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Milí mladí priatelia,

krstom sme sa zrodili pre nový, nadprirodzený, božský život. Mi-
losťou posväcujúcou sme sa stali Božími deťmi, účastnými na ži-
vote samotného Boha. Boli sme vštepení do Krista, aby sa náš ži-
vot stával čoraz podobnejším životu Ježiša Krista. Aby sme však 
mohli stále dokonalejšie na vlastnom živote zjavovať Ježišov ži-
vot, denným rozjímaním nad Božím slovom sa musíme usilovať 
o hlbšie poznanie Krista, ustavičnou snahou o zmenu života sa 
zbavovať nepodobností s ním a osvojovať si jeho zmýšľanie, slová 
i skutky. To je význam slova „pokánie“. Pokánie je stála snaha 
zameriavať celý náš život k Bohu, a to napodobňovaním života 
nášho Pána.

Iste mi dáte za pravdu, že to nie je ľahké. To však neznačí, že 
sa o to nemáme usilovať. Sám Syn Boží nám hovorí: „Ak nebu-
dete robiť pokánie, všetci zahyniete“ (porov. Lk 13, 3). On sám 
prišiel na svet, aby nám názorne ukázal, akých nás chce mať ne-
beský Otec. A vraví nám: „Dal som vám príklad, aby ste aj vy tak 
robili...“ (Jn 13, 15).

Je ťažké, niekedy je nesmierne ťažké konať, hovoriť a zmýš-
ľať ako Kristus. Po dedičnom hriechu, keď cítime, ako nás ťahá 
k  zemi žiadostivosť tela, očí a  pýcha života, je veľmi ťažké byť 
čistý, chudobný a poslušný ako Ježiš Kristus. Boh však nikdy ne-
žiada od nás viac ako to, čo sme s jeho pomocou schopní urobiť. 
Aby nám vo  svojej nesmiernej dobrote uľahčil konať stále po-
kánie ako dôsledok prijatého krstu, ustanovil sviatosť pokánia. 
Jej úprimné a správne prijímanie nám pomôže robiť toto celo-
životné pokánie. Ako sa o tom denne presviedčame, bez nej to 
nedokážeme.

Skúsenosť ukazuje, že mnohí kresťania, ktorí sviatosť pokánia 
prijímajú, nemenia svoj život. Ostávajú stále rovnakí alebo ľaho-
stajní voči Kristovi. Nevidieť na nich, že by sa ich život stále viac 
podobal životu Pána Ježiša.

Prečo?

Asi preto, že neprijímajú sviatosť pokánia tak, ako by ju mali 
prijímať.
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Možno dostatočne nevedia, čo táto sviatosť je a čo poskytuje, 
možno ju prijímajú povrchne a  nedbalo, čo je omnoho horšie 
ako nevedomosť. V tomto prípade si musia uvedomiť, že zneuží-
vanie sviatosti pokánia je mrhaním talentov, z ktorých budeme 
pred Pánom účtovať. Nech sú pre nich slová tejto knižky vážnym 
napomenutím k dôslednosti, lebo Duch Svätý hovorí: „Zloreče-
ný, kto koná Pánovo dielo nedbalo“ (Jer 48, 10).

Chcem sa však prihovoriť tým, ktorí nemali možnosť hlbšie 
spoznať túto sviatosť a dozvedieť sa viac o jej podstate, účinkoch 
a vysluhovaní. Chcem im pomôcť, aby ju po dokonalejšom po-
znaní vedeli účinnejšie prijímať pre dobro svojej duše, a tak po-
sväcovali celé Kristovo mystické telo, Cirkev, ktorej údmi sa stali 
krstom.

Opúšťame aj tradičný názov tejto sviatosti, a  to výraz „svä-
tá spoveď“. Tento názov by nás mohol mýliť a zvádzať k  tomu, 
že ľútostivým vyznaním hriechov a  kňazovým rozhrešením sa 
sviatostné pokánie ukončilo. Tak si to mnohí v minulosti mysleli 
a myslia si to ešte aj dnes. Sviatosť pokánia sa nedá odbaviť jed-
norazovým úkonom. To je činnosť, ktorá v nás musí „vyznievať“ 
a pretrvávať. Je to činnosť sústavná, stála snaha byť lepší, stále sa 
odvracať od hriechu a približovať sa k Ježišovi, nášmu vzoru. Ak 
sa niekomu aj napriek stálej snahe o polepšenie prihodí, že stratí 
spojenie s Bohom, že sa dopustí smrteľného hriechu, pomocou 
tejto sviatosti sa môže znova vrátiť k Otcovi a pokračovať v po-
kání, ktoré hriech znemožnil.

Zmyslom sviatosti pokánia nie je len zmierovať nás s Otcom, 
ktorého sme ťažko urazili, ale aj čerpať silu na  stále pokánie, 
na stále zameriavanie nášho vnútra k Bohu. To značí slovo po-
kánie, metanoia.

Dal by Boh, aby sme po dôkladnejšom poznaní tejto sviatosti 
Božieho milosrdenstva zanechali nielen starý názov, ale najmä 
tradičný spôsob „spovedania sa“, ktorý bol často tak málo účin-
ný. Treba vedieť, že k sviatosti pokánia nemožno a neslobodno 
nikoho nútiť, silou-mocou presviedčať alebo s vyhrážkami po-
sielať. Ak sa toto sviatostné pokánie nekoná úprimne, pravdivo, 
dobrovoľne a s rozhodnutím pokračovať v pokání aj po vykona-
ní obradu zmierenia, lepšie je k tejto sviatosti nepristúpiť.
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To by si mali uvedomiť najmä rodičia, manželia a vychováva-
telia mladých.

Sviatosť pokánia je pre tých, ktorí túžia zmieriť sa s Bohom 
a cítia potrebu robiť pokánie. Ak to niekto necíti, treba sa zaň-
ho modliť, aby Boh, pôvodca všetkých milostí, prebudil v ňom 
aj túto túžbu. Ale nikdy nikoho nenúťme, aby pristúpil k  tejto 
sviatosti.

Tu sa pousilujeme hovoriť o  sviatosti pokánia tak, aby ste 
nadobudli o  nej základné vedomosti a  naučili sa ju prijímať 
bez strachu a úzkosti, na osoh svojej duše.

Nech nám Pán svojou milosťou pomáha pri  písaní i  čítaní 
týchto slov. Nech im dá tú účinnosť, ktorú dal svojmu Slovu, 
ktoré poslal na svet, aby nám pomohol robiť pokánie a zmieriť 
nás s Otcom.

Váš priateľ
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MOTTO

K Ježišovi sa približovali všetci mýtnici a hriešnici a počúva-
li ho. Farizeji a zákonníci šomrali: „Tento prijíma hriešnikov 
a jedáva s nimi.“ Preto im povedal toto podobenstvo: 

„Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá 
tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, 
kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na ple-
cia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie 
im: ,Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stra-
tila.‘ Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jed-
ným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi 
deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“

„Alebo ak má žena desať drachiem a jednu drachmu stratí, 
nezažne lampu, nevymetie dom a nehľadá starostlivo, kým ju 
nenájde? A keď ju nájde, zvolá priateľky a susedky a povie: 
,Radujte sa so mnou, lebo som našla drachmu, čo som stra-
tila.‘ Hovorím vám: Takú radosť majú Boží anjeli z  jedného 
hriešnika, ktorý robí pokánie.“

A pokračoval: 

„Istý človek mal dvoch synov. Mladší z nich povedal otco-
vi: ,Otec, daj mi časť majetku, ktorá mi patrí.‘ A on im rozdelil 
majetok. O niekoľko dní si mladší syn všetko zobral, odces-
toval do ďalekého kraja a tam svoj majetok hýrivým životom 
premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v  tej krajine veľký 
hlad a on začal trieť núdzu. Išiel teda a uchytil sa u istého oby-
vateľa tej krajiny a on ho poslal na svoje hospodárstvo svine 
pásť. I túžil nasýtiť sa aspoň strukmi, čo žrali svine, ale nik mu 
ich nedával. 

Vstúpil teda do  seba a  povedal si: ,Koľko nádenníkov 
u  môjho otca má chleba nazvyš, a  ja tu hyniem od  hladu. 
Vstanem, pôjdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil 
som proti nebu i voči tebe. Už nie som hoden volať sa tvojím 
synom. Prijmi ma ako jedného zo svojich nádenníkov.‘ I vstal 
a šiel k svojmu otcovi. 
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Ešte bol ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho ľúto. 
Pribehol k  nemu, hodil sa mu okolo krku a  vybozkával ho. 
Syn mu povedal: ,Otče, zhrešil som proti nebu i  voči tebe. 
Už nie som hoden volať sa tvojím synom.‘ Ale otec povedal 
svojim sluhom: ,Rýchlo prineste najlepšie šaty a oblečte ho! 
Dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy! Priveďte vykŕmené 
teľa a zabite ho. Jedzme a veselo hodujme, lebo tento môj syn 
bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.‘ A začali hodovať.

Jeho starší syn bol práve na poli. Keď sa vracal a pribli-
žoval sa k  domu, počul hudbu a  tanec. Zavolal si jedného 
zo sluhov a pýtal sa, čo sa deje. Ten mu povedal: ,Prišiel tvoj 
brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa, lebo sa mu vrátil zdravý.‘ 
On sa však nahneval a nechcel vojsť. Vyšiel teda otec a začal 
ho prosiť. Ale on odpovedal otcovi: ,Už toľko rokov ti slúžim 
a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz, a mne si nikdy nedal ani 
kozliatko, aby som sa zabavil so  svojimi priateľmi. No keď 
prišiel tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok s  neviestkami, 
pre neho si zabil vykŕmené teľa.‘ On mu na to povedal: ,Syn 
môj, ty si stále so mnou a všetko, čo ja mám, je tvoje. Ale pat-
rilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, 
a ožil, bol stratený, a našiel sa‘“ (Lk 15, 1 – 32).

– o –
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I. SVIATOSŤ POKÁNIA

Väčšina námietok proti sviatosti pokánia pochádza z toho, že 
tí, čo ju napádajú, ju dobre nepoznajú. Preto nebudeme vyvracať 
námietky proti nej, ale radšej sa pokúsime objasniť:

−	 čo je sviatosť pokánia,
−	 kto ju ustanovil,
−	 kto ju môže vysluhovať,
−	 aké povinnosti má jej vysluhovateľ.

– o –

1. Čo je sviatosť pokánia?

Sviatosť pokánia je sviatosť, v  ktorej po  úprimnom, ľú-
tostivom vyznaní hriechov kňazovi s  úmyslom, aby nám ich 
odpustil, získavame odpustenie hriechov a  milosť, potrebnú 
na uskutočňovanie stáleho pokánia.

Vysvetlíme si to.

Ide o vyznanie hriechov. Ale nie každé vyznanie hriechov je 
sviatostným pokáním. Sami viete, ako to dobre padne, keď vy-
konáte niečo zlé a  môžete niekomu, komu dôverujete, otvoriť 
srdce, aby sa Vám uľavilo... Potrebujeme to všetci, malí aj veľkí... 
O tom, že je to tak, svedčí aj fakt, že každý náš zlý čin sa skôr-ne-
skôr stane známym. Prečo? Lebo sme sa potrebovali niekomu 
zdôveriť, neudržali sme to v  sebe. Potrebujeme ventil na  psy-
chické uvoľnenie napätia, ktoré cítime po vykonaní zla.

To však nie je sviatosť pokánia.

Aby to bolo sviatostné pokánie, musíme hľadať nielen úľa-
vu pre  utrápené svedomie, ale aj zmyť škvrnu, čiže vyznať sa 
s úmyslom, aby sa nám hriechy aj odpustili.

Ale ani to ešte nie je sviatosť pokánia...

Aby sa nám hriechy odpustili, nestačí ich vyznať hocikomu. 
Veď urážku môže odpustiť len ten, kto bol urazený alebo koho 
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urazená osoba tým poverila. Preto sa musíme vyznávať kňazovi 
ako zástupcovi Boha, ktorého on sám na  to delegoval. Aspoň 
vtedy, keď je možnosť vyznať sa kňazovi. To je riadna cesta zmie-
renia sa s Bohom pre tých, čo v neho uverili.

Ale ani to ešte nie je sviatosť pokánia...

Nestačí iba vyznať hriechy kňazovi a túžiť po odpustení. Ešte 
je tu podstatný prvok, a  to ľútosť nad  spáchanými hriechmi, 
spojená s  pevným rozhodnutím zmeniť svoj život, viac Boha 
neurážať a plniť jeho vôľu. Ak tento prvok chýba, potom to ne-
bola sviatosť pokánia, obrad zmierenia bol neúčinný a  neboli 
odpustené ani hriechy, ani tresty za ne.

Úprimná ľútosť, spojená s pevným predsavzatím polepšiť sa, 
je podstatou pokánia. V prípade, že nemáme možnosť vyznať sa 
kňazovi, ňou samou sa nám odpúšťajú hriechy.

Sviatosť pokánia však nebola ustanovená len na to, aby sme 
ňou získavali odpustenie hriechov. V jej účinkoch je milosť, kto-
rá nám pomáha, aby sme po odpustení robili pokánie a ustavič-
ne sa polepšovali.

Toľko o tom, čo je to sviatosť pokánia.

– o –

2. Kto ustanovil sviatosť pokánia? 

Ježiš Kristus.

Ustanovil ju v prvý, nedeľný večer po svojom zmŕtvychvstaní, 
keď sa zjavil uprostred svojich apoštolov a  povedal im: „Pokoj 
vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, 
dýchol na  nich a  hovoril im: „PRIJMITE DUCHA SVÄTÉHO. 
KOMU ODPUSTÍTE HRIECHY, BUDÚ MU ODPUSTENÉ, 
KOMU ICH ZADRŽÍTE, BUDÚ ZADRŽANÉ“ (Jn 20, 21 – 23).

Príkaz bol formulovaný jasne a  presne. Tu nemožno disku-
tovať o tom, ako to Kristus myslel. Keby dal príkaz, aby apoštoli 
iba odpúšťali hriechy, mohla by sa sviatosť pokánia vykonávať 
podľa predstáv našich odlúčených bratov protestantov, u  kto-
rých existuje len všeobecné vyznanie hriešnosti, ale nie vyznanie 
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konkrétnych hriechov ako u  katolíkov. Kristus kázal odpúšťať, 
ale i neodpúšťať. A to je dôležité!

Ak dal moc aj neodpustiť, potom iste chcel, aby sa táto moc 
vykonávala rozumne a  spravodlivo. Tak, ako to robil on sám. 
Kde videl ľútosť, priznanie viny, tam mal len slová odpustenia. 
Ale strašné beda znelo nad hlavami farizejov a pokrytcov, ktorí 
zakrývali svoje vnútro a navonok sa robili dobrí. Ak teda majú 
kňazi rozumne a spravodlivo vykonávať túto moc, musia poznať 
vnútro hriešnika a jeho činy. A len vtedy môžu odpustiť, ak po-
znávajú, že hriešnik svoje hriechy úprimne ľutuje.

A ak by nám nestačili uvedené slová, nuž Pán sa už pred svo-
jou smrťou postaral o  odstránenie našich pochybností o  moci 
odpúšťať hriechy. Bolo to vtedy, keď Peter vyznal svoju vieru, že 
Ježiš je Boží Syn, a keď mu Ježiš povedal: „Ty si Peter a na tejto 
skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. Tebe 
dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude 
zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi“ 
(Mt 16, 18 – 19).

Kristus hovorí nielen o zväzovaní a rozväzovaní pút hriechov 
na svedomí. Jasne hovorí o zväzovaní a rozväzovaní „čohokoľ-
vek“, teda aj následkov a trestov za hriechy, ako o tom budeme 
hovoriť v stati o odpustkoch.

Čo rozumieť pod slovom „zviazať“? Kedysi sa toto slovo chá-
palo v zmysle zadržať, neodpustiť hriechy, odoprieť hriešnikovi 
rozhrešenie. Dnes, keď hlbšie skúmame zmysel tohto novozá-
konného textu v duchu prvotnej Cirkvi, chápeme ho ináč. A tým 
aj vynikne zmysel vyznávania hriechov pred zástupcom Cirkvi.

Reč Nového zákona a predstava prvotnej Cirkvi pod slovom 
„zviazať“ rozumie nie odmietnutie absolúcie, rozhrešenia. Ro-
zumie ním „dať do  kliatby“, vylúčiť zo  spoločenstva veriacich, 
z Cirkvi.

Hriech je totiž previnením nielen proti Bohu, ale aj proti svä-
tému spoločenstvu vykúpených, ktorým je mystické telo Krista. 
Hriech je previnením aj proti bratom a  sestrám. Pán slovami: 
„Čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi“ dáva apoštolom a ich 
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nástupcom právomoc vylúčiť hriešnika zo spoločenstva svätých, 
a to najmä z účasti na Eucharistii.

Ak sa teda niekto previnil proti Cirkvi, patrí sa, aby sa z pre-
vinenia vyznal pred jej zástupcami. Ak chce získať odpustenie 
od  Boha, najprv sa musí zmieriť so  svojimi bratmi a  sestrami, 
čiže s Cirkvou.

Cirkev skrze kňaza „zväzuje“ a „rozväzuje“. Dáva do kliatby, 
čiže vylučuje zo spoločenstva na Eucharistii, alebo odpúšťa, čiže 
prijíma do  spoločenstva, ak sa hriešnik s  úprimnou ľútosťou 
a veľkou túžbou robiť pokánie vyznáva z hriechov.

Naozaj sa nedá pochybovať o tom, že Kristus sviatosť pokánia 
ustanovil v takej podobe, v akej sa vysluhuje v Katolíckej cirkvi. 
Ona od  hriešnika žiada, aby sa priznal k  všetkým pokleskom. 
A kňaz, ako zástupca apoštolov a Krista, len na základe ľútos-
tivého vyznania prijíma hriešnika do  cirkevného spoločenstva 
a odpúšťa mu hriechy.

– o –

3. Matéria, forma a účinky sviatosti pokánia

Každá sviatosť – ako sme o  tom hovorili v  knihe o  sviatos-
ti krstu a birmovania (Cesta k Pravde VIII) – má svoju matériu 
a formu.

Čo je matériou sviatosti pokánia?

Matériou sú všetky hriechy, ktoré sme s úprimnou ľútosťou 
vyznali. Aby sme mohli platne prijať sviatosť pokánia, musíme 
sa vyznať aspoň z jedného, odpusteného alebo neodpusteného 
hriechu. Kto sa nedopustil ťažkého hriechu, dosiahne sviatostné 
rozhrešenie a  sviatostnú milosť aj vtedy, keď spomenie čo len 
jediný všedný hriech. Nikto nemôže povedať, že je bez hriechu 
a že nepotrebuje zmierenie. Ak by sme sa od poslednej sviatos-
ti pokánia nepamätali na nijaký hriech, spomenieme a úprimne 
oľutujeme daktorý hriech z minulosti, z ktorého sme sa už vy-
znávali. To preto, aby sme novým úkonom ľútosti a lásky, spoje-
ným s kňazským rozhrešením, obsiahli nové milosti a odpuste-
nie tých trestov, ktoré sme ešte pokáním neodčinili.
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Výslovne podotýkame, že matériou sú len tie hriechy, ktoré 
úprimne ľutujeme. Len úprimná ľútosť konkrétnych previnení 
nás disponuje na to, aby nám kňaz v Božom mene odpustil hrie-
chy a aby sme dostali sviatostnú milosť.

Formou sviatosti pokánia sú slová, ktorými nás kňaz rozhre-
šuje. 

