána 6.1.
• Nanebovstúpenie Pána – 40. deň po
Veľkej noci
• Najsvätejšieho Tela a Krvi – štvrtok
po sviatku Nanebovstúpenia Pána
• Svätý Peter a Pavol 29.6.
• Nanebovzatie Panny Márie 15.8.
• Slávnosť všetkých svätých 1.11.
• Nepoškvrnené Počatie Panny Márie
8.12.
• Narodenie Pána 25.12.
Proti
3.
prikázaniu
hreší
ten,
kto
z ľahkomyseľnosti, z lenivosti, bez vážnych
dôvodov vynechá sv. omšu v nedeľu
a v prikázaný sviatok. Kto sa sv. omše zúčastní,
ale je nepozorný, vyrušuje, príde z vlastnej viny
neskoro alebo bez dôvodu odíde skôr. Ten, kto
vykonáva ťažkú prácu.