Podľa najnovších, Cirkvou schválených smerníc o vysluhova-
ní sviatosti pokánia, formou sviatosti pokánia sú slová:

MILOSRDNÝ BOH OTEC, KTORÝ SMRŤOU A  ZMŔT-
VYCHVSTANÍM SVOJHO SYNA ZMIERIL SVET SO SEBOU 
A ZOSLAL DUCHA SVÄTÉHO NA ODPUSTENIE HRIECHOV, 
NECH TI SLUŽBOU CIRKVI UDELÍ ODPUSTENIE A  PO-
KOJ. A  JA ŤA ROZHREŠUJEM OD TVOJICH HRIECHOV 
V MENE OTCA I SYNA I DUCHA SVÄTÉHO.

Účinky sviatosti pokánia sú:
a) Odpustenie všetkých hriechov, z  ktorých sme sa vyznali, 

i tých, na ktoré sme si nespomenuli, ale zahrnuli sme ich 
do ľútosti.

b) Odpustenie večného trestu odsúdenia na stratu večnej bla-
ženosti.

c) Čiastočné odpustenie dočasných trestov podľa stupňa ľú-
tosti, s ktorou bolo spojené vyznanie. Zvyšné tresty sa od-
púšťajú uskutočňovaním pokánia po prijatí obradu poká-
nia a odpustkami.

d) Získanie alebo rozmnoženie milosti posväcujúcej, osobit-
ná milosť robiť pokánie a sila vyhýbať sa hriechu a príleži-
tostiam na hriech.

– o –

4. Kto môže vysluhovať sviatosť pokánia?

Z toho, čo sme doteraz povedali, vieme, že apoštoli, ich ná-
stupcovia biskupi a tí, ktorí túto moc dostávajú vkladaním bis-
kupových rúk, čiže kňazi.

Kňazi túto moc vykonávajú v závislosti od vôle biskupa, kto-
rý je riadnym nástupcom apoštolov. Kňaz môže odpustiť len 
tie hriechy, na ktoré ho splnomocnil biskup. Biskupov menuje 
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a súhlas na ich vysviacku dáva pápež ako nástupca svätého Pet-
ra. Jemu bola daná zvrchovaná moc nad celou Cirkvou, a preto 
môže niektoré hriechy odpustiť iba on. 

A tu je druhý dôvod, pre ktorý sa treba vyznávať z hriechov 
konkrétne, a nie iba všeobecne. Môžu byť totiž medzi nimi také, 
ktoré nemôže odpustiť obyčajný kňaz, ale iba biskup alebo pá-
pež, prípadne tí, ktorých oni delegujú.

Ak sa niekto spovedá z  takého hriechu, ktorý mu spoveda-
júci kňaz nemôže odpustiť, vtedy mu tento kňaz poradí iného 
spovedníka, ktorý má takúto právomoc, alebo si ju sám vyžiada 
od svojho biskupa. Keď ju dostane, dokončí obrad zmierenia.

Ešte si musíme niečo povedať aj o cirkevných trestoch za ur-
čité hriechy a delikty, ako o nich hovorí cirkevné právo z roku 
1983.

Cirkevné právo rozlišuje dva druhy trestov:

1) tresty, ktoré sa ukladajú súdnym výrokom (ferendae sen-
tentiae) v súdnom procese,

2) tresty, ktoré vopred určuje cirkevné právo a ktoré posti-
hujú delikventa hneď po vykonaní určitého deliktu (latae 
sententiae) bez súdneho procesu. Patria sem:

−	 exkomunikácie (vyobcovania),
−	 interdikty,
−	 suspenzie.

I. Exkomunikácie
a)  Exkomunikácie vyhradené Svätej stolici sú za tieto 

delikty:
−	 zneuctenie Eucharistie,
−	 fyzické násilie voči pápežovi,
−	 rozhrešenie spoločníka v hriechu nečistoty, mimo 

nebezpečenstva smrti,
−	 biskupská konsekrácia udelená bez pápežského 

povolenia,
−	 priame porušenie spovedného tajomstva 

spovedníkom.
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b) Iné vyobcovania nevyhradené Svätej stolici sa vzťahujú
−	 na odpadlíkov od viery, heretikov a schizmatikov,
−	 na tých, čo vykonali potrat, ak potrat nastal.

II. Interdikt sa ukladá:
−	 za fyzické násilie voči konsekrovanému biskupovi,
−	 nekňazovi, ktorý sa pokúsi slúžiť svätú omšu alebo 

spovedať,
−	 tomu, kto spovedníka falošne obviní u cirkevného 

predstaveného z prečinu navádzania na hriech proti 
čistote pri príležitosti spovede, tiež rehoľníkovi 
s večnými sľubmi, ktorý nie je klerikom, ak sa pokúsi 
o manželstvo, hoci len civilným spôsobom. 

III. Suspenzie postihujú len klerikov. Suspenzii podlieha klerik,
−	 ktorý použije fyzické násilie voči konsekrovanému 

biskupovi,
−	 ak nie je kňazom (diakon), a pokúsi sa slúžiť svätú omšu,
−	 ak nemôže dať sviatostné rozhrešenie, a predsa sa ho 

pokúša udeliť, alebo sa pokúša spovedať,
−	 ak falošne obviní spovedníka u cirkevného 

predstaveného z prečinu navádzania na hriech proti 
čistote pri príležitosti spovede.

−	 Biskupovi, ktorý bez zákonitej odosielajúcej listiny 
vysvätil cudzieho podriadeného, sa na jeden rok 
zakazuje udeľovať vysviacku. Vysvätený kňaz je 
suspendovaný.

Následky exkomunikácie:
Vyobcovanému sa zakazuje:

−	 mať akúkoľvek služobnú účasť pri  slávení Eucharistie 
a na kultových úkonoch,

−	 vysluhovať sviatosti, sväteniny a prijímať sviatosti,
−	 vykonávať akýkoľvek úrad alebo úkon správy.

Následky interdiktu:
Interdikovanému sa zakazuje:

−	 služobná účasť na kultových úkonoch,
−	 vysluhovať sviatosti alebo sväteniny a prijímať sviatosti.
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Následky suspenzie:
Suspenzia zakazuje alebo všetky alebo niektoré úkony svätia-

cej a spravovacej moci a práv, alebo úloh spojených s úradom.

– o –

Teda aj existencia cirkevných trestov odôvodňuje vyznanie 
hriechu, lebo kňaz nemôže dať rozhrešenie prv, než nás oslobodí 
od cirkevných trestov.

Ešte na  jedno treba upozorniť: Každý kňaz nemôže spove-
dať. Prečo? 

Lebo kňazskou vysviackou dostal iba moc odpúšťať hriechy. 
Musí ešte od biskupa dostať jurisdikciu, čiže osobitné povolenie 
vysluhovať sviatosť pokánia určitým ľuďom patriacim pod prá-
vomoc biskupa. Je to niečo podobné, ako keď dakoho promujú 
za právnika, ale tým mu ešte nedajú právomoc súdiť. Od zodpo-
vedných štátnych úradov musí dostať poverovací dekrét, ktorým 
sa mu vymedzí oblasť jeho pôsobnosti a udelí právomoc vynášať 
rozsudky v danej oblasti. Takisto aj kňaz môže právoplatne vy-
sluhovať obrad zmierenia len na určitom území alebo určitým 
osobám, ktoré mu určil biskup alebo ordinár.

Keď však ide o  umierajúceho, ktorý si žiada sviatosť poká-
nia, sviatostné rozhrešenie mu môže dať každý kňaz, aj keby bol 
suspendovaný. V  tomto prípade môže odpustiť všetky hriechy 
a cenzúry každý platne vysvätený kňaz. Dokonca aj kňaz odpad-
lík dostáva pre tento prípad právomoc vykonať obrad zmierenia 
s Bohom. 

– o –

5. Aké povinnosti má kňaz voči kajúcnikovi?

Niekto by po tom, čo sme si doteraz povedali o sviatosti po-
kánia, mohol namietať, či to nie je znásilňovanie človeka, ak sa 
od neho žiada vyznať sa úprimne a úplne i z tých najtajnejších 
hriechov a odhaľovať svoje vnútro pred kňazom, ktorý je dakedy 
horší ako on. Nie je to násilné zasahovanie do súkromných zále-
žitostí človeka?



16

Nie! V prvom rade preto nie, lebo Cirkev nás k sviatosti po-
kánia nenúti. Ak k  nej pristupujeme, tak preto, že sami chce-
me, že v nej vidíme záchranný prostriedok, pomocou ktorého 
sa možno dostať z najväčšieho nešťastia k najvyššiemu šťastiu: 
z diablovho otroctva k blaženej účasti na sláve samotného Boha.

Okrem toho sviatosť pokánia ukladá kňazovi, u  ktorého sa 
spovedáme, oveľa ťažšie povinnosti ako nám. A  to v  náš pro-
spech.

Posvätný úrad spovedníka si od kňaza vyžaduje, aby nás nie-
len trpezlivo vypočul, ale aj dôkladne skúmal a  rozmýšľal, čo 
nám poradiť a ako nám pomôcť. Dobrý kňaz sa za svojich peni-
tentov veľa modlí a prináša za nich aj obete.

Je tu ešte jedna veľmi ťažká povinnosť. Každý dobre vie, ako 
potrebujeme občas človeka, ktorému by sme sa mohli zdôveriť 
s dajakou chúlostivou, neraz i veľmi nepríjemnou vecou, ktorý 
by nás pochopil, poradil nám a pomohol... a pritom by o tejto 
veci mlčal... A kňaz, ktorému sa vyznávame aj z tých najtajnej-
ších hriechov, je viazaný veľmi prísnym spovedným tajomstvom. 
Toto tajomstvo ho viaže nielen na to, že nesmie prezradiť, z čoho 
sa mu kajúcnik vyznával, ale na úkor kajúcnika nesmie ani pou-
žiť vedomosti zo sviatostného vyznania, aby zamedzil dajakému 
zlu, zachránil seba alebo niekoho iného. Ani vtedy nie, keby mal 
pre to stratiť slobodu či život.

Cirkevné dejiny poskytujú dôkazy o takejto diskrétnosti, keď 
kňaz vlastným životom doplatil na  zachovávanie sviatostného 
tajomstva. V Čechách bol takýmto mučeníkom svätý Ján z Ne-
pomuk.

Už sme spomenuli, že za prezradenie spovedného tajomstva 
je exkomunikácia rezervovaná pápežovi. Okrem toho je takýto 
kňaz navždy zbavený možnosti vysluhovať sviatosť pokánia.

Kňaz je v  prípade sviatostného pokánia v  nevýhode oproti 
kajúcnikovi, ktorého neviaže sviatostné tajomstvo pod ťarchou 
hriechu. Ak teda kajúcnik hovorí o tom, čo mu kňaz pri sviatosti 
pokánia povedal, nepácha nijaký hriech, iba ak by mu tým spô-
sobil dajakú škodu.
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Sviatostné tajomstvo je pre kňaza ťažkým bremenom. Preto 
pri kňazskej vysviacke dostáva nielen moc odpúšťať hriechy, ale 
aj milosť, aby aj v  ťažkých skúškach vedel spovedné tajomstvo 
zachovať. A práve toto spôsobuje, že veriaci sa vyznávajú s dô-
verou, lebo si môžu uľaviť na  duši a  mať pritom istotu, že nič 
z toho, čo kňazovi povedali, sa nedostane na verejnosť.

– o –

Naozaj sa možno len čudovať tým, ktorí ešte aj dnes hovoria, 
že sviatosť pokánia vymysleli kňazi, aby obalamutili ľudí a mohli 
ich lepšie ovládať. Ako málo vedia títo úbožiaci o sviatosti po-
kánia! Veď ak by mala byť sviatosť pokánia pre niekoho bičom, 
tak je to bič predovšetkým na samotných kňazov, lebo aj oni sa 
chodia vyznávať iným kňazom, a to ešte častejšie ako iní. A vy-
znávajú sa aj biskupi, aj pápež. Okrem toho by si mohli vymys-
lieť aj niečo príjemnejšie, ako celé hodiny, ba niekedy celé dni 
počúvať tie isté biedy z úst ľudí nie vždy sympatických a príťaž-
livých. Kňaz ako sluha Boha a Božieho ľudu musí byť vždy ochot-
ný a pripravený pomôcť duši prosiacej o pomoc, či je deň alebo 
noc, či je zdravý alebo chorý, či sa sám nakazí a ochorie... Musí, 
lebo sa to rozhodol robiť vtedy, keď ho Kristus povolal a keď mu 
biskup povedal: „Prijmi Ducha Svätého, komu odpustíš hriechy, 
budú mu odpustené, komu zadržíš, budú mu zadržané.“

Ak teda máme odpovedať na  otázku, kto vymyslel sviatosť 
pokánia, musíme odpovedať takto: Nekonečná, milosrdná Božia 
láska, ktorá nám chce pomocou nej vrátiť stratený pokoj, znova 
nás prijať za Božie deti a vložiť hojivý balzam do našej duše, ra-
nenej hriechom...

– o –



18

II. AKO ČO NAJLEPŠIE PRIJAŤ SVIATOSŤ  
      POKÁNIA?

Už z toho, čo sme si povedali, možno vytušiť, že obrad, kto-
rým prijímame sviatosť pokánia, nie je čosi také všedné a bez-
významné, ako sa nám to azda doteraz zdalo. Preto sa už ne-
budeme pýtať, ako ho vykonať, ale ako ho dobre vykonať, alebo 
ešte lepšie: AKO HO ČO NAJLEPŠIE PRIJAŤ.

Kedysi ľudia chodili „na spoveď“ a mysleli si, že keď sa vyznali 
zo svojich hriechov (ak sa vôbec úprimne vyznali!) a oľutovali 
ich, že to stačilo. Kňaz im hriechy odpustil a oni odišli zo spo-
vednice presvedčení, že je všetko v poriadku.

Cirkev to takto nikdy nemyslela a  veriacich takto neučila. 
Žiaľ, ľudia to tak pochopili, a  tak sa táto sviatosť nestala tým, 
čím v skutočnosti mala byť: sviatosťou pokánia. Zostala len „spo-
veďou“ a ľudia zostávali vo svojich hriešnych návykoch bez po-
lepšenia a  trvalého pokánia. Preto po  Druhom vatikánskom 
koncile upúšťame od zaužívaného názvu „svätá spoveď“, keďže 
týmto termínom sa označuje len jedna časť obradu pokánia, a to 
vyznanie hriechov. To je však málo. Výraz „sviatosť pokánia“ zna-
mená omnoho viac ako výraz „spoveď“, v ktorom je zahrnuté iba 
vyznanie hriechov.

Prvým predpokladom pre  dobré prijatie sviatosti pokánia 
je poznanie hriechu a jeho následkov. Ak nemáme jasný pojem 
o tom, čo je hriech, aké hriechy existujú a čo znamenajú pre jed-
notlivca a pre spoločnosť, k sviatosti pokánia by sme nemali ani 
pristupovať. Ak tu ide o  „ľútostivé vyznanie hriechov kňazovi 
s úmyslom, aby nám ich odpustil“, musíme vedieť, z čoho sa to 
vlastne vyznávame a  prečo je to také dôležité. Preto budeme 
v tejto stati hovoriť o tom, čo je hriech a aké má následky.

No nestačí len vedieť, čo je hriech. Treba sa pýtať vlastného 
svedomia aj na  to, akých hriechov sme sa dopustili, koľkokrát 
a za akých okolností. Toto všetko zisťujeme v prvej časti sviatost-
ného pokánia, ktorú nazývame spytovaním svedomia.
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Keď už poznáme svoj duševný stav, keď sme zistili, akých 
a koľkých hriechov sme sa dopustili, za akých okolností, vplýva-
júcich na morálnosť činu, keď si uvedomíme, že svojimi hriech-
mi urážame nekonečnú Božiu lásku a že majú hrozné následky 
pre jednotlivca i pre spoločnosť, pocítime v sebe žiaľ. Žiaľ alebo 
duševná bolesť nad spáchanými hriechmi sa nazýva ľútosť. Je to 
druhá a najdôležitejšia časť sviatosti pokánia.

Je pochopiteľné, že ak úprimne ľutujeme, nemôžeme nesľú biť 
nápravu života. Preto si dávame silné predsavzatie viac nehrešiť, 
chrániť sa príležitostí na hriech a nahradiť zavinené škody. Toto 
je tretia časť sviatosti pokánia.

Až potom prikľakneme ku  kňazovi a  vykonáme štvrtú časť 
sviatosti pokánia, vyznanie hriechov, čiže vlastnú spoveď.

Po skončení vyznania nám kňaz dá rozhrešenie a dajaký úkon 
pokánia. Potom nasleduje záverečná časť obradu zmierenia, za-
dosťučinenie za hriechy a náprava života, čiže praktické usku-
točňovanie pokánia, ku ktorému sme vo sviatosti pokánia získali 
potrebnú milosť.

Obrad sviatosti pokánia by mal mať teda týchto päť častí:
−	 spytovanie svedomia,
−	 ľútosť,
−	 silné predsavzatie polepšiť sa,
−	 vyznanie hriechov kňazovi,
−	 zadosťučinenie za hriechy.

Na nasledujúcich stranách si tieto časti preberieme podrob-
nejšie.

– o –

1. Spytovanie svedomia

Na otázku, čo znamená spytovať si svedomie, odpovedáme: 
Pýtať sa seba samého, aké hriechy som spáchal, koľko a za akých 
okolností. Pre sviatosť pokánia je to všetko potrebné.

Aby sme si mohli spytovať svedomie, musíme predovšetkým 
vedieť, čo je hriech.
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Boh nás stvoril, aby sme boli nekonečne blažení účasťou 
na jeho sláve a nekonečnej láske. Dal nám slobodnú vôľu, ktorou 
sa môžeme rozhodnúť, či chceme tento cieľ dosiahnuť alebo nie. 
Dosiahnutie nekonečnej blaženosti viaže Boh na slobodné roz-
hodnutie človeka, či chce alebo nechce milovať Boha. A milovať 
Boha znamená poslúchať ho, čiže plniť jeho vôľu, ktorá je vyjad-
rená hlavným príkazom: Milovať Boha nadovšetko a ľudí tak, ako 
ich miloval Kristus. Podrobnejšie je príkaz lásky k Bohu a blíž-
nemu vyjadrený pre  všetkých ľudí v  takzvanom prirodzenom 
zákone, ktorý nám pripomína naše svedomie, a pre veriacich aj 
v Božích a cirkevných prikázaniach.

Boha, svojho Stvoriteľa a  zároveň zvrchovaného Pána, sme 
povinní poslúchať. To nám hovorí rozum. Každá vedomá a dob-
rovoľná neposlušnosť je urážkou Boha, čiže hriechom.

Katechizmus hovorí: Hriech je vedomé a  dobrovoľné pre-
stúpenie Božieho alebo cirkevného prikázania.

Hriech je teda neposlušnosť, vzbura, odboj proti Bohu. 
Stvorenie sa stavia proti Stvoriteľovi a  odmieta mu povinnú 
úctu a poslušnosť. To je počínanie protiprirodzené, nerozumné 
a zvrátené. Človek opovrhuje autoritou Boha, stavia sa na jeho 
úroveň, prípadne ešte vyššie. Podstata neposlušnosti spočíva 
v tom, že seba robíme rovnými alebo vyššími od toho, koho ne-
poslúchame. Kedykoľvek teda prestúpime Božiu vôľu, vyjadre-
nú v Božích prikázaniach, dopúšťame sa urážky, nevďačnosti, 
nevernosti, ba vzbury voči Bohu Otcovi. Zároveň aj opovrhu-
jeme umučením a  smrťou Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý 
umučenie a smrť podstúpil pre nás, aby nám umožnil dosiahnuť 
stratenú milosť a stratenú blaženosť.

Teda hriech je vo svojej podstate opovrhnutím nekonečnou 
láskou. Tým je povedané, aké hrozné následky má pre dušu člo-
veka. Boh nám nerobí násilie. Ale ak hriešnik pohŕda jeho lás-
kou, sám sa zbavuje možnosti dosiahnuť nekonečnú blaženosť 
v nebi.

To je prvý a najhroznejší účinok hriechu, že hriešnika zbavu-
je neba. Druhým následkom je strata možnosti získavať zásluhy 
dobrými skutkami, lebo bez  posväcujúcej milosti, ktorá dáva 
„zlatý punc“ našim skutkom, sa nemôžeme zapáčiť Bohu. Veď ak 
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človek žije v  hriechu, žije v  nepriateľskom pomere voči Bohu. 
Život v hriechu sa stáva pre večnosť bezcenným.

Kto sa vzbúril proti Bohu, pozbavil sa aj milostí a  priazní, 
ktorými by ho Boh zahrnul, keby bol jeho milovaným dieťaťom. 
Okráda sa nielen o zásluhy, ktoré by získal svojimi dobrými skut-
kami, ale aj o mnohé iné milosti, ktorými by Boh zahŕňal jeho 
a prostredníctvom neho iných.

Hriechom ničíme celý nadprirodzený život, pre ktorý sme sa 
zrodili krstom. Preto hovoríme, že hriech prináša do duše smrť. 
Hriech je teda duševnou smrťou človeka.

Všetko to, čo sme tu povedali o hriechu, sa vzťahuje na tak-
zvaný smrteľný hriech. A ak toto všetko úprimne domyslíme, 
nemôžeme ostať ľahostajní voči tejto najväčšej pliage, ktorá 
môže človeka v živote postihnúť.

Každý môj hriech má zlé následky aj pre iných. Nielen preto, 
že ním iných okrádam o milosti, ktoré by im Boh kvôli mne dal, 
ale aj preto, že všetko moje nerozumné počínanie priamo alebo 
nepriamo poškodzuje nielen mňa, ale aj iných. Pre svoje sociál-
ne dôsledky je teda hriech previnením proti všetkým bratom 
v Cirkvi i mimo nej. Každým hriechom škodím aj im, a preto sa 
žiada, aby som sa so svojimi hriechmi priznal aj pred ľuďmi.

Veď proti rozumu je nectiť a  nemilovať rodičov, zabiť ne-
vinného, ublížiť niekomu na  tele alebo na  duši, proti rozumu 
je mimomanželský pohlavný styk, krádeže, krivé prísahy a na-
ctiutŕhanie. To všetko poškodzuje blížneho. A  toto vlastne za-
kazujú aj Božie prikázania. Ak ich prestupujeme, vždy škodíme 
nielen sebe, ale aj iným. Hriešnik je teda zločinec, ktorý nielen 
Boha uráža, ale škodí aj ľuďom.

Nemali by sme byť takí ľahostajní k vlastným hriechom a po-
smešne sa uškŕňať, ak nás niekto napomenie, aby sme nehrešili.

Z hriechu však plynú aj iné dôsledky. Boh, aj keď sme ním 
opovrhli, nás neprestal milovať. A  preto sa ako dobrý Otec 
všemožne snaží priviesť nás k  rozumu rozličnými nápravnými 
prostriedkami. Niekedy to budú neúspechy v zamestnaní alebo 
v  štúdiu, ak sme si len na ňom zakladali a kvôli tomu ho urá-
žali, inokedy nám vezme osobu alebo vec, ktorá nás odvádzala 
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od zachovávania jeho príkazov, alebo nám pošle dajaké utrpe-
nie alebo chorobu... Čiže vezme nám hračku, ktorá nám bráni 
objať Otca, lebo na objatie treba mať ruky voľné... Inokedy ne-
chá pôsobiť účinky našich hriechov, ktoré sa môžu dostaviť aj 
po mnohých rokoch, keď sa na hriech už zabudlo. To sú takzvané 
prirodzené tresty za hriech.

– o –

Je zrejmé, že o hriechu možno hovoriť len tam, kde konáme 
ako ľudia, teda vedome a slobodne, dobrovoľne. Tam, kde niet 
vedomosti, tam nemôže byť reči o hriechu. Ale od hriechu nás 
neoslobodzuje hocijaká nevedomosť. Od  hriechu oslobodzuje 
len nezavinená nevedomosť. Ak niekto vlastnou vinou nepozná 
Božie prikázania, nechce sa vzdelávať a dať sa poučiť v nábožen-
stve, potom ho jeho nevedomosť nemôže oslobodiť od zodpo-
vednosti za jeho hriešne činy. Povinnosťou každého, kto o nie-
čom zapochybuje, je hľadať pravdu, kým pochybnosti nezanik-
nú. Nikto nesmie konať vtedy, kým má pochybnosti, či je jeho 
čin dobrý alebo zlý.

Keď hovoríme, že hriech je vedomé prestúpenie Božieho pri-
kázania, pod slovom „vedomé“ rozumieme dve veci:

a) Uvedomujeme si, že platí akýsi príkaz alebo zákaz, 
napríklad o účasti na nedeľnej svätej omši.

b) Uvedomujeme si, že čin, ktorý konáme, je v rozpore 
s týmto príkazom alebo zákazom.

Napríklad ak poznáme dajaký zákon, ale si neuvedomujeme, 
že ho určitým činom prestupujeme, konáme nevedome, a preto 
nehrešíme. Napríklad ak zabudnem, že dnes je nedeľa...

Nezavinená nevedomosť spôsobuje, že človek, hoci aj ob-
jektívne vykonal dajaké zlo, nepácha hriech.

– o –

Aby sa niekto dopustil hriechu, nestačí, aby vykonal uvedo-
melý čin. Hriechom sa čin stáva až vtedy, keď ho vykoná slobod-
ne, bez násilia, ktorým by bol zvonka alebo znútra nútený čin 
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vykonať. Zlé skutky, ku ktorým je niekto donútený inou osobou, 
sa pripočítavajú násilníkovi. Činy vykonané z chorobného stra-
chu, sa nepripočítajú nikomu.

K hriechu teda dochádza len vtedy, keď ide o vedomé a dob-
rovoľné prestúpenie prikázania.

Najlepším svedkom toho, že hriech je protiprirodzené kona-
nie, je naše svedomie. Kedykoľvek sa vedome alebo dobrovoľne 
dopustíme zlého činu, svedomie nám to vždy vyčíta. Svedomie sa 
hlási pred vykonaním i po vykonaní činu, no nie vždy rovnako.

Pred vykonaním činu, ktorý je v súlade so zdravým rozumom, 
nám ho schvaľuje. Pred činom, ktorý je v  rozpore s  mravným 
zákonom, nás varuje. To je takzvané predchádzajúce svedomie.

Po vykonaní činu sa hlási svedomie následné. Prejaví sa tým, 
že schvaľuje, čo dobré sme vykonali, alebo odsudzuje zlo, ktoré-
ho sme sa dopustili. Vyčíta nám to a spôsobuje vnútorný nepokoj.

Hriechu sa dopúšťame vtedy, ak konáme to, čo nám pred-
chádzajúce svedomie zakazuje.

Ak nám teda svedomie pred vykonaním činu hovorí, že čin je 
dovolený, mravne dobrý, nedopustili by sme sa žiadneho hrie-
chu, ak by sme po vykonaní činu zistili, že sme nekonali dobre. 
Následné svedomie nemení mravnosť činu, ale nás poučuje a vy-
chováva, aby sme sa v budúcnosti takéhoto činu chránili. Ak by 
napríklad snúbenci boli vnútorne presvedčení, že im je dovolený 
pohlavný styk ako „prejav lásky“, nedopustia sa hriechu, ak len 
neboli poučení o nedovolenosti tohto činu. Po skutku však sami 
cítia, že nekonali v súlade so zdravým rozumom, a teda aj s pri-
rodzeným zákonom. Pociťujú výčitky svedomia. To znamená, že 
druhý raz sa už tohto činu nemôžu dopustiť bez toho, žeby ťažko 
nezhrešili.

Takisto sa môže stať, že po prečítaní tejto knižky budeme ináč 
hľadieť na svoje činy ako doteraz. Niektoré sme možno nepova-
žovali za hriešne alebo za ťažko hriešne, hoci v skutočnosti také 
sú. Pamätajme, že týmto poučením sa naše minulé skutky ne-
stanú hriechmi, za ktoré by sme sa museli zodpovedať. Doteraz 
preto neboli hriešne, lebo sme o tom nevedeli. Ale v budúcnosti 
sa ich už nesmieme dopúšťať, lebo by to už boli vedomé hriechy.
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Ak teda budeme uvažovať, či sme sa dopustili hriechu alebo 
nie, vždy si položme otázku: Čo som si myslel o  určitom čine 
pred jeho vykonaním? Považoval som ho za dovolený alebo nie?

Treba ešte pripomenúť, že svedomie je iba vtedy spoľahlivou 
normou mravnosti, ak je jemné, neotupené množstvom často 
opakovaných hriechov a  ak je správne formované duchovným 
vedením, prípadne zodpovednou náboženskou literatúrou. 
V  opačnom prípade nás otupené svedomie informuje falošne 
a my si ľahko nahovoríme, že ani ťažký hriech nie je hriech. Naše 
svedomie teda musí byť formované Cirkvou, ktorú Kristus usta-
novil za učiteľku mravnosti.

Pridajme ešte jednu poznámku k definícii hriechu. Poveda-
li sme, že hriech pácha ten, kto vedome a dobrovoľne prestúpi 
Božie prikázanie. Teda to, čo Boh výslovne prikazuje alebo za-
kazuje, a nie to, čo iba radí alebo odporúča. Ak sa teda kresťan, 
žijúci vo svete, nezriekne majetku alebo manželstva, nedopustí 
sa hriechu, lebo Pán Boh to neprikazuje, ale iba radí tým, ktorí to 
môžu pochopiť a chcú ho tým osláviť. Ak sa však niekto k tomu 
dobrovoľne zaviaže, je povinný pod ťarchou hriechu tento závä-
zok plniť.

– o –

Nie každé vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho záko-
na má rovnaké následky. Rozum nám hovorí, že nie každý zákon 
a prestúpenie zákona má rovnakú hodnotu a vážnosť. Preto tre-
ba rozlišovať aj medzi ich prestúpeniami, čiže medzi hriechmi. 

V zásade budeme rozlišovať dva druhy hriechov: smrteľný 
(ťažký) a všedný (ľahký).

Smrteľný hriech spácha ten, kto úplne vedome a dobrovoľ-
ne, vo vážnej veci prestúpi Božie prikázanie.

Každé iné prestúpenie je iba všedným hriechom. Teda aby do-
šlo k ťažkému hriechu, musia byť splnené všetky tri podmienky:

−	 úplné vedomie,

−	 úplná dobrovoľnosť,

−	 musí ísť o vážnu vec.
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Keby len jedna z týchto podmienok chýbala, už to nie je ťažký 
hriech. 

Toto rozlíšenie hriechov je veľmi dôležité, lebo následky smr-
teľného a všedného hriechu nie sú rovnaké.

Následkom ťažkého hriechu je strata milosti posväcujúcej, 
zničenie božského života v nás, večný trest v pekle a mnohé čas-
né tresty už tu na zemi, ktoré sú dôsledkami prestúpenia priká-
zaní alebo medicinálnymi trestami, ktoré Boh dopúšťa, aby sme 
sa spamätali.

Smrteľný hriech prináša duševnú smrť, ničí nadprirodzený 
život v duši pokrsteného. Všedný hriech tento nadprirodzený ži-
vot neničí, ale spôsobuje rany, zraňuje a oslabuje dušu. Častým 
opakovaním môže pripraviť duševnú smrť. Všedným hriechom 
sa nestráca milosť posväcujúca ani detinstvo Božie a nebo, ale sa 
ním umenšuje láska k Bohu. Stráca sa ním nárok na iné milosti 
a okrem toho ho treba odpykať tu na zemi alebo v očistci.

Z toho, čo sme doteraz povedali, vyplýva, že činy vykonané 
v spánku, v polospánku, v bezvedomí, vynútené fyzickým alebo 
morálnym násilím nie sú vôbec hriechom, nanajvýš hriechom 
všedným. To závisí od okolností a od stupňa vedomosti, s akým 
sme zlý čin konali. Ak sa niekto vlastnou vinou, teda dobrovoľne 
dostal do  stavu bezvedomia, napríklad nemiernym požívaním 
alkoholu, vtedy je za svoje činy zodpovedný, lebo tieto činy chcel 
už tým, že sa chcel opiť.

Okrem toho si treba uvedomiť, že ľudský čin sa začína i do-
končieva vo vôli, v jej rozhodnutí niečo vykonať. Trvá dovtedy, 
kým vôľa toto rozhodnutie neodvolá. To si musíme uvedomiť aj 
pri spytovaní svedomia. Treba sa pýtať nielen na to, aké vonkaj-
šie zlé činy sme vykonali, ale aj na to, s akými hriešnymi myš-
lienkami, túžbami a žiadosťami sme súhlasili. Aj Kristus hovorí, 
že cudzoložstvo nepácha len ten, kto sa ho skutkom dopustil, ale 
každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, s túžbou s ňou cudzoložiť, už 
pácha hriech cudzoložstva.

Pri spytovaní svedomia si nestačí všimnúť iba prestúpenie 
Božích prikázaní. Hriechu sa dopúšťame nielen vtedy, keď ko-
náme niečo zlé, ale aj vtedy, keď nerobíme dobro, ktoré máme 
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konať. Kristus na  konci sveta povie odsúdeným: Čokoľvek ste 
neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobi-
li, a preto pôjdu do večného zatratenia. Je to celkom prirodzené, 
lebo Boha milujeme tým – hovorí svätý Ján apoštol – že miluje-
me svojich bratov (porov. 1 Jn 4, 20 – 21). Láska, to nie je nerobe-
nie zla, ale konanie dobra. Preto sa treba zamyslieť nad všetkými 
príležitosťami, v  ktorých sme mohli, ale nekonali sme dobro, 
ktoré sme z lenivosti alebo z nedbalosti prepásli. To sú hriechy 
zo zanedbania dobrého.

Pri spytovaní svedomia sa treba zamyslieť aj nad tým, či sme 
sa opovážlivo nevystavovali príležitostiam na hriech. Kto mi-
luje nebezpečenstvo – hovorí Sväté písmo – zahynie v ňom. Ak 
teda spoločnosť dajakej osoby, vlastnenie dajakej veci, účasť 
na  dajakom podniku spôsobujú, že nevieme odolať hriechu, 
pod ťarchou hriechu sme povinní vyhýbať sa im. Keď máme do-
siahnuť dajaký cieľ, musíme používať prostriedky, ktoré nám ho 
umožnia dosiahnuť, a vyhýbať sa všetkému, čo nám v tom preká-
ža. To je požiadavka zdravého rozumu.

Pri niektorých hriechoch je potrebné uviesť aj okolnosti, 
za akých k hriechu došlo, a to z dvoch dôvodov:

1. Niekedy okolnosť robí zo všedného hriechu hriech smrteľ-
ný. Napríklad lož sama osebe je iba všedným hriechom. Ale ak 
sa ňou zapríčiní veľká hmotná alebo duševná škoda blížnemu, 
je ťažkým hriechom. Preto treba pri vyznaní uviesť aj túto okol-
nosť.

2. Určitá okolnosť môže z jedného hriechu urobiť dva alebo 
i viac hriechov. Napríklad ak by Bohu zasvätená osoba celkom 
vedome a dobrovoľne, čiže s plným súhlasom vôle túžila po po-
hlavnom styku s osobou žijúcou v manželstve, už touto jednou 
jedinou túžbou by sa dopustila troch ťažkých hriechov: jedného 
proti 6. prikázaniu, druhého proti 9. prikázaniu a tretieho proti 
sľubu čistoty, ktorým sa voči Bohu zaviazala.

Iné okolnosti, ktoré nemenia ani druh, ani počet hriechov, 
pri vyznaní neuvádzame.

Spytovanie svedomia možno robiť rozličnými spôsobmi. 
Ak od  poslednej sviatosti pokánia uplynul krátky čas, počas 



27

spytovania si v duchu preberieme obdobie od poslednej sviatos-
ti pokánia, pričom sa rozpomíname na poklesky, na zameškané 
príležitosti vykonať nejaké dobro, na  nebezpečné príležitosti, 
ktorým sme sa vystavovali. Zisťujeme nielen svoje poklesky, ale 
aj ich počet a okolnosti, vplývajúce na zmenu kvality alebo po-
čet hriechov.

Ďalší spôsob spytovania svedomia spočíva v  tom, že si po-
stupne pripomíname jednotlivé Božie a  cirkevné prikázania, 
hlavné náruživosti (sedem hlavných hriechov) a svoje stavovské 
povinnosti a pýtame sa, ako sme sa proti nim prehrešili myšlien-
kami, slovami a skutkami, prípadne zanedbaním dobrého. Môže 
nám pritom poslúžiť spovedné zrkadlo, čiže text spytovania sve-
domia z dajakej vhodnej príručky alebo modlitebnej knižky. Ale 
ani to najlepšie spovedné zrkadlo neodzrkadlí celkom presne 
stav nášho svedomia. Každý z nás najlepšie cíti, aký je stav jeho 
vlastného svedomia.

O tom, ako sa ľudia najčastejšie prehrešujú proti jednotlivým 
prikázaniam, budeme hovoriť v nasledujúcej kapitole. Pokúsime 
sa v nej vysvetliť zmysel jednotlivých prikázaní a uviesť najčas-
tejšie previnenia voči nim.

Prv než začneme so  spytovaním svedomia, mali by sme 
úprimne poprosiť Ducha Svätého o milosť, aby sme svoje hrie-
chy dostatočne spoznali, úprimne oľutovali a pevne sa rozhodli 
napraviť svoj život.

– o –

2. Ľútosť

Pamätáte sa, čo ste cítili, keď ste vlastnou vinou urazili otca, 
matku alebo dobrého priateľa? Spolu s výčitkami ste cítili vnú-
tornú bolesť, žiaľ, a zároveň aj pevné odhodlanie, že sa to už nik-
dy nesmie opakovať. To všetko bola ľútosť.

Čo je teda ľútosť?

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi.
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Táto bolesť sa nemusí prejavovať slzami, silnými citovými vý-
levmi, ani množstvom slov. Je to skôr úkon rozumu, ktorým si 
uvedomujeme spáchané zlo a vôľou sa od neho odvraciame.

Podľa toho, aká pohnútka vyvolala túto duševnú bolesť, môže 
byť ľútosť prirodzená alebo nadprirodzená.

Ak ľutujeme preto, že sme utrpeli hmotnú škodu, posmech 
alebo stratili dobré meno, ide o ľútosť prirodzenú, lebo nás k nej 
vedú prirodzené pohnútky. Tak ľutuje zlodej, že musí ísť do vä-
zenia, dievča, že sa „musí vydávať“ alebo že sa dozvedia o jeho 
poklesku, študent, že dostal zlú známku... To nie je ľútosť v pra-
vom zmysle slova.

Ak ľutujeme preto, že sme stratili nebo a zaslúžili si peklo, že 
sme sa previnili proti daktorej čnosti, že sme hriechom urazili 
Boha, najvyššie a  lásky najhodnejšie Dobro, že sme hriechom 
opovrhli umučením Ježiša Krista, ktorý zomrel z  lásky k nám, 
to je už ľútosť nadprirodzená, lebo pochádza z nadprirodzených 
pohnútok.

Ale aj nadprirodzená ľútosť je rozdielna. Môže byť dokonalá 
a nedokonalá.

O dokonalej ľútosti hovoríme vtedy, keď nás bolí predovšet-
kým to, že sme urazili Boha, svojho nekonečne dobrého Otca, 
alebo Ježiša Krista, ukrižovaného za naše hriechy. Teda pohnút-
kou dokonalej ľútosti nie je strach pred peklom, ale úprimná bo-
lesť nad tým, že sme sa spreneverili Božej láske a dobrote, a tým 
ju nekonečne urazili.

Ovocím dokonalej ľútosti je odpustenie všetkých hriechov aj 
bez obradu zmierenia. Tak ľutoval Peter, keď zaprel svojho Pána, 
veľká hriešnica Mária Magdaléna, ktorá vlastnými slzami zmáča-
la Spasiteľove nohy, kajúci lotor na kríži...

Ak ľutujeme zo strachu pred peklom alebo preto, že sme sa 
prehrešili proti dajakej čnosti, je to síce ľútosť nadprirodzená, 
ale nedokonalá. Nedokonalá ľútosť nestačí na odpustenie hrie-
chov. Ak sa však spojí s obradom zmierenia a s kňazovým roz-
hrešením, aj ona stačí na odpustenie hriechov.
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O úkon dokonalej ľútosti sa treba usilovať častejšie, aj viac-
krát cez deň. Najmä vtedy, ak sa niekto dopustil ťažkého hrie-
chu. A nemyslime si, že na to treba veľa slov. Stačí aj kratučká 
veta, vychádzajúca zo skrúšeného srdca. Napríklad: Bože, buď 
mi milostivý! Ježišu, milosrdenstvo! Bože, odpusť mi, chcem sa 
polepšiť! Ba stačí aj úprimný, ľútostivý pohľad na Kristov kríž, 
prípadne vrúcny bozk na kríž, čo môže byť vonkajším znakom 
vnútornej ľútosti, ktorá je najdôležitejšou časťou sviatosti poká-
nia. Veď len Boh dokonale vie, čo je v nás, čo cítime v srdci, aj 
keď to navonok nevieme vyjadriť.

Takáto ľútosť sa odporúča vždy, keď sa dopustíme dajakého 
hriechu, pred spaním alebo v nebezpečenstve života, napríklad 
pri cestovaní, náročnej turistike a pri životu nebezpečných prá-
cach. Toto je jediný prostriedok, ktorým možno aj bez sviatost-
ného pokánia nadobudnúť stratenú Božiu milosť. 

– o –

Po týchto slovách sa nám iste vynorí v mysli otázka: Načo je 
potrebná sviatosť pokánia, keď odpustenie hriechov možno zís-
kať aj vzbudením dokonalej ľútosti?

V prvom rade na to, aby sme plnili vôľu Ježiša Krista, ktorý 
nám sviatosť pokánia dal ako riadny prostriedok na zmierenie sa 
s Bohom. Ak dal apoštolom moc a príkaz odpúšťať, tak nám dal 
príkaz prijímať túto sviatosť.

Ďalej preto, že naša ľútosť spravidla nie je dokonalá, často je 
premiešaná rozličnými prirodzenými motívmi, ľudskými ohľad-
mi a najčastejšie strachom pred trestom. To však v dokonalej ľú-
tosti nemá miesta. Okrem toho dokonalá ľútosť musí byť spojená 
so silným rozhodnutím polepšiť sa, prestať hrešiť a zachovávať 
Božie a cirkevné prikázania, čiže aj prikázanie prijať sviatosť po-
kánia, ak sme sa dopustili hriechu.

K dokonalej ľútosti teda patrí aj ochota a prísľub s ľútosťou 
vyznať svoje hriechy kňazovi, a  tak ich podrobiť moci kľúčov, 
o ktorej Pán hovoril pri Cézarei Filipovej (porov. Mt 16, 19) a kto-
rú dal svojim zástupcom v deň svojho zmŕtvychvstania (porov. 
Jn 20, 22 – 23).
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My ľudia okrem toho túžime po istote. Neistota nás znepo-
kojuje, a to najmä v takej dôležitej veci, ako je spása našej duše. 
Nikdy s  istotou nevieme, či sme si vzbudili dokonalú ľútosť, 
a preto nám chýba aj istota, či sme dosiahli odpustenie hriechov 
a  posväcujúcu milosť, ktorá je k  spáse nevyhnutne potrebná. 
Väčšiu istotu nám poskytuje sviatosť pokánia, v ktorej nám kňaz 
po úprimnom vyznaní hriechov, spojenom aspoň s nedokonalou 
ľútosťou, rozhrešením v Božom mene odpustí hriechy.

Pri sviatosti pokánia je teda potrebná aspoň nedokonalá, ale 
nadprirodzená ľútosť. Ak chýba, sviatosť pokánia je neplatná. 
Čisto prirodzená ľútosť tu nepomôže a nemôže pomôcť ani kňa-
zovo rozhrešenie.

Z toho všetkého vidíme, že ľútosť je najdôležitejšia časť svia-
tosti pokánia.

– o –

3. Silné predsavzatie

Čo znamená dať si silné predsavzatie?

Povedali sme, že ak ľútosť nie je spojená so silným predsavza-
tím napraviť svoj život, nie je úprimná a potom ani dostatočná, 
aby sa nám odpustili hriechy.

Pod výrazom „silné predsavzatie“ rozumieme takú ochotu 
vôle, že sme rozhodnutí podstúpiť čokoľvek, teda aj smrť, ako 
sa dopustiť novej dobrovoľnej urážky Boha.

Toto rozhodnutie sa nevzťahuje len na  priame prestúpenie 
Božích príkazov, ale aj na všetky blízke príležitosti na hriech. 
Blízkymi príležitosťami nazývame také okolnosti, v ktorých člo-
vek takmer vždy upadne do hriechu. Napríklad kto vie, že keď 
je osamote s určitou osobou, vždy sa dopustí ťažkých pokleskov 
proti čistote, je povinný vyhýbať sa týmto stretnutiam osamote, 
lebo sú preňho blízkou príležitosťou na hriech.

Tretia vec, ktorej sa predsavzatie týka, je náprava zapríčine-
ných škôd, o ktorú sa treba postarať až do úplného vyrovnania. 
Škody môžu byť hmotné (zapríčinené napríklad krádežou) alebo 
duchovné (spôsobené napríklad ohováraním). Ak niekto niečo 
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ukradol, musí vrátiť ukradnutú vec alebo ju nahradiť v takej hod-
note, akú ukradnutá vec mala. Ak to nie je schopný, musí vrátiť 
toľko, koľko mu je možné. Náhradu netreba robiť verejne, mož-
no ju uskutočniť aj potajomky.

Medzi duchovné škody patrí aj ublíženie na  cti a  zvedenie 
na hriech. Nápravu možno urobiť tak, že vinník odvolá ohová-
ranie alebo osočovanie pred tými, pred ktorými sa hriechu do-
pustil. Ak to bolo v dajakej spoločnosti, nemusí to odvolať pred 
všetkými naraz, môže to urobiť aj postupne po jednom. Škodu, 
spôsobenú zvedením na hriech, možno najlepšie napraviť mod-
litbou, pokáním a konaním dobrých skutkov.

Predsavzatie sa musí vzťahovať na všetky ťažké hriechy. Ne-
smie vylúčiť ani jeden. Preto je zbytočné ísť na  sviatosť poká-
nia, ak chýba takéto predsavzatie, ba je to aj hriešne, ak niekto 
k nemu pristupuje v presvedčení: Však potom môžem zasa hre-
šiť.

Toto si musia uvedomiť najmä tí, čo chodia k sviatosti poká-
nia bez pevného rozhodnutia zrieknuť sa všetkých hriechov, aj 
tých „najobľúbenejších“, s ktorými sa nevedia a nechcú rozlúčiť.

V praxi to teda znamená, že neplatne, ba hriešne prijíma ob-
rad pokánia, kto napríklad:

−	 nemieni sa v nedeľu a v prikázané sviatky pravidelne zú-
častniť na celej svätej omši,

−	 nechce prerušiť hriešne stretnutia, pri ktorých dochádza 
k ťažkým hriechom proti čistote alebo manželskej vernos-
ti, a to i vtedy, ak sa hriechov dopúšťame iba v myšlien-
kach,

−	 nemieni prestať zneužívať manželstvo, kradnúť, krivo pri-
sahať atď. 

Možno už teraz chápeme, že obrad zmierenia vo sviatosti po-
kánia nemá nič spoločné s  tou formalitou, ktorú si idú mnohí 
kresťania dvakrát do roka „odbaviť“, či už pod nátlakom rodičov, 
manželky, alebo verejnej mienky!

Povedali sme, že predsavzatie musí byť silné. To však nezna-
mená, že tí, čo znova upadnú do  starého hriechu, by nemohli 
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platne a  účinne prijať sviatosť pokánia. Môžu, ba ak chcú 
nad zlozvykom zvíťaziť, aj musia. Musia sa však pevne rozhod-
núť chrániť sa hriechov, i keď cítia, že sami sú slabí na to, aby sa 
pred nimi uchránili. Treba sa vrúcne modliť, horlivo pristupovať 
k sviatosti pokánia a úprimne sa usilovať zachovávať rady spo-
vedníka. Ostatné spraví ten, ktorý môže všetko.

Neklesajme teda na  mysli, netraťme chuť a  nebojme sa vy-
znávať zo svojich pokleskov, aj keď nás trápi akýkoľvek zlozvyk, 
aj ten najzahanbujúcejší: zlozvyk zneuctenia vlastného tela. Veď 
Pán nám dal túto sviatosť práve na to, aby nám pomohol dostať 
sa z neho. Treba len chcieť a Boh nám dá silu, aby sme zvíťazili.

– o –

To, čo sme tu povedali o prvých troch častiach sviatosti poká-
nia, je aj odpoveďou tým, ktorí ju podceňujú alebo ktorí sa nám 
posmievajú, že sa chceme zbaviť svojich hriechov veľmi ľahkým 
spôsobom. Pre nás nech je to pohnútkou zamyslieť sa, či sa dob-
re pripravujeme na účinné prijatie tejto sviatosti.

– o –

4. Vyznanie hriechov

Keď sme si po dôkladnom spytovaní svedomia vzbudili aspoň 
nedokonalú, ale nadprirodzenú ľútosť a pevne sme sa rozhodli 
v  budúcnosti dobrotivého Boha už neurážať, vyznávame svoje 
hriechy kňazovi. Spravidla sa to robí na vyhradenom a náležite 
upravenom mieste v kostole, ktoré nazývame spovednicou. To 
však nie je jediné miesto, na ktorom možno platne a s úžitkom 
prijať sviatosť pokánia. Stačí si prečítať životopis veľkého priate-
ľa a skúseného duchovného vodcu mladých, dona Bosca, a zis-
tíme, že on už pred sto rokmi vysluhoval túto sviatosť chlapcom 
všade, kde ich našiel... No nie o tom chceme hovoriť, ale o tom, 
ako prijať sviatosť pokánia dobre a s úžitkom.

Ako pri tom postupujeme?

Najprv sa poznačíme znakom kríža. Pritom si môžeme uve-
domiť, že ideme čerpať odpustenie z kríža od toho, ktorý pre toto 
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odpustenie na ňom zomrel. Keď kladieme ruku na čelo, prosíme 
si od Otca dobrú pamäť, aby sme si spomenuli na všetky hriechy 
a úprimne ich vyznali. Pri dotyku hrude prosíme Syna, aby nám 
dal ľútostivú lásku, a  pri dotyku ramien Ducha Svätého o  silu 
povedať všetko úprimne, zreteľne, bez obalu a s pevným predsa-
vzatím polepšiť sa. To by nám mal hovoriť znak kríža na začiatku 
obradu zmierenia. Potom nám kňaz povie tieto alebo iné po-
vzbudzujúce slová: Boh, ktorý zažiaril v našich srdciach, nech 
ti dá pravdivo spoznať tvoje hriechy a  svoje milosrdenstvo. 
Kajúcnik odpovie: Amen. Po týchto slovách môže kňaz prečítať 
alebo spamäti povedať na povzbudenie úryvok zo Svätého pís-
ma, ktorý zvolí podľa okolností, aby kajúcnika povzbudil k po-
kániu.

Potom povieme kňazovi, kedy sme naposledy platne prijali 
sviatosť pokánia. Ak by odvtedy došlo k neplatnému alebo svä-
tokrádežnému prijatiu sviatosti pokánia, treba to hneď povedať 
a spomenúť aj to, koľkokrát. Keď vieme presný termín posled-
nej sviatosti pokánia, povieme ho presne. Ak nie, udáme aspoň 
približný čas, napríklad asi pred mesiacom, pred rokom, pred 
desiatimi rokmi... Treba to povedať, aby kňaz poznal kajúcnikov 
stav a mohol mu pomáhať pri vyznávaní.

Nato sa kňazovi predstavíme a povieme mu svoj vek, stav 
a povolanie. O tomto informujeme len kňaza, ktorý nás nepo-
zná. Povieme to napríklad takto: Som slobodná, devätnásťročná 
študentka; som ženatý, dvadsaťpäťročný učiteľ...

Možno sa to bude zdať niekomu čudné, ale ak chceme s úžit-
kom prijať sviatosť pokánia, urobme to takto, a presvedčíme sa, 
že je to správne.

Ak neupozorníme na svoj vek, mohlo by sa stať – najmä ak ho 
kňaz nemá možnosť odhadnúť – že nám bude dávať neprimerané 
rady alebo klásť na nás neprimerané požiadavky.

O tom, či je niekto slobodný, ženatý alebo zasvätený Bohu, 
treba hovoriť preto, lebo táto okolnosť môže úplne zmeniť mo-
rálnu hodnotu našich činov. Celkom ináč treba posudzovať na-
príklad žiadostivé pohľady ženatého muža ako slobodného mla-
díka, prípadne zasvätenej osoby.
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O zamestnaní treba informovať preto, aby sa kňaz vedel vžiť 
do našej situácie, pochopiť naše problémy, nebezpečenstvá a dať 
nám aj primerané poučenie. Ináč treba hovoriť so  študentom, 
ináč so ženou z domácnosti a ináč s lekárom, právnikom alebo 
robotníkom...

V kňazovi, ktorý vysluhuje sviatosť pokánia, nemáme vidieť 
len sudcu, ktorý nás zbavuje hriechov a trestov za ne, ale aj du-
chovného vodcu, otca, radcu a priateľa našich duší, ktorý nám 
chce poradiť a pomôcť.

Kňaz nemá právo pýtať sa na meno kajúcnika, ani na meno 
spoluvinníka. A nie sme povinní udať ani svoje zamestnanie, ak 
by to kompromitovalo nás alebo tretiu osobu. Kňaz má právo 
pýtať sa len na  také okolnosti, ktoré vplývajú na  kvalitu alebo 
na počet hriechov.

Po tejto informácii povieme všetky ťažké hriechy, ktorých 
sme sa dopustili od poslednej platnej sviatosti pokánia.

Výslovne upozorňujem, že treba povedať všetky ťažké hrie-
chy, a ak sa daktorý opakoval, aj presný počet. Ak si to kajúcnik 
presne nepamätá, povie približný počet, alebo udá dĺžku obdo-
bia, počas ktorého sa tohto hriechu dopúšťal, a uvedie, koľko-
krát k nemu došlo denne, týždenne alebo mesačne. Napríklad: 
dvakrát som nebol v  nedeľu na  svätej omši; asi desaťkrát som 
zlorečil; asi dvakrát mesačne som sa dopustil sebaukájania...

Okrem počtu hriechov treba uviesť aj tie okolnosti, ktoré by 
vplývali na počet alebo druh hriechu. Nestačí napríklad pove-
dať, že si sa dopustil hriechu proti 6. prikázaniu, ak je tvoj part-
ner alebo ty viazaný manželstvom alebo sľubom čistoty. Vtedy 
je nutné uviesť túto okolnosť. Nestačí sa obviniť z nemravných 
rečí, ak to bolo v prítomnosti detí... Tu ide nielen o hriech proti 
čistote, ale aj o hriech pohoršenia.

Pri sviatosti pokánia treba nutne uviesť iba smrteľné hriechy. 
Všedné hriechy stačí oľutovať.

Potom naše vyznanie môže vyzerať asi takto: Dopustil som sa 
týchto ťažkých hriechov... Na viac smrteľných hriechov sa nepa-
mätám a zo všedných hriechov chcem spomenúť tieto...
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Ak sa kajúcnik nedopustil ťažkých hriechov, povie: Nepamä-
tám sa, žeby som bol spáchal ťažký hriech, a preto sa vyznávam 
z týchto všedných hriechov...

Načo hovoriť o smrteľných alebo všedných hriechoch?

Aby nás kňaz mohol správne usmerniť. My totiž niekedy 
všedné hriechy považujeme za smrteľné a smrteľné za všedné. 
Kňaz nás môže poučiť a opraviť naše pomýlené svedomie.

Po ukončení vyznania povieme: Na viac hriechov sa nepa-
mätám. Ak máme nejaké pochybnosti, môžeme ich po vyznaní 
hriechov predložiť a poprosiť o vysvetlenie.

Na konci vyznania hriechov je dobré povedať, v čom zvlášť by 
sme sa chceli polepšiť, o čo sa chceme osobitne usilovať do bu-
dúcej sviatosti pokánia.

Keby sme stručne zhrnuli to, čo sme si povedali o vyznávaní 
hriechov, potom by schéma nášho obradu zmierenia vyzerala asi 
takto:

1. Prežehnám sa...
2. Počúvam slová kňaza...
3. Poviem, kedy som naposledy prijal sviatosť pokánia...
4. Informujem kňaza o svojom veku, stave, povolaní...
5. Poviem, aké ťažké hriechy som spáchal...  

Vyznám sa zo všedných hriechov...  
Mám tieto pochybnosti...  
Na viac hriechov sa nepamätám...  
Vynasnažím sa polepšiť sa v tomto... 

Po skončení vyznania kňaz zaujme stanovisko k  hriechom, 
k problémom a k celkovému stavu. Treba ho pozorne vypočuť 
a ochotne, s úprimným úmyslom urobiť všetko, čo nám poradí 
a uloží.

Potom nám predpísanou formou sviatostného pokánia udelí 
rozhrešenie. Po rozhrešení sa odoberieme do ústrania a vrúcne 
sa poďakujeme za milosť odpustenia Pánovi, ktorý nám veľko-
dušne odpustil a prijal nás za svoje deti. Máme za čo ďakovať. Ak 
to nevieme urobiť vlastnými slovami, použijeme vhodnú modlit-
bu z modlitebnej knižky.
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A ešte niekoľko poznámok k vyznaniu hriechov.

Ak by nám počas kňazovho poučovania prišiel na um daja-
ký ťažký hriech, prerušme ho a hneď mu to povedzme, aby aj 
k nemu mohol zaujať stanovisko. Keby sme ho zamlčali, rozhre-
šenie by bolo neplatné a sviatosť pokánia svätokrádežná. Ak si 
spomenieme na  ťažký hriech počas rozhrešenia, tiež ho treba 
hneď (ešte pred dokončením rozhrešenia) povedať. Ak si spo-
menieme na  dajaký ťažký hriech po  prijatí rozhrešenia alebo 
po odchode od spovedníka, nemusíme sa vrátiť a vyznávať ho. 
Ale pri najbližšej sviatosti pokánia treba povedať, že pri minu-
lom vyznaní sme naň zabudli. Ak sme pri  poslednej sviatosti 
pokánia úprimne oľutovali všetky hriechy, bol nám aj tento od-
pustený. Teraz sa treba z neho už len vyznať.

Mladí ľudia sa často pýtajú, či musia pred sviatosťou pokánia 
odprosovať rodičov za previnenia voči nim. Odpovieme struč-
ne: Nemusia. Treba ich však odprosiť alebo sa s  nimi zmieriť 
hneď, ako sme ich urazili. To isté platí aj o zmierení sa s protiv-
níkom, ktorý nás urazil alebo ktorému sme ublížili my. Sme po-
vinní odpustiť a snažiť sa s ním zmieriť. Ak by sa chcel zmieriť, 
aj navonok musíme prejaviť ochotu odpustiť. Ináč nemôžeme 
platne prijať sviatosť pokánia. Veď tak sa modlíme aj v Pánovej 
modlitbe: Odpusť nám naše viny, ako i  my odpúšťame svojim 
vinníkom. 

– o –

Je vyznanie hriechov pri  obrade zmierenia absolútne po-
trebné? Nie. 

V niektorých prípadoch možno upustiť od  vyznania hrie-
chov alebo od vyznania všetkých hriechov.

V prvom rade je to v prípade umierajúceho, ktorý už nemô-
že rozprávať, alebo len s veľkou námahou. Vtedy stačí, ak po-
sunkami alebo inými znakmi dá najavo, že ľutuje svoje hriechy, 
prípadne vyzná to, čo vládze. A kňaz mu môže dať rozhrešenie. 
Ten, kto je v  bezvedomí, môže dostať podmienečné rozhre-
šenie, tzn. pod podmienkou, že je ho ochotný prijať, že ľutuje 
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svoje hriechy a odprosuje za ne Pána Boha. Ak je istota, že pred 
upadnutím do bezvedomia si vzbudil aspoň nedokonalú ľútosť, 
môže dostať rozhrešenie bezpodmienečne.

Ďalším prípadom je všeobecné rozhrešenie, ktoré sa ude-
ľuje pri  veľkých živelných pohromách, zemetraseniach, bom-
bardovaní, hromadných dopravných nešťastiach. V týchto prí-
padoch dáva kňaz rozhrešenie naraz všetkým, ktorí si vzbudili 
úprimnú ľútosť nad hriechmi. Ak pohromu prežili, sú povinní 
vyznať sa z takto odpustených hriechov.

Ak je niekto v cudzine a nemá inú možnosť splniť nalieha-
vú povinnosť veľkonočného svätého prijímania, môže vonkaj-
šími znakmi kňazovi naznačiť, že ľutuje svoje hriechy, a kňaz mu 
môže dať rozhrešenie. Samozrejme, aj v tomto prípade sa treba 
pri najbližšej príležitosti vyznať z takto odpustených hriechov.

Okrem prípadov nebezpečenstva smrti možno sviatost-
ne naraz rozhrešiť viacerých veriacich, ktorí sa spovedajú iba 
všeobecne, ale sú na pokánie náležite pripravení. Môže to byť 
v prípade, ak sa vyskytne vážna potreba, t. j. ak vzhľadom na ka-
júcnikov niet naporúdzi dostatok spovedníkov, ktorí by mohli 
v primeranom čase riadne vyspovedať kajúcnikov po jednom, 
takže by kajúcnici boli nútení – nie vlastnou vinou – dlho ostávať 
bez sviatostnej milosti alebo bez svätého prijímania. Môže sa to 
prihodiť najmä v misijných krajoch. Ak však možno zabezpečiť 
dosť spovedníkov, táto výnimka nie je povolená ani vtedy, ak je 
nával kajúcnikov, napríklad na nejaký sviatok alebo počas púte.

Od veriacich, ktorí chcú s úžitkom prijať hromadné sviatost-
né rozhrešenie, sa bezvýhradne žiada, aby boli dobre priprave-
ní, čiže aby každý oľutoval svoje priestupky, zaumienil si vyhý-
bať sa hriechom, odčiniť prípadné pohoršenie a škody a v nále-
žitom čase sa vyznať v spovedi z jednotlivých ťažkých hriechov, 
z ktorých sa nateraz nemohol vyznať individuálne. Kňazi majú 
svedomito pripomenúť veriacim tieto vnútorné predpoklady 
a podmienky, ktoré sa vyžadujú pre platnosť sviatosti.

– o –
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5. Zadosťučinenie

Čo je zadosťučinenie a v čom spočíva?

Je to posledná, záverečná časť obradu pokánia. Ide v  nej 
o  dve veci: o  splnenie uloženého úkonu kajúcnosti („pokuty“) 
a o úprimnú, trvalú snahu naprávať svoj život.

Po krátkom poďakovaní sa usilujeme vykonať kajúci skutok 
alebo náboženský úkon, ktorý nám uložil spovedník. Tento úkon 
kajúcnosti nie je podmienkou odpustenia hriechov. Hriechy sa 
zmyli úprimnou ľútosťou, spojenou s  kňazovým rozhrešením. 
Vykonať kajúci čin je potrebné na odpustenie dočasných trestov, 
ktoré nám zostávajú po odpustení hriechov a ktoré si musíme 
odpykať na zemi alebo v očistci. Koľko trestu sa nám pri sviatos-
ti pokánia odpustí, závisí od veľkosti lásky, s akou túto sviatosť 
prijímame a úkon kajúcnosti vykonávame. Ak ide o vážny úkon 
kajúcnosti, uložený za ťažké hriechy, sme povinní pod ťarchou 
ťažkého hriechu vykonať tento kajúci úkon. Úkon kajúcnosti, 
uložený za  všedné hriechy, sme povinní vykonať pod  ťarchou 
všedného hriechu.

To bola prvá časť zadosťučinenia. Druhá časť spočíva v úprim-
nej snahe napraviť svoj doterajší život náhradou škôd, ktoré sme 
blížnemu spôsobili na tele, cti, na duši alebo na majetku, ďalej 
úsilím zbaviť sa zlých návykov, sebazapieraním, usmerňovaním 
svojich vášní a  konaním dobrých skutkov. O  to sa usilujeme 
v predsavzatí, ktoré si dávame pri sviatosti pokánia. V realizácii 
tohto predsavzatia potom predlžujeme sviatostné pokánie, kto-
ré tak pretrváva od jedného obradu zmierenia po nasledujúci.

Predsavzatia zo sviatosti pokánia si nedávame tak, že v nich 
chceme odstrániť všetky chyby naraz, ale jednu za druhou. Za-
číname tou najdôležitejšou, ktorá je najväčšou brzdou nášho 
pokroku v láske k Bohu a blížnym. Treba si dávať predsavzatia 
konkrétne a také, ktoré sme schopní aj splniť, z ktorých potom 
máme radosť a úžitok. Jedno predsavzatie môžeme opakovať aj 
viackrát. Pri obrade zmierenia vždy referujeme, či sa nám to po-
darilo alebo nie. Takto sa sviatosť pokánia stáva prostriedkom 
duchovného vedenia. Toto je omnoho ťažšie, ako odrecitovať 
niekoľko Otčenášov. Ale je to aj užitočnejšie.



39

Pri úkone kajúcnosti nebuďme skúpi, ale veľkodušní. K tomu, 
čo nám kňaz uložil, pridajme si dobrovoľne aj dajaké skutky po-
kánia, sebazaprenie, modlitby alebo prejavy pozornosti a lásky. 
Veľkodušnosť, s akou to konáme, je prejavom úprimnosti našej 
kajúcnosti.

Keby sme zabudli kajúci čin, ktorý nám kňaz uložil, treba 
to pri  najbližšej sviatosti pokánia povedať a  žiadať si náhrad-
ný úkon kajúcnosti. Keby sme neboli schopní alebo by sme len 
s veľkými ťažkosťami mohli urobiť to, čo od nás žiada, treba mu 
to hneď povedať, aby nám mohol dať primerané pokánie, ktoré 
sme schopní vykonať.

– o –
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III. KEDY A AKO SA PREHREŠÍME?

Na prechádzajúcich stranách bola reč o  sviatosti pokánia 
vo  všeobecnosti. Skúsenosť dáva poznať, že mladí ľudia majú 
často problém rozlíšiť smrteľný a všedný hriech, prípadne hriech 
a nedokonalosť. Niektorí úzkostlivci vidia hriech aj tam, kde nie 
je, iní zasa považujú za maličkosť aj veľmi ťažké hriechy. Potom 
sa stáva, že tí prví sa boja častejšie pristupovať k svätému prijí-
maniu, aj keby mohli. Tí druhí zas nechodia k sviatosti pokánia, 
lebo sa vraj nemajú z čoho vyznávať, veď sa nedopustili vážnej-
ších hriechov...

Nasledujúcimi riadkami by sme chceli pomôcť jedným 
i druhým. Verím, že úprimná túžba poznať pravdu a snaha plniť 
Božiu vôľu Vám pomôžu správne pochopiť a s úžitkom prijímať 
túto sviatosť, aby sa pre Vás stala bohatým prameňom milostí, 
potrebných na spásu.

Preberieme si jednotlivé Božie a cirkevné prikázania. Bude-
me postupovať tak, že najprv si vysvetlíme zmysel a obsah kaž-
dého prikázania a potom uvedieme priestupky, ktoré sa v súvis-
losti s nimi najčastejšie vyskytujú.

Nemienime tu podávať úplný zoznam hriechov. To sa ani 
nedá, veď paleta hriechov je veľmi pestrá a  rozsiahla. Okrem 
toho nechcem písať učebnicu morálky pre  kňazov, ale iba 
praktickú pomôcku pre tých, ktorí chcú s úžitkom pristupovať 
k sviatosti pokánia. Táto knižka im má umožniť správne poznať 
a vyznať hriechy. Pôjde tu o správne pomenovanie a presné roz-
líšenie hriechov, ktoré sa tak ľahko páchajú a vždy tak ťažko vy-
znávajú... Pri jednotlivých hriechoch chceme poukázať aj na to, 
že každý sa protiví zdravému rozumu, a ak niekomu škodí, tak 
predovšetkým tomu, kto ho pácha.

V tejto kapitole budeme stále predpokladať, aj keď to vý-
slovne nespomenieme, že ide o činy, za ktoré máme plnú zod-
povednosť, čiže ktoré sme vykonali úplne vedome a dobro-
voľne.
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Nech dobrotivý Boh pomáha všetkým, ktorí budú čítať tieto 
riadky. Nech láskavo chráni duše, ktoré o mnohých hriechoch 
ani nepočuli, aby neutrpela ich nevinnosť, ale ešte viac sa upev-
nila. Nech je pre ne táto kapitola hroznou výstrahou, až kam sa 
môže dostať človek, keď zabudne na  to, že je dieťaťom takého 
veľkého, dobrého a svätého Otca, akým je náš presvätý Boh.

Tí, ktorí si pri čítaní týchto riadkov uvedomia, že mnohé veci 
sa na nich vzťahujú, nech si vážne spytujú svedomie a nech si 
zapamätajú názvy hriechov, najmä tých, ktoré im pri vyznávaní 
„zatvárajú ústa i srdce“ a sú príčinou toho, že už roky ubíjajú hlas 
svojho svedomia a k sviatosti pokánia pristupujú nehodne ale-
bo svätokrádežne. Nech ako márnotratný syn vstúpia do seba, 
skrúšene oľutujú všetky svoje hriechy, úprimne sa vyznajú, a tak 
znova nájdu stratený duševný pokoj!

– o –

BOŽIE PRIKÁZANIA

1. prikázanie: 
JA SOM PÁN, TVOJ BOH!  
NEBUDEŠ MAŤ OKREM MŇA INÝCH BOHOV,  
KTORÝM BY SI SA KLAŇAL  
(Ex 20, 1 – 6)

Prvé tri prikázania usmerňujú náš postoj voči Bohu, jeho svä-
tým a voči Cirkvi. Ostatných sedem sa zameriava na náš postoj 
voči rodine a blížnym. V Božích prikázaniach je širšie rozvedené 
hlavné prikázanie: Milovať Boha nadovšetko a blížneho ako seba 
samého.

V prvom prikázaní sa zdôrazňuje, že Boh ako najdokonalejšia 
bytosť, prvá príčina a zvrchovaný Pán všetkého, si zasluhuje naj-
vyššiu úctu, lásku a poslušnosť. Pred Bohom nesmieme upred-
nostniť nikoho a nič. Všetko je menej ako on, a preto aj menej 
hodné úcty a lásky.

Boh nám prikazuje – a na to by mal prísť aj zdravý rozum – aby 
sme ho ako svojho tvorcu a tvorcu všetkého jestvujúceho uzná-
vali ako svojho zvrchovaného Pána a ako Pánovi sa mu klaňali, 
chválili ho, odprosovali a ďakovali mu, čiže aby sme sa k nemu 
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modlili. Panna Mária a ostatní svätí sú Boží priatelia, a preto aj 
im máme vzdávať príslušnú úctu, ale nikdy nie takú ako Bohu. 
Obrazy, sochy a kríže sú symboly, ktoré nám pripomínajú sväté 
osoby alebo udalosti. Majú pomôcť našim zmyslom a  obrazo-
tvornosti, aby sme si ľahšie uvedomili prítomnosť Boha a svätých 
i tajomstvá našej spásy. Nesmieme sa im klaňať, ale máme si ich 
ctiť, ako si ctíme obrazy rodičov alebo osôb, ktoré sú nám drahé.

Proti tomuto prikázaniu sa môže ťažko prehrešiť,
−	 kto je z  vlastnej viny ateistom, čiže popiera existenciu 

Boha;
−	 kto popiera niektoré Božie vlastnosti, napríklad spravod-

livosť, všemohúcnosť; kto popiera niektorú pravdu viery, 
obsiahnutú v Apoštolskom vyznaní viery (Verím v Boha) 
alebo niektorú cirkevnú dogmu; kto napríklad neverí 
v posmrtný život, v odpustenie hriechov, v eucharistickú 
premenu chleba a vína na telo a krv Pána Ježiša. V takom 
prípade sa dopúšťa hriechu bludárstva, čiže je heretikom; 

−	 kto popiera prvenstvo a neomylnosť pápeža ako zástupcu 
Ježiša Krista na zemi, je rozkolníkom, čiže schizmatikom;

−	 kto tvrdošijne zotrváva v  blude alebo v  schizme, ťažko 
hreší. Okrem toho je aj exkomunikovaný, čiže vylúčený 
z Cirkvi. Prv ako dostane rozhrešenie od hriechov, musí 
vyznať vieru a byť znova prijatý do Cirkvi;

−	 kto zúfa nad Božím milosrdenstvom, čiže kto tvrdí, že ani 
Boh mu nemôže odpustiť jeho hriechy;

−	 kto nenávidí Boha, kto sa opovážlivo spolieha na  jeho 
nekonečné milosrdenstvo tým, že dobrovoľne pácha 
hriechy v presvedčení, že Boh mu ich aj tak odpustí;

−	 kto sa vôbec nemodlí, ani si na Boha dlhý čas (napríklad 
mesiac) nespomenie. To sa vážne protiví láske k  Otcovi, 
ktorého takto ignoruje;

−	 kto sa vysmieva a neuctieva obrazy, sochy, kríže predsta-
vujúce nášho Pána alebo svätých, alebo sa posmieva z ná-
boženských obradov a zosmiešňuje ich;

−	 kto stvoreným veciam pripisuje nadprirodzenú moc, 
kto sa im klania, kto verí v  rozličných bôžikov, veštenie 
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a čarovanie a kto sa bez dovolenia cirkevných predstave-
ných zúčastňuje na špiritistických schôdzkach;

−	 kto sa bez vážneho dôvodu a dovolenia cirkevných pred-
stavených aktívne zúčastňuje na  nekatolíckych obra-
doch a pobožnostiach. Tu môže ľahko utrpieť viera toho, 
kto nie je v nej dostatočne vzdelaný a utvrdený. Ak to robí 
len zo  zvedavosti alebo zo  spoločenských ohľadov, nie 
je to ťažký a niekedy vôbec žiadny hriech. Tu ide o takú 
účasť, pri ktorej by naša aktivita mohla vyvolať dojem, 
že sa hlásime k nekatolíckej viere alebo katolíckou vie-
rou opovrhujeme;

−	 kto znesvätí Bohu zasvätenú vec alebo osobu, pácha svä-
tokrádež. Napríklad kto bez  posväcujúcej milosti, čiže 
v stave smrteľného hriechu, prijíma Eucharistiu, sviatosť 
birmovania alebo manželstva; kto zbije kňaza či inú za-
svätenú osobu preto, lebo je to kňaz alebo zasvätená oso-
ba; kto sa vláme do svätostánku a zneuctí konsekrované 
hostie (tento hriech môže odpustiť len pápež alebo ním 
poverený kňaz). Svätokrádeže sa dopustí aj ten, kto ukrad-
ne dajakú cennú vec v kostole, na cintoríne alebo na inom 
posvätnom mieste;

−	 kto kupuje alebo predáva dajakú posvätnú či duchovnú 
právomoc, dopúšťa sa simonie, čiže svätokupectva. Teda 
aj udeľovanie odpustkov za peniaze by bolo svätokupec-
tvom;

−	 kto z nedbalosti alebo z lenivosti zotrváva v pochybnos-
tiach vo viere a neusiluje sa ich riešiť štúdiom nábožen-
ských kníh alebo rozhovormi s  nábožensky vzdelanými 
ľuďmi;

−	 kto slovami alebo skutkami zapiera svoju vieru, a mal by 
ju vyznať;

−	 kto závidí svojmu blížnemu Božiu milosť a priazeň;
−	 kto si zatvrdzuje srdce voči spasiteľným napomínaniam;
−	 kto tvrdošijne zotrváva v nekajúcnosti.

Posledné tri hriechy patria do kategórie hriechov proti Du-
chu Svätému.
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Všedného hriechu proti prvému prikázaniu sa dopustí na-
príklad:

−	 kto je dobrovoľne roztržitý pri modlitbe alebo sa cez deň, 
prípadne cez týždeň nepomodlí;

−	 kto sa zo zvedavosti zúčastňuje na nekatolíckych pobož-
nostiach alebo číta nekatolícke knihy. Keby však zistil, že 
účasťou alebo čítaním v ňom vznikajú pochybnosti vo vie-
re, a predsa by to ďalej robil, dopustil by sa ťažkého hrie-
chu;

−	 kto pri bohoslužbách zbytočne rozpráva, vyrušuje a zne-
pokojuje iných, ale pritom sleduje ich priebeh.

– o –

2. prikázanie:
NEVEZMEŠ BOŽIE MENO NADARMO
(Ex 20, 7)

Meno osoby reprezentuje osobu. Neúctivé a posmešné vyslo-
vovanie nášho mena nás uráža. Meno Boha nám musí byť tiež 
sväté. Zneuctenie jeho mena je zneuctením jeho osoby.

Druhé prikázanie žiada, aby sme s  úctou vyslovovali Bo-
žie meno napríklad v  modlitbe, v  náboženských rozhovoroch 
a vždy, kedykoľvek ho spomíname. Zakazuje nám ho spomínať 
zbytočne, neúctivo, prípadne urážlivo. Keďže svätí sú Božími 
priateľmi, aj im patrí príslušná úcta.

Proti tomuto príkazu sa ťažko prehreší,
−	 kto vyslovuje Božie meno v  hneve, neúctivo, s  preklína-

ním alebo v spojení s ošklivými výrazmi;
−	 kto krivo prisahá, čiže volá Boha za svedka na potvrdenie 

svojej lži. Tým priamo uráža jeho podstatu, lebo Boh je ab-
solútna pravda;

−	 kto sa Bohu zaviaže sľubom, že niečo značne dôležité 
z úcty k nemu vykoná, a potom sľub nesplní;

−	 kto neúctivo, v hneve, s preklínaním alebo s ošklivými vý-
razmi vyslovuje meno Panny Márie a svätých.
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Všedných hriechov proti druhému prikázaniu sa dopustí,
−	 kto vyslovuje meno Boha alebo svätých v prekvapivých si-

tuáciách, zbytočne, v žartoch alebo ich komolí;
−	 kto kľaje zo zvyku, ale má úprimnú snahu zbaviť sa tohto 

zlozvyku. Kto sa ho neusiluje zbaviť, neúctivým vyslovo-
vaním Božieho mena sa dopúšťa ťažkého hriechu. Taký 
človek totiž chce hriech tým, že sa nechce zbaviť zlozvyku;

−	 kto si robí žarty zo svätých alebo z náboženských úkonov, 
ale nechce nimi opovrhovať alebo sa im vysmievať, dopúš-
ťa sa všedného hriechu. Keby však tým pohoršoval poslu-
cháčov, môže sa dopustiť aj ťažkého hriechu.

– o –

3. prikázanie:
PAMÄTAJ, ŽE MÁŠ SVÄTIŤ SVIATOČNÉ DNI
(Ex 20, 6 – 11)
Patrí sem 1. cirkevné prikázanie:
V NEDEĽU A V PRIKÁZANÝ SVIATOK SA ZÚČASTNIŤ  
NA CELEJ SVÄTEJ OMŠI

Boh je zvrchovaný Pán všetkého tvorstva. Človeka ustanovil 
za vladára nad všetkým, čo neprevyšuje jeho ľudskú prirodze-
nosť. Všetko to si má podmaniť a rozumne užívať. Na znak toho, 
že Boha uznáva za najvyššiu autoritu, ktorej sa má vo všetkom 
podriadiť, má časť svojho života zasvätiť Bohu a  tomu, čo sám 
ako Božie dieťa nevyhnutne potrebuje. Boh si týmto príkazom 
nárokuje povinnú úctu, ale pozerá aj na  potreby človeka, aby 
v zhone za dočasnými dobrami neprišiel o zdravie tela i duše. 
Sviatočný deň je teda nielen na oslavu Boha, ale aj pre fyzické 
a duševné dobro človeka. 

Sviatočným dňom je predovšetkým nedeľa.

Okrem nej Cirkev ustanovila – a teda môže aj zrušiť – priká-
zané sviatky, z ktorých niektoré padnú vždy na nedeľu, naprí-
klad Veľká noc, sviatok Krista Kráľa, a preto ich ani nebudeme 
vymenúvať. Spomenieme iba tie, ktoré môžu padnúť na iné dni 
v týždni. Podľa cirkevného práva sú to tieto sviatky:
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–  NARODENIE PÁNA  
(25. decembra)

–  SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY  
(1. januára)

–  ZJAVENIE PÁNA  
(6. januára)

– NANEBOVSTÚPENIE PÁNA

– NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

– SVÄTÉHO PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV 
(29. júna)

–  NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE 
(15. augusta)

–  VŠETKÝCH SVÄTÝCH 
(1. novembra)

–  NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE 
(8. decembra)

Biskupské konferencie so súhlasom Svätého Otca môžu nie-
ktoré z týchto sviatkov buď preložiť na nedeľu, alebo zrušiť.

Ostatné sviatky, aj keď sa u nás svätia, nie sú prikázané, ako 
napríklad Druhý sviatok vianočný (sv. Štefana), Veľkonočný ale-
bo Turíčny pondelok, Zvestovanie narodenia Pána, Narodenie 
Panny Márie, sv. Cyrila a Metoda a pod.

V prikázaní o nedeli a sviatkoch sú dve požiadavky:
1. Nevykonávať ťažké fyzické práce, napríklad v poľnohospo-

dárstve, stavebníctve, priemysle, v  domácnostiach. Ne-
patrí sem štúdium, šport, turistika a bežné domáce práce, 
ktoré treba denne robiť.

2. Nábožne sa zúčastniť na svätej omši.

Proti týmto prikázaniam sa ťažko prehreší,
−	 kto bez vážneho dôvodu koná ťažké práce, ktoré narušujú 

sviatočnú radosť a vyčerpávajú človeka, takže si nemôže 
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oddýchnuť. Tí, čo musia nastúpiť do normálneho zamest-
nania, nedopúšťajú sa hriechu. Ale ak majú možnosť, sú 
povinní zúčastniť sa svätej omše v  ten deň alebo večer 
predtým, ak je nedeľná svätá omša v sobotu večer alebo 
na vigíliu sviatku;

−	 kto nejde v  nedeľu alebo v  prikázaný sviatok na  svätú 
omšu; kto vynechá značnú časť alebo hlavnú časť svätej 
omše, napríklad kto dobrovoľne príde až po  evanjeliu, 
alebo odíde počas niektorej z hlavných častí svätej omše 
(obetovanie, premenenie, prijímanie);

−	 kto svätú omšu prespí, alebo ju vôbec nesleduje;
−	 kto cez  svätú omšu stojí vonku a  vôbec nesleduje prie-

beh bohoslužby. Ak sa niekto nemôže dostať do  kostola 
pre nával ľudí, alebo mu je nevoľno, prípadne má so sebou 
malé deti a nechce, aby v kostole vyrušovali, zúčastní sa 
platne na  svätej omši. Hoci ju zrakom sledovať nemôže, 
aspoň sluchom vníma, čo sa v kostole robí.

Všedných hriechov sa tu dopustí napríklad ten,
−	 kto na svätú omšu príde neskoro alebo odíde pred jej 

skončením;
−	 kto počas svätej omše myslí na iné veci, zbytočne sa obze-

rá, rozpráva, vyrušuje, ale pritom sleduje svätú omšu.

Od povinnosti zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši nás oslo-
bodzuje vážny dôvod. Takým dôvodom môže byť napríklad cho-
roba, telesná nevoľnosť, zlé počasie pri väčších vzdialenostiach, 
ošetrovanie chorého, varovanie malých detí, pri ktorých nemá 
kto byť...

Aj počas rekreácie alebo na vojenských cvičeniach sme po-
vinní, ak je to možné, zúčastniť sa na nedeľnej svätej omši. Výle-
ty do hôr, pri ktorých nie je možné zúčastniť sa na svätej omši, 
neoslobodzujú od  tejto povinnosti. To platí aj o  rekreáciách 
a dovolenkách, ak v mieste ich trávenia je možnosť byť na svätej 
omši.

– o –
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4. prikázanie:
CTI SVOJHO OTCA A SVOJU MATKU
(Ex 20, 12)

Ďalších sedem prikázaní je zameraných na naše povinnosti voči 
nám samým a voči blížnym, z ktorých najbližší sú nám rodičia, kňa-
zi, učitelia, vychovávatelia, zamestnávatelia a predstavitelia štátnej 
moci a verejného života.

Toto prikázanie platí nielen pre deti, ale aj pre rodičov, nielen 
pre podriadených, ale aj pre predstavených, ktorí na to radi zabú-
dajú, hoci toto prikázanie veľmi často citujú...

Rodičov a zákonitých predstavených sme povinní ctiť, milovať 
a poslúchať. Rodičia a predstavení sú povinní dať nám všetko, čo 
potrebujeme pre svoj telesný a duševný, prirodzený i nadprirodze-
ný život. Ďalej sú povinní svojich zverencov správne vychovávať 
a pritom spravodlivo odmeňovať alebo trestať.

Deti a podriadení sa ťažko prehrešujú, napríklad
−	 ak ťažko ublížia na  cti svojim rodičom, vychovávateľom 

a predstaveným slovom alebo skutkom;
−	 ak sa opovážia vztiahnuť ruku na otca alebo na matku, prí-

padne na ich zástupcov;
−	 ak sa nepostarajú o  slušné živobytie pre  svojich starých 

a bezvládnych rodičov;
−	 ak v nedospelom veku vo vážnej veci neposlúchnu rodičov. 

Tu si treba uvedomiť, že deti sú povinné pod ťarchou hriechu 
poslúchať svojich rodičov, kým nie sú dospelé a samostatné. 
Keď sú už deti dospelé a samostatné, rodičia majú právo už 
len na úctu a lásku. Ak bývajú spolu s rodičmi, sú povinné 
podriadiť sa domácemu poriadku. Poslušnosť prestáva aj 
v prípade, keď rodičia bránia dieťaťu nasledovať duchovné 
povolanie, lebo Boha treba poslúchať viac ako ľudí;

−	 ak niekto odoprie poslušnosť zákonitým predstaveným, či už 
v zamestnaní, alebo predstaviteľom štátnej moci a svojou ne-
poslušnosťou spôsobí vážnu škodu;

−	 ak sa niekto úmyselne zmrzačí alebo sa podvodom vyhne vo-
jenskej povinnosti;



49

−	 ak niekto zradí vlasť alebo zákonitú vládu a vážne naruší 
verejný poriadok štvaním a vzburami;

−	 ak študent alebo učeň sústavne neštuduje, alebo ak si za-
mestnanec neplní v zamestnaní svoje povinnosti;

−	 ak niekto vstúpi do  protináboženskej organizácie alebo 
do  politickej strany, ktorá má v  programe bojovať proti 
náboženstvu a systematicky ho likvidovať.

Rodičia a predstavení sa ťažko prehrešujú, napríklad
−	 ak zanedbávajú náboženskú výchovu svojich detí;
−	 ak pohoršujú svojich zverencov nekresťanským životom 

(opilstvom, zvadami, nemravnosťou...);
−	 ak môžu, a nedajú svojim deťom to, čo potrebujú pre život 

a výchovu;
−	 ak zamestnávatelia nespravodlivo zadržujú spravodlivú 

mzdu svojim zamestnancom, alebo ich okrádajú, prípad-
ne prijímajú úplatky;

−	 ak volení poslanci a verejní činitelia odhlasúvajú protipri-
rodzené zákony, narušujúce základné ľudské práva.

Všedný hriech proti štvrtému prikázaniu pácha, napríklad
−	 kto sa dopustí menších neposlušností voči rodičom alebo 

predstaveným;
−	 kto si nesplní dajakú povinnosť v škole alebo v zamestnaní 

bez vážnejších následkov;
−	 kto zbytočne hovorí o chybách a slabostiach rodičov alebo 

predstavených;
−	 rodičia, ktorí sa nemodlia za svoje deti, a deti, ak sa ne-

modlia za svojich rodičov;
−	 ak dochádza k menším hádkam a nedorozumeniam medzi 

súrodencami, spolužiakmi, prípadne kolegami v  zamest-
naní bez ťažkých ublížení na zdraví a cti.

– o –
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5. prikázanie: 
NEZABIJEŠ 
(Ex 20, 13)

Týmto prikázaním chráni Boh náš život i  život našich blíž-
nych. Pôvodcom života je on a jedine on má právo vziať ho, kedy 
chce a  komu chce. Preto nikdy nie je dovolené priamo zabiť 
nevinného človeka, či už narodeného, alebo nenarodeného.

Chrániť však treba nielen život človeka, ale aj jeho zdravie. 
Treba sa vyhýbať všetkému, čo by mohlo ohroziť moje zdravie 
alebo zdravie blížneho. 

Ďalej si treba uvedomiť, že pokrstený človek má okrem pri-
rodzeného života aj život nadprirodzený, život Božieho dieťaťa. 
A  ten je omnoho cennejší ako život prirodzený. „Veď čo osoží 
človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ ho-
vorí Kristus (Mt 16, 26). Preto musíme chrániť nadprirodzený 
život svoj i svojich blížnych. Aj tu platí Nezabiješ! Z toho plynie 
aj mravná zásada: Na aký hriech zvedieš blížneho, takého sa aj 
sám dopustíš.

Proti piatemu prikázaniu sa ťažko prehreší,
−	 kto sa dopustí vraždy, čiže zabije nevinného človeka. Kto 

v sebaobrane zabije útočníka, ktorý ohrozoval jeho život, 
nedopustí sa hriechu. Podľa evanjeliovej náuky by však 
bolo správnejšie, keby napadnutý radšej obetoval svoj ži-
vot, a obetoval ho za útočníka, a tak mu umožnil pokánie. 
Pán totiž povedal: „Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto po-
loží život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13);

−	 kto vykoná priamy potrat alebo si ho dá vykonať, prípad-
ne niekoho naň nahovára. Hriechu sa dopúšťa nielen žena, 
ktorá si dá potrat urobiť, ale aj lekár a všetci, čo sa na vy-
konaní potratu priamo zúčastnili alebo ženu naň nahová-
rali. Ak k potratu skutočne došlo, všetci títo sú aj exkomu-
nikovaní, čiže vylúčení z Cirkvi. Tento hriech a s ním spo-
jenú exkomunikáciu môže odpustiť len biskup alebo ním 
poverený kňaz. Platí to aj o takom potrate, pri ktorom sa 
chce zabitím dieťaťa zachrániť život matky. Tu platí zása-
da: Nevinného neslobodno zabiť ani vtedy, keby sa jeho 
zabitím zachránil život iného. A  dieťa je vždy nevinné. 
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Preto ho nemožno považovať za útočníka, ktorého by bolo 
dovolené v sebaobrane zabiť. Ak dôjde k zničeniu plodu 
v dôsledku operácie, ktorej sa žena podrobí, aby si zachrá-
nila zdravie, na ktoré má právo, takýto potrat sa nazýva 
nepriamy, nezamýšľaný, a ten je z vážnych dôvodov prí-
pustný. Treba však podniknúť všetko, aby sa zachránila aj 
matka, aj dieťa. Z vážnych dôvodov totiž možno vykonať 
čin, ktorý je sám osebe dobrý a dovolený (operácia mat-
ky), ale má dvojaký účinok: 
−	 prvotný, dobrý a  zamýšľaný (operácia, ktorou sa nijako 

nesiaha na život dieťaťa a ktorá má zachrániť život matky)
−	 druhotný, zlý a nezamýšľaný, nechcený (zničenie plodu 

ako dôsledok operácie);
−	 kto skráti život zomierajúcemu, či už podaním nejaké-

ho lieku, alebo iným zásahom (eutanázia), aj keď je isté, 
že chorý čoskoro zomrie. Je však dovolené podať liek 
na  zmiernenie bolesti, pričom druhotným účinkom je 
skrátenie života chorého (napríklad podávanie morfia pa-
cientom chorým na rakovinu, ktorí sú už v poslednom štá-
diu choroby);

−	 kto niekomu ťažko ublíži na zdraví;
−	 kto bez vážneho dôvodu ohrozuje vlastný život alebo ži-

vot iných, napríklad riskantnou jazdou na motorovom vo-
zidle alebo nedodržiavaním dopravných predpisov;

−	 kto svojimi rečami, obliekaním alebo správaním zvádza 
niekoho na ťažký hriech alebo ho ťažko pohorší;

−	 kto sa dá sterilizovať, čiže pozbaviť plodivej schopnosti;
−	 kto s niekým spolupracuje na ťažko hriešnom čine alebo 

ho naň nahovára, prípadne mu ho nebráni vykonať, ak je 
mu to možné;

−	 kto niekomu s nenávisťou zlorečí a ho preklína;
−	 kto sa tak opije, že nie je schopný rozumom kontrolovať 

svoje správanie alebo kto požíva omamné nápoje a drogy;
−	 kto v podnapitom stave riadi motorové vozidlo alebo bi-

cykel, najmä na frekventovaných cestách; 
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−	 vodič motorového vozidla, ktorý nepozná a nerešpektuje 
dopravné predpisy na  frekventovaných cestách, prípad-
ne nechá riadiť vozidlo osobe, ktorá nemá potrebné vedo-
mosti a zručnosť;

−	 kto spácha samovraždu alebo sa o ňu pokúša;

−	 kto sužuje siroty a vdovy;

−	 kto rozširuje pornografické filmy, časopisy, obrazy, zvu-
kové nahrávky.

Všedného hriechu proti piatemu prikázaniu sa dopustí, na-
príklad

−	 kto ohrozuje svoje zdravie nedostatočným stravovaním, 
obliekaním, bývaním alebo skracovaním spánku;

−	 kto si oslabuje zdravie nemiernym fajčením alebo preje-
daním sa;

−	 kto si nezriadenou honbou za  športovými úspechmi 
ohrozuje zdravie;

−	 kto všedným hriechom pohoršuje blížneho;

−	 kto vyhľadáva zábavy nebezpečné pre mravnosť alebo hrá 
spoločenské hry, urážajúce čistotu. Tu možno upadnúť aj 
do ťažkého hriechu, ak sú tieto zábavy a hry blízkou príle-
žitosťou na hriech. Tanec sám osebe, ak sa tancuje slušne, 
nemôže byť hriechom. Ak v ňom však hľadáme nepriame 
uspokojovanie pohlavnej vášne prílišným približovaním 
sa alebo dotykmi, je smrteľným hriechom.

– o –

Do oblasti piateho prikázania patrí aj manipulácia s ľudský-
mi zárodkami, ktoré vznikli umelým oplodnením v skúmavke. 
Zničenie takýchto ľudských zárodkov je tiež zničením nevinné-
ho človeka, a teda je to vražda, aj keď má zárodok iba niekoľko 
hodín. Okamih oplodnenia vajíčka je začiatkom existencie nové-
ho človeka, ktorý má právo na život.
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Boh si praje, aby ľudský život vznikal pohlavným spojením 
muža a  ženy, ktorí sú viazaní manželstvom. Toto spojenie má 
byť vždy vyvrcholením lásky manželov, a  preto je protipriro-
dzené a nemravné akékoľvek umelé oplodnenie ženy. Dieťa má 
byť splodené v láske, má byť s láskou prijaté, v láske pestované 
a  vychovávané. Akákoľvek forma umelého oplodnenia ženy je 
hriech, lebo sa protiví láske a spravodlivosti.

– o –

V súvislosti s piatym prikázaním treba povedať niekoľko slov 
aj o vojne a mieri.

Aký postoj má zaujať kresťan k týmto dvom nesmierne dôle-
žitým veciam?

K vojne, ktorá je nespravodlivá, útočná, zameraná napríklad 
na podmanenie cudzieho územia, musí zaujať jednoznačné sta-
novisko: odsúdiť ju a odmietnuť na nej akúkoľvek účasť.

Ak ide o vojnu spravodlivú, obrannú, v ktorej si napadnutý 
alebo ohrozený štát aj preventívnym útokom bráni svoje úze-
mie a nezávislosť pred nepriateľským agresorom, možno a treba 
k nej zaujať pozitívny a aktívny postoj. Keď ide o obranu vlasti, 
čiže mnohých spoločenských dobier, medzi ktoré patrí najmä 
poriadok, právo a spravodlivosť, treba obetovať aj život.

Kresťan však má všemožne podporovať svetový mier a bojo-
vať proti vojne. Všemožné úsilie o  mier a  o spravodlivé uspo-
riadanie konfliktov je jeho povinnosťou. Všetky protimierové 
a štvavé postoje, ktorými by pomáhal zvyšovať napätie a ohrozo-
val by mier, sú ťažkým previnením proti láske a blížnemu.

Sme si však vedomí, že boj za mier môže byť len vtedy účinný, 
ak medzi ľuďmi zavládne Kristova láska a ak sa bude plniť an-
jelské mierové posolstvo, ktoré odznelo nad Betlehemom: Sláva 
na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

– o –
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6. a 9. prikázanie:
NEZOSMILNÍŠ
(Ex 20, 14)
NEBUDEŠ ŽIADOSTIVO TÚŽIŤ PO MANŽELKE  
SVOJHO BLÍŽNEHO 
(Dt 22, 30)

Dnes sú to azda najťažšie, pre šťastný osobný a rodinný život 
najpotrebnejšie, zároveň však veľmi často prestupované priká-
zania.

Prv než budeme hovoriť o priestupkoch proti nim, zamyslime 
sa nad ich obsahom, aby sme za nimi videli dobrotivého Boha, 
ktorý nikoho nechce olúpiť o pôžitky, ktoré môže človeku po-
skytnúť telo. Naopak, Boh chce, aby ich človek prežíval dôstoj-
ne, ako sa patrí na korunu celého tvorstva. 

Prvý príkaz, ktorý dal Boh ľuďom v  raji, znel: „Ploďte sa 
a množte. Zaplňte zem a podmaňte si ju!“ (Gn 1, 28). Keby nebolo 
došlo k dedičnému hriechu, náš život by pokojne plynul a nebo-
lo by treba riadiť pohlavný život osobitnými príkazmi a zákazmi. 
No medzi prvými následkami dedičného hriechu bola nemierne 
sa hlásiaca pohlavná vášeň. Až do  pádu bola podriadená nad-
vláde rozumu a človek ju neužíval len pre ňu samu, ale pre to, 
pre čo bola Stvoriteľom daná.

Je teda pohlavné vzrušenie alebo pohlavná rozkoš, spojená 
s pohlavným stykom, niečím zlým alebo nemravným?

Vôbec nie. To všetko pochádza od Stvoriteľa, práve tak aj po-
hlavné orgány, ktoré umožňujú pohlavný styk a s ním spojenú 
rozkoš. Boh ich dal človeku na to, aby mu umožnil plniť príkaz: 
„Ploďte sa a množte!“ Keď ich človek pri plnení tohto príkazu 
užíva a požíva slasti spojené s ich užívaním, nielenže nekoná nič 
nemravné, ale naopak. Takéto úkony sú dobré, sväté, dokonca 
posväcujúce, ale len vtedy, ak sa konajú podľa vôle Stvoriteľa.

Človek však často marí Boží poriadok. Mnoho ráz hľadá iba 
rozkoš a  úmyselne zabraňuje cieľu, ku  ktorému pohlavný pud 
zo  svojej povahy a  zo Stvoriteľovej vôle smeruje. Takéto počí-
nanie je nezodpovedné, protiprirodzené, a  preto hriešne. Ide 
predovšetkým o sebaukájanie, pri ktorom sa vyvoláva pohlavná 
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rozkoš bez priameho pohlavného styku, a tak sa zneužíva vlast-
né alebo cudzie telo, a o všetky pohlavné styky, v ktorých sa 
hľadá len rozkoš a počatiu sa pritom zabraňuje.

A ak sa nebráni počatiu nového človeka, sú dovolené všetky 
pohlavné styky?

Nie.

Sú dovolené a  potom aj čestné a  čisté len v  právoplatnom 
manželstve. Len vtedy, keď je po každej stránke zabezpečený ži-
vot a výchova dieťaťa, ktoré sa môže narodiť z takéhoto styku. 
A to môže zabezpečiť len celoživotný manželský zväzok. 

To hovorí zdravý rozum. 

Každý iný pohlavný styk mimo manželstva je proti rozumu 
a  má vážne následky hlavne pre  tých, ktorí ho konajú, ale aj 
pre deti, ktoré z takéhoto pohlavného styku prídu na svet. Iste 
by bolo menej rozbitých manželstiev, menej nešťastných dievčat 
a slobodných matiek, keby si dali povedať a nechceli sa o tom 
presviedčať na vlastnej škode.

Prikázanie Nezosmilníš, ktoré absolútne zakazuje pohlavný 
styk a  vyvolávanie pohlavného vzrušenia všetkým slobodným 
– teda aj snúbencom – je len tlmočením prirodzeného zákona, 
ktorý v sebe cítia všetci, kým ho stálym prestupovaním neotu-
pia. Ak si niekto myslí, že pre neho to neplatí, že on je výnimka, 
že on to robí „z veľkej lásky“ alebo preto, že „sa to nedá vydržať“, 
nech sa len vážne zamyslí, či je to naozaj z lásky a nie z veľkého 
sebectva. Ak by toho druhého miloval viac ako seba alebo aspoň 
tak ako seba, vydržal by, neponižoval by ho a nerobil by z neho 
hračku svojich neskrotených vášní. A nech si pripomenie Pav-
lov výrok: „Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje“ (Flp 4, 13). 
A nech o túto silu aj prosí.

To by bolo pre slobodných a snúbencov. 

A manželom je už dovolené všetko?

Ani tým nie!

Dovolené, a ak sa dejú v stave milosti posväcujúcej, aj zásluž-
né a milosť rozmnožujúce sú tie manželské pohlavné styky, ktoré 
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sa dejú prirodzene, bez umelých zásahov zabraňujúcich počatiu 
nového človeka.

Každé zasahovanie do pohlavného styku, či už prerušova-
ním súlože, alebo užívaním antikoncepčných piluliek, alebo 
iných ochranných prostriedkov, ktoré znemožňujú počatie, je 
protiprirodzené, a preto nemravné a ťažko hriešne aj v man-
želstve.

Manželom je vždy dovolené užívať svoje manželstvo. Aj vte-
dy, keď určite vedia, že k počatiu nedôjde, čiže počas neplod-
ných dní. Z  vážnych dôvodov môžu so  spokojným svedomím 
využívať tieto dni a stýkať sa len počas nich. V ostatných dňoch, 
o ktorých predpokladajú, že by v nich mohlo prísť k počatiu, sa 
môžu styku zdržovať. V tom nie je nič hriešne. Dnes poznáme 
niekoľko morálne bezchybných metód, podľa ktorých sa môžu 
manželia bez  výčitiek svedomia vo  svojom sexuálnom živote 
riadiť. Takou je napríklad metóda merania bazálnej teploty 
alebo metóda hlienová. Ale sústavné využívanie týchto metód 
bez vážneho dôvodu takisto nie je v poriadku. Vážnym dôvodom 
môže byť napríklad väčší počet detí, slabý zdravotný stav ženy, 
zlé bytové pomery, slabé sociálne podmienky... Rozhodne nie 
je vážnym dôvodom túžba po luxusnom zariadení bytu, po cha-
te, aute, väčšej osobnej voľnosti alebo pohodlnosť, ktorá sa bojí 
obiet spojených s výchovou detí.

To, čo sme tu povedali, je nielen stálym učením Cirkvi, kto-
ré potvrdil pápež Pavol VI. encyklikou Humanae vitae a Posvät-
ná kongregácia pre  vieroučné otázky inštrukciou O  niektorých 
otázkach sexuálnej etiky, ale aj učením zdravého rozumu, serióz-
nych lekárov, sociológov, psychológov, sexuológov a  pedagó-
gov. Neblahé účinky pochádzajúce z  porušovania tohto príka-
zu v  manželstve svedčia, že sa tu robí čosi proti prírode. A  to 
má vážne následky, ako napríklad otupenie intímnej manželskej 
lásky, nadmernú nervozitu žien i  mužov, odpor voči mužovi, 
ktorý takto zneužíva manželstvo, pohlavné choroby a choroby 
ženských pohlavných orgánov, najmä však olúpenie sa o zážitok 
opravdivého šťastia a radosti, ktorá plynie z úplného a bezsta-
rostného odovzdania sa Bohu i manželskému partnerovi.
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Okrem neprirodzeného pohlavného styku sú manželom za-
kázané aj všetky mimomanželské pohlavné styky, aj keby s nimi 
manželský partner súhlasil.

Ak je dajaký čin zlý, a preto zakázaný, zakázané sú aj všetky 
blízke príležitosti, ktoré k nemu vedú. A túto zásadu treba apli-
kovať aj na oblasť, ktorej sa týka šieste a deviate Božie prikáza-
nie.

Tieto prikázania zakazujú nielen všetky mimomanželské po-
hlavné spojenia a  neprirodzené manželské pohlavné styky, ale 
aj všetky myšlienky, slová a skutky, ktoré by mohli byť blízkou 
príležitosťou na ne.

Toto sú hlavné zásady, pomocou ktorých budeme odpovedať 
na  otázku, kedy a  ako sa človek prehreší proti týmto prikáza-
niam. Možno sa Vám to bude zdať tvrdé, prehnané, zastarané, 
nemoderné, vymyslené tými, ktorí nepoznali slasť tohto zakáza-
ného ovocia... Je pravda, že je to tvrdé, náročné a niekedy veľ-
mi ťažko uskutočniteľné. No nemožno pripustiť, že je to nemo-
derné a zastarané. Neviem, čo by ste povedali o človeku, ktorý 
by dajakému športovcovi tvrdil, že poctivo trénovať a zriekať sa 
všetkého, čo mu prekáža dosiahnuť čo najvyšší výkon, je zasta-
rané a nemoderné, pretože je to tvrdé a náročné! A tu ide o čosi 
omnoho dôležitejšie, ako je nejaký športový výkon, úspech. Tu 
ide o pokoj v duši, o pozemské i večné šťastie jednotlivca i ce-
lých rodín. A ten, kto nám tieto príkazy dal, dal nám aj mocné 
prostriedky, pomocou ktorých ich možno dodržať. Je to pre-
dovšetkým živá viera, úprimná modlitba a časté pristupovanie 
k sviatosti pokánia a k svätému prijímaniu.

Viem, že mnohí si nedajú povedať a na vlastnej škode sa budú 
chcieť presvedčiť o nezmeniteľnosti a absolútnej platnosti tých-
to príkazov. Časom ich nespokojné svedomie presvedčí, že sia-
hali po zakázanom ovocí. Možno si svedomie otupia častým pre-
stupovaním týchto príkazov a  stratia zmysel pre  pravé šťastie, 
ktoré môže človeku poskytnúť svätý a  čistý život slobodných 
a sväté spolunažívanie dvoch milujúcich sa manželov... Časom 
sa zhnusia sami sebe, ak sa sami dopúšťajú týchto priestupkov, 
alebo tomu druhému, ktorého tým ponižujú a poškodzujú.
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Liberálne názory na manželský a predmanželský pohlavný ži-
vot vyplývajú z pomýlenej filozofie materialistických teoretikov, 
ale ešte viac praktikov, ktorí zmysel života vidia v maximálnom 
vychutnávaní toho, čo je schopné človeku poskytnúť ľudské telo. 
Druhým zdrojom, z  ktorého prýštia tieto názory, je pochybné 
náboženstvo, ktoré hlása, že na ospravedlnenie pred Bohom sta-
čí viera nezávislá od skutkov, lebo dedičným hriechom sa vôľa 
natoľko skazila, že nie sme schopní konať dobro, a teda ani ovlá-
dať tento silný pud.

Kresťanský názor na sexuálnu etiku je vo svojich požiadav-
kách na vôľu človeka náročný. Tým však človeka stavia na dôs-
tojnú výšku, aká mu v prírode patrí. Nie sme predsa zvieratá, aby 
sme uspokojovali svoje telesné pudy, keď sa ozvú. Azda nikde 
inde človek neprejaví takú silu svojej vôle a  krásu charakteru, 
ako v dobrovoľnej zdržanlivosti pred manželstvom a rozumným 
užívaním pohlavného pudu v  manželstve. Boh, ktorý povolal 
človeka na taký hrdinský život, mu dáva vo sviatostiach silu, aby 
dokázal žiť tak, ako si to on praje. Len kresťanská viera môže 
vychovať dobrých otcov a  matky a  statočných manželov, ktorí 
dokážu byť až do smrti verní Bohu a svojej manželskej prísahe.

Proti šiestemu a deviatemu prikázaniu sa človek ťažko pre-
hreší: 

−	 smilstvom, keď sa pohlavne stýkajú dve slobodné osoby 
rozličného pohlavia;

−	 cudzoložstvom, keď aspoň jedna z  hrešiacich osôb je 
viazaná manželstvom. Vtedy sa dopúšťajú dvoch ťažkých 
hriechov: jedného proti čistote, druhého proti manželskej 
vernosti;

−	 svätokrádežným smilstvom, keď ide o pohlavný styk me-
dzi osobami, z ktorých aspoň jedna má sľub čistoty. Aj tu 
sa dopúšťajú dvoch ťažkých hriechov: jedného proti čisto-
te, druhého proti sľubu;

−	 svätokrádežným cudzoložstvom, keď jedna stránka je 
viazaná manželstvom, druhá sľubom čistoty. Páchajú tri 
ťažké hriechy: jeden proti čistote, druhý proti vernosti, 
tretí proti sľubu;
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Tu treba pripomenúť, že osoba, ktorá bola cirkevne zosobá-
šená a  dá sa civilne rozviesť, pácha ťažký hriech a  jej manžel-
stvo i naďalej zostáva platné pred Bohom i pred Cirkvou. Ak by 
uzavrela nové – pravda, len civilné – manželstvo, žije v konkubi-
náte, čiže v stálom hriechu cudzoložstva. A každým pohlavným 
stykom pácha hriech cudzoložstva. Preto je vylúčená z eucha-
ristického spoločenstva a zo sviatosti pokánia dovtedy, kým sa 
nezriekne hriešneho života;

−	 krvismilstvom, keď ide o  pohlavný styk medzi pokrvne 
príbuznými. Aj to je dvojnásobne ťažký hriech;

−	 homosexualitou, keď sa pohlavne stýkajú alebo dráždia 
osoby rovnakého pohlavia;

−	 beštialitou, pohlavným stykom so zvieraťom;
−	 sebaukájaním, keď si niekto vyvoláva pohlavnú rozkoš 

na vlastnom tele.

No nielen samotné tieto činy sú ťažkým hriechom, ale aj všet-
ko to, čo je blízkou príležitosťou na ne. Napríklad:

−	 náruživé bozkávanie sa slobodných ľudí, ktoré vedie k se-
baukájaniu alebo k pohlavnému styku;

−	 dotyky vyvolávajúce pohlavnú rozkoš;
−	 pohľady, ak niekto s  hriešnou záľubou alebo úmyslom 

vyvolať si pohlavnú rozkoš číta nemravné knihy, pozerá 
dráždivé filmy, televízne programy alebo dráždivo pôso-
biace obrazy;

−	 účasť na striptízových predstaveniach a na nudistických 
plážach;

−	 nečisté myšlienky, predstavy a žiadosti, ak sa im niekto 
dobrovoľne a s hriešnym úmyslom oddáva;

−	 všetky neprirodzené manželské pohlavné styky a doty-
ky, zamerané len na sebaukájanie, vylučujúce normálny 
pohlavný styk, pri ktorom by mohlo prísť k počatiu;

−	 nemravné, dvojzmyselné a dráždivé reči, ktoré vzbudzu-
jú nečisté myšlienky, predstavy a žiadosti;

−	 také tance a spoločenské hry, pri ktorých dochádza k po-
hlavnému vydráždeniu.
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Ešte niekoľko poznámok o bozkávaní.

Je to téma, na ktorú sa mladí ľudia dosť často pýtajú. Po tom, 
čo sme doteraz povedali, môžeme riešiť aj tento problém.

Čo je vlastne bozk?

Predovšetkým vonkajší znak, ktorým ľudia vyjadrujú vnútor-
ný cit lásky, ktorú v sebe pociťujú. Môže byť aj prejavom úcty, 
vďačnosti alebo ľútosti.

Je zrejmé, že takéto prejavy nie sú hriechom. Naopak, ak sú 
úprimné, sú to mravne dobré činy. Ak sa konajú v stave Božej 
milosti, sú aj nadprirodzene záslužné. To platí aj o bozkoch, kto-
ré sú priateľským pozdravom pri stretnutí alebo lúčení.

Bozkom sa však naznačuje aj túžba po  intímnom spojení 
dvoch bytostí. Vieme, že bozkávanie spravidla predchádza po-
hlavný styk. Dlhé bozky prebúdzajú v človeku pohlavnú vášeň 
a spravidla vedú k sebaukájaniu jedného alebo obidvoch part-
nerov alebo k nedovolenému pohlavnému styku. A keďže aj ne-
splnená žiadosť niečoho ťažko hriešneho je ťažkým hriechom, 
potom aj dlhé náruživé bozkávanie, ak je v ňom takáto žiadosť, 
je ťažkým hriechom.

A tu by sme chceli upozorniť najmä dievčatá, ktoré sa rady 
nerozvážne bozkávajú. Ak by im to aj momentálne nevadilo, mu-
sia myslieť na to, že chlapca to môže vyviesť z rovnováhy a po-
tom hreší nielen on, ale aj ona, ktorá mu na to dala príležitosť.

Opakujeme, že ani snúbenci nemajú právo na  takéto vzru-
šujúce bozky a objatia, pri ktorých je nebezpečenstvo ukájania 
sa, tým menej na pohlavný styk, a to ani deň pred svadbou. Veď 
v našich krajoch zasnúbenie nemá také právne následky, ako to 
bolo za Kristových čias v Palestíne, kde snúbenci boli už man-
želia, aj keď spolu nebývali. U nás sa snúbenci môžu hocikedy 
rozísť, ak sa z nich jeden rozísť chce.

Uvedomme si a pri sviatosti pokánia na to nezabúdajme, že 
hriechov sa dopúšťame nielen vonkajšími činmi, ale už vnútor-
ným rozhodnutím čin vykonať, čiže vedome a dobrovoľne si ho 
žiadať, alebo po ňom túžiť, aj keď potom z dajakej príčiny neprí-
de k vonkajšiemu prejavu. Pán o tom jasne hovorí: „Každý, kto 
na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci“ 
(Mt 5, 28).
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Ak sa niekto dobrovoľne zaoberal hriešnymi myšlienkami 
alebo prechovával vo svojom srdci túžby, protiviace sa šiestemu 
a  deviatemu prikázaniu, musí pri  vyznaní povedať, že sa myš-
lienkami alebo žiadosťami dopustil – podľa toho, o  koho ide 
– smilstva, cudzoložstva, krvismilstva alebo svätokrádežného 
smilstva... Keby to nepovedal, zamlčal by ťažký hriech. A keby to 
úmyselne zatajil, spovedal by sa svätokrádežne.

Ak človek nemá v  týchto myšlienkach a  predstavách záľu-
bu, ale bojuje proti nim a úprimne sa snaží vylúčiť z nich všetko 
hriešne, nielenže nemá nijaký hriech, ale týmto bojom proti po-
kušeniam môže získať ešte aj zásluhy.

Všedné hriechy proti šiestemu a deviatemu prikázaniu:

Keďže v tejto veci všetko (myšlienky, predstavy, žiadosti, slo-
vá, skutky) je závažné, k ľahším priestupkom dôjde iba z nedo-
statočného poznania alebo neúplného rozhodnutia.

Ľahkým hriechom je napríklad:
−	 sebaukájanie v polospánku;
−	 letmé pozeranie dráždivých obrazov, filmov len zo zveda-

vosti, bez úmyslu vyvolať si vzrušenie. To isté platí aj o čí-
taní kníh, ktoré pohlavne vzrušujú;

−	 nepotrebné rozhovory o sexuálnych veciach, ktoré nikoho 
nevydrážďujú; 

−	 zbytočné pohľady alebo dotyky na  dráždivých miestach 
vlastného tela bez úmyslu ukájať sa.

Vo sne sa nikdy nemožno dopustiť hriechu, lebo vtedy človek 
nie je pri vedomí a nekoná slobodne. Hriech by mohol spáchať, 
keby sa po prebudení vedome a s hriešnou záľubou dobrovoľne 
zaoberal tým, čo sa mu prisnilo.

Štúdium sexuálnych problémov je dovolené, ba povinné na-
toľko, nakoľko je to potrebné a nakoľko to dotyčnému neškodí. 
Medici, kňazi, manželia sa musia s týmito otázkami oboznámiť, 
aj keby pritom cítili pokušenie proti čistote. Pokušenie však nie 
je hriechom. No musia sa pritom všemožne brániť, aby mu ne-
podľahli, a užívať všetky prostriedky, ktoré im môžu pomôcť.

– o –
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7. a 10. prikázanie: 
NEPOKRADNEŠ
(Ex 20, 15)
NEBUDEŠ TÚŽIŤ PO MAJETKU SVOJHO BÍŽNEHO
(Ex 20, 17)

Týmto prikázaním chráni Boh naše i cudzie súkromné vlast-
níctvo. Vlastniť je prirodzenou túžbou i  prirodzeným právom 
človeka. Zem je spoločným vlastníctvom nás všetkých, ale určité 
veci boli dané do správy jednotlivcovi, ktorý ich má užívať tak, 
aby mohol dôstojne žiť ako iní a tí druhí zasa tak ako on. Nikto 
nie je absolútnym pánom dajakej veci. Sme len správcovia. Preto 
v čase núdze, keď ide o záchranu života, sme povinní podeliť sa 
o  hmotné dobrá s  tými, ktorí ich nemajú. Ak to sami nespra-
víme, sami si môžu vziať toľko, koľko potrebujú pre seba a pre 
svoju rodinu.

Za iných okolností je každé odcudzenie hodnotnej veci krá-
dežou, ak sa uskutoční proti vôli majiteľa rozumne sa zdráha-
júceho vec vydať. Majiteľom môže byť súkromná osoba alebo 
väčšia či menšia spoločnosť. Kto ukradne vec v  hodnote den-
nej mzdy robotníka, môže sa dopustiť ťažkého hriechu. Závisí to 
od okolností krádeže, najmä od toho, komu vec ukradol, a nie-
len od  toho, čo ukradol. Odcudzenie menej hodnotnej veci je 
všedným hriechom.

Toto prikázanie sa prestupuje nielen krádežou, ale aj poško-
dením vecí, ich zničením alebo zámenou v neprospech majiteľa. 
Aj tu veľkosť viny závisí od veľkosti škody a od úmyslu, s akým 
sa to robí.

Ak niekto vydiera peniaze alebo iné cenné veci, ak berie veľké 
úroky, ak hrá hazardné hry a tým poškodzuje vlastnú rodinu, ak 
neplatí spravodlivé dane, ak svedomito nepracuje, ak neprávom 
štrajkuje... tým všetkým sa môže dopustiť aj ťažkého hriechu.

Kto je nespravodlivo poškodený a  škodca mu nechce ško-
du nahradiť, mohol by sa na jeho úkor dovtedy potajomky od-
škodňovať, kým si nevyrovná utrpenú škodu. Dokonalejšie je 
však riadiť sa slovami evanjelia: „No ja vám hovorím: Neodpo-
rujte zlému. Ak ťa niekto udrie po  pravom líci, nadstav mu aj 
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druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj 
plášť!“ (Mt 5, 39 – 40).

Na tomto mieste znova upozorňujeme, že podmienkou 
na  odpustenie hriechov pri  obrade zmierenia je vrátiť odcu-
dzenú vec alebo natoľko nahradiť zavinenú škodu, nakoľko sme 
schopní. Toto všetko platí aj o odcudzovaní predmetov a mate-
riálov z podnikov, v ktorých pracujeme.

– o –

8. prikázanie:
NEBUDEŠ KRIVO SVEDČIŤ PROTI SVOJMU BLÍŽNEMU
(Ex 20, 16)

Boh týmto prikázaním chráni pravdu a  česť, ako aj dobré 
meno každého človeka.

Ťažko sa proti nemu prehreší napríklad:
−	 kto klamstvom spôsobí ťažké hmotné alebo duchovné 

škody blížnemu;
−	 kto krivo prisahá, čiže Boha volá za svedka na potvrdenie 

lži;
−	 kto ohováraním, čiže neoprávneným vyjavovaním chýb 

vážne ubližuje blížnemu na cti;
−	 kto osočovaním, čiže nepravdivými rečami vážne poškodí 

česť blížneho;
−	 kto bez súhlasu dospelého adresáta číta súkromnú koreš-

pondenciu alebo denníky;
−	 kto prezradením zvereného alebo úradného tajomstva 

ťažko uškodí blížnemu na cti alebo na majetku;
−	 kto sa z blížneho posmieva a ho potupuje vo vážnej veci;
−	 kto bezdôvodne a vo vážnej veci odsudzuje alebo podo-

zrieva blížneho.

Všedného hriechu sa dopustí:
−	 kto klame, ale nikomu tým vážne neublíži;
−	 kto klebetí, ohovára alebo osočuje, ale nikomu tým vážne 

neškodí. 
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Klamstvo je vždy hriechom, a preto nie je nikdy dovolené. 
Boh je Pravda, a on nemôže ani klamať, ani byť oklamaný. A my, 
ak máme byť dokonalí, ako je dokonalý náš nebeský Otec (po-
rov. Mt 5, 48), nikdy nesmieme klamať. Jeho slovo nám hovorí: 
„Ale vaša reč nech je ,áno – áno‘, ,nie – nie‘. Čo je navyše, pochá-
dza od zlého“ (Mt 5, 37).

Teda vždy treba hovoriť pravdu?

Nie. Niekedy môžeme a neraz i musíme mlčať. A v niekto-
rých prípadoch bude treba tajomstvo, prezradením ktorého by 
vznikli veľké škody, chrániť aj za cenu veľkých obetí. Ba v urči-
tých situáciách ešte aj iným spôsobom, ktorý Duch Svätý vnuk-
ne tým, čo ho o to prosia. Kristus o tom hovorí: „Pre mňa vás 
budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im 
aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete 
hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď 
to už nie vy budete hovoriť, ale Duch vášho Otca bude hovoriť 
vo vás“ (Mt 10, 18 – 20).

Spoľahnime sa teda na toho, ktorý najlepšie vie, čo je hrie-
chom a čo nie, a čo viac poslúži záujmom Božieho kráľovstva, či 
naše mlčanie, vyjavenie alebo zapretie pravdy, na ktorú zlomy-
seľný útočník nemá právo. A nezabúdajme, že v Božej moci sú 
mysle i srdcia, otázky i odpovede, ale aj konečný výsledok všet-
kého.

Niekedy však treba hovoriť o chybách a priestupkoch blíž-
nych, ale iba tým, ktorí môžu prekaziť zlo alebo pomôcť dotyč-
nej osobe, aby sa mohla napraviť.

– o –

CIRKEVNÉ PRIKÁZANIA

Cirkevných zákonov je mnoho a sú obsiahnuté v cirkevnom 
zákonníku, ktorý sa volá Kódex cirkevného práva (Codex iuris ca-
nonici – CIC) a platí od Prvej adventnej nedele roku 1983. Obsa-
huje 1752 predpisov, čiže kánonov.
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Z týchto mnohých cirkevných zákonov sa v katechizme uvá-
dza len päť pod názvom Pätoro cirkevných prikázaní. Sú to tie, 
ktoré nám ukladajú najbežnejšie náboženské povinnosti. Iba ka-
tolíkov zaväzujú zachovávať ich .

O 1. cirkevnom prikázaní sme hovorili pri  treťom Božom 
prikázaní.

– o –

2. cirkevné prikázanie:
ZACHOVÁVAŤ PRIKÁZANÉ DNI POKÁNIA

Ježiš Kristus prikázal, aby každý človek, ktorý dospel k uží-
vaniu rozumu a  chce mať účasť na  Božom kráľovstve, konal 
skutky kajúcnosti: Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do  Galiley 
a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo 
sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 14 – 15).

Keď si odoprieme dajakú príjemnú vec, ktorá sama osebe nie 
je zlá, je to skutok kajúcnosti. Takéto skutky máme konať preto, 
aby sme sa zmenili v zmýšľaní, t. j. aby sme sa neriadili svojimi 
vlastnými chúťkami, ale osvojili si zmýšľanie a  spôsoby Ježiša 
Krista, ktorý vždy hľadá a plní Otcovu vôľu, ale aj preto, aby sme 
sa zapieraním v dovolených veciach učili premáhať pokušenie 
konať veci nedovolené.

Medzi skutky kajúcnosti patrí najmä modlitba, pôst a skut-
ky mimoriadnej lásky. Ježiš Kristus nám dal príklad kajúcnos-
ti všetkými týmito spôsobmi. Pri  poslednom súde sa zameria 
predovšetkým na to, či sme aj my konali skutky milosrdenstva 
voči svojim blížnym. Skutky kajúcnosti prikázal on sám. Cir-
kev nám iba pripomína jeho vôľu a prikázaním určuje spôsob, 
ako sa majú konať, ako i čas, kedy sa majú konať. Keďže formy 
kajúcnosti môžu byť rozličné, aj cirkevné smernice, ktoré ich 
nariaďujú a upravujú, môžu byť v rozličných krajoch a časoch 
rozličné.

– o –
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Na Slovensku platí tento  
PÔSTNY PORIADOK

I.

1. Každý piatok je deň pokánia, lebo v ten deň zomrel za nás Spa-
siteľ. Kajúcimi skutkami sa pripájame aspoň nepatrne k jeho obeti, 
a tak sa vďačne hlásime k jeho krížu. Piatkový pôst – odriekanie sa 
mäsitých pokrmov – patrí už dlhé roky medzi cirkevné prikázania. 
Jeho zachovávanie je veľmi sťažené zložitosťou dnešného života. 
Preto sa táto povinnosť pozmeňuje tak, že veriaci sa môžu v piatok 
alebo zriekať mäsitých pokrmov, alebo si môžu uložiť nejaký prejav 
pokánia podľa vlastnej voľby – pôst alebo skutok zbožnosti či lásky.

Pôst: odoprieť si mäsitý pokrm, alkoholický nápoj, fajčenie ale-
bo dajakú zábavu.

Skutok zbožnosti: účasť na svätej omši, čítanie zo Svätého pís-
ma, krížová cesta, modlitba ruženca, štúdium kresťanskej náuky, 
meditácia a podobne.

Skutok lásky: návšteva chorých a ich opatera, pomoc blížnemu, 
konkrétna služba občianskemu alebo cirkevnému spoločenstvu.

2. Na začiatku a na konci Pôstneho obdobia, teda na Popol-
covú stredu a  na Veľký piatok, je prísny pôst, t. j. odriekanie 
sa mäsitých pokrmov a obmedzenie jedla. Dovolené je iba raz 
za deň sa najesť dosýta. Tento prísny pôst je záväzný pre veria-
cich od 18. do 60. roku života. Mladistvým medzi 14. a 18. rokom 
a starším nad 60 rokov sa v tieto dni prikazuje iba vzdať sa mä-
sitých pokrmov.

Choroba, ťažká telesná práca alebo iný podobný vážny dôvod 
oslobodzujú od pôstu. V tieto dva dni sa zjednocujú katolíci všet-
kých krajín spoločným vyjadrením ducha pokánia a  dosvedčujú 
tak svoje spojenie s Pánom (Paenitemini, 3. časť).

3. Povzbudzujeme tých, ktorí majú dostatočné príjmy, aby naj-
mä v  Pôstnom období – ako výraz ochoty zadosťučiniť za  hrie-
chy svoje a iných prispievali na dobré ciele: na zmiernenie biedy 
vo svete, na podporu chudobných, na opravu kostola, na potreby 
duchovnej správy a pod.
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4. Ten, kto tieto nariadenia o pokání bez vážnych dôvodov 
zanedbáva vo veľkej miere alebo nimi dokonca pohŕda, vážne sa 
prehrešuje, pretože sa vystavuje nebezpečenstvu, že sa odvráti 
od ducha pokánia vôbec. Potom sa má čo obávať výstrahy Pána 
Ježiša: Ak sa nebudete kajať... zahyniete (Lk 13, 5).

II.

5. Zvlášť výrazným prejavom pokánia je skutočné a úprimné pri-
jatie sviatosti zmierenia. V nej sa kajúcnik, prichádzajúci s úprim-
nou ľútosťou a silnou vôľou viac nezhrešiť, stretáva s Ježišom Kris-
tom. Z  jeho milosrdenstva sa zmieruje s  Bohom a  aj s  Cirkvou, 
ktorej svätosť svojimi hriechmi zatemňuje. V tejto sviatosti sa mu 
obnovuje čistota duše a život v milosti, ak ju smrteľným hriechom 
stratil. Dostáva silu pre život podľa Ducha.

6. Každý katolík, ktorý sa dopustil smrteľného hriechu, je prís-
ne viazaný vyspovedať sa aspoň raz do roka. Takisto je viazaný po-
vinnosťou prijať Oltárnu sviatosť. Aj túto povinnosť možno splniť 
kedykoľvek v roku, najvhodnejšie je však Veľkonočné obdobie. Veľ-
mi však každého napomíname, aby po veľkom páde (po spáchaní 
smrteľného hriechu) neváhal a obnovil svoje priateľstvo s Pánom 
Bohom ihneď dokonalou ľútosťou a čo najskôr sviatosťou pokánia.

7. Je veľmi prospešné prijímať sviatosť pokánia častejšie. 
Pre skutočný duchovný život má veľký význam vyznávať sa zo všet-
kých hriechov. Pravidelná svätá spoveď zo  zbožnosti poskytuje 
okrem odpustenia hriechov aj pomoc v boji proti hriechu a dáva 
príležitosť na sústavné duchovné vedenie.

8. Všetky tieto prejavy pokánia nech vychádzajú z úprimného 
kajúceho srdca. Preto odporúčame konať najmä v Advente a v Pôst-
nom období kajúcu bohoslužbu slova. Jej cieľom je hlboké osobné 
prežitie Božieho milosrdenstva a tým aj opravdivejšie pristupova-
nie k sviatosti pokánia (Direktórium, 1983, s. 48 – 50).

Cirkevná vrchnosť okrem toho odporúča ako prejav kajúc-
nosti nekonať svadobné veselie a nezúčastňovať sa na tanečných 
zábavách vo Veľkom týždni, t. j. od  Kvetnej nedele do  nedele 
Veľkonočnej.

– o –
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Odriekať sa mäsitého pokrmu znamená nejesť mäso, vnútor-
nosti, zakáľačkové jedlá, mäsové polievky, slaninu, škvarky. Me-
dzi mäsité pokrmy sa nepočíta masť, maslo, syr, vajcia, rybacie 
mäso a mäso z obojživelníkov.

Kto nezachová prikázaný pôst a nenahradí ho dajakou inou 
formou pokánia, dopúšťa sa hriechu. A ak to robí bez vážneho 
dôvodu alebo z opovrhnutia týmito príkazmi, ťažko hreší.

Okrem toho je predpísaný hodinový pôst pred svätým pri-
jímaním. Pitie vody – i minerálnej – ako i fajčenie pôst neruší. 
Chorí, ktorí majú predpísané lieky, môžu ich užiť pred svätým 
prijímaním, aj keď ich treba zapiť čajom alebo inou tekutinou. 
Čas odriekania sa jedla alebo alkoholického nápoja sa zužuje 
asi na štvrťhodinku pre starých a chorých, aj keď neležia. Ba aj 
pre tých, ktorí sa starajú o chorých alebo starých a ich príbuz-
ných a chcú spolu s nimi prijímať, ak by bez  ťažkostí nemohli 
dodržať hodinový pôst.

– o –

3. cirkevné prikázanie:
ASPOŇ RAZ V ROKU SA VYSPOVEDAŤ  
A PRIJAŤ OLTÁRNU SVIATOSŤ

O tomto prikázaní sa už hovorilo v uvedenom Pôstnom po-
riadku. Splniť ho možno len prijímaním, ktoré nie je svätokrá-
dežné. Príkaz viaže pod  ťarchou ťažkého hriechu. Pán hovorí: 
„Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať 
v sebe život“ (Jn 6, 52). Toto prikázanie treba splniť cez Veľko-
nočné obdobie, len zo spravodlivých dôvodov v inom čase.

– o –

4. cirkevné prikázanie
UZATVÁRAŤ MANŽELSTVO PRED TVÁROU CIRKVI

Týmto prikázaním Cirkev káže svojim veriacim uzatvá-
rať manželstvo pred tvárou Cirkvi, teda cirkevným obradom 
za účasti kňaza a dvoch svedkov. Chce zabrániť tomu, aby kato-
lík uzatváral iba civilné manželstvo, pretože takéto manželstvo 



69

je pre katolíka neplatné. Veriaci sú povinní, pokiaľ sa rozhodli 
žiť v  manželstve a  spĺňajú všetky cirkevnoprávne podmienky, 
uzatvárať sviatostné manželstvo v  Božom chráme pred tvárou 
Boha a cirkevného spoločenstva. V bežnej reči to znamená „mať 
cirkevný sobáš“. 

– o –

5. cirkevné prikázanie:
PODPOROVAŤ CIRKEVNÉ USTANOVIZNE

Aj o náplni tohto prikázania sa hovorilo v Pôstnom poriadku. 
Cirkev nám v ňom prikazuje starostlivosť o kostoly, o potreby 
farnosti, o dobročinné ústavy, o katolícku tlač a médiá, o semi-
nár, podporovanie apoštolátu rehoľných a náboženských zdru-
žení...

– o –

Iné cirkevné prikázania

V našich krajoch ide predovšetkým o príkaz neuzatvárať man-
želstvo s nekatolíkom bez súhlasu cirkevnej vrchnosti a staršie 
príkazy o nespaľovaní mŕtvol a nečítaní zakázaných kníh.

1.  Katolík, ktorý uzatvára manželstvo s  nekatolíkom 
bez  súhlasu cirkevnej vrchnosti, alebo s  jej súhlasom, 
no bez  úprimného úmyslu dodržať podmienky platné-
ho uzavretia tohto tzv. krížneho manželstva, pácha ťažký 
hriech. Okrem toho je jeho manželstvo neplatné a man-
želské nažívanie nedovolené, čo mu zabraňuje prijať svia-
tosť pokánia a Eucharistiu, kým neuzavrie platné manžel-
stvo pred katolíckym duchovným. To isté platí aj po jeho 
uzavretí, ak nedodržiava podmienky, za  ktorých Cirkev 
súhlasila s uzavretím tohto manželstva, že deti budú krste-
né a vychovávané v katolíckom duchu a nekatolík nebude 
prekážať katolíkovi plniť si svoje náboženské povinnosti. 
Každým vedomým a  dobrovoľným nedodržaním týchto 
podmienok pácha ťažký hriech.
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2.  Katolíci nemajú bez  vážnych dôvodov dávať spaľovať 
svojich mŕtvych a byť členmi spoločnosti priateľov žehu, 
lebo tu sa spaľovanie neraz chápe ako opovrhnutie vierou 
v  posmrtný život. Ak sa spaľovanie robí z  dôvodov hy-
gienických alebo praktických a nie je výrazom opovrho-
vania vierou v  posmrtný život a  zmŕtvychvstanie, môžu 
ho použiť aj katolíci. Kresťanský spôsob je pochovávanie 
do zeme, lebo sa podobá siatiu semena, z ktorého má zno-
va vyklíčiť život.

3.  Úradný index Cirkvou zakázaných kníh bol zrušený. Tým 
však neprestal platiť prirodzený zákon, ktorý nám hovorí, 
že všetko, čo škodí našej duši, máme užívať len natoľko, na-
koľko je to nutné a nespôsobuje nám to vážne škody. Kto 
pri čítaní dajakej knihy zistí, že ohrozuje jeho vieru alebo 
čistotu, je povinný pod ťarchou hriechu knihu odložiť, rie-
šiť si vzniknuté pochybnosti a bojovať proti pokušeniam.

– o –

Ešte uvedieme zvláštne druhy hriechov podľa katechizmu:
a) Sedem hlavných hriechov
b) Šesť hriechov proti Duchu Svätému
c) Donebavolajúce hriechy
d) Cudzie hriechy.

a) Hlavné hriechy sú: 
1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. Lenivosť

Pyšný je ten, kto si o sebe myslí viac ako treba a podceňuje 
blížneho. Lakomý nadmerne lipne na svojich peniazoch a ma-
jetku a  má tvrdé srdce voči ostatným. Závistlivý sa zarmucuje 
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nad šťastím svojho blížneho alebo sa teší z jeho nešťastia. Sedem 
hlavných hriechov nazývame hlavnými preto, lebo z nich pochá-
dzajú iné hriechy ako zo svojich koreňov.

b) Hriechy proti Duchu Svätému sú:
1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
2. Pochybovať o Božom milosrdenstve a oddať sa zúfalstvu.
3. Odporovať poznanej zjavenej pravde.
4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
5. Zatvrdiť si srdce voči spasiteľným napomínaniam.
6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.

c) Donebavolajúce hriechy sú:
1. Úmyselná vražda.
2. Sužovanie vdov a sirôt.
3. Nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu. 

Neprávosť týchto hriechov akoby volala o pomstu do neba.

d) Cudzí hriech pácha ten, kto napomáha hriechy druhých 
mlčaním, slovom alebo skutkom. Cudzie hriechy sú:

1. Dať iným radu na hriech.
2. Podnecovať iných na hriech.
3. Kázať iným spáchať hriech.
4. Privoliť na hriech iných.
5. Poskytnúť iným pomoc pri hriechu.
6. Mlčať pri hriechu iných.
7. Zastávať hriech iných.
8. Netrestať hriech iných.
9. Chváliť hriech iných.

Kto spácha cudzí hriech, je spoluvinník. Patrí sem aj pohoršenie. 

– o –
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Drahí priatelia, možno po prečítaní tejto kapitoly pocítite od-
por nielen voči tomu, o čom sme tu museli písať, ale aj voči sebe 
samým. Možno strácate pôdu pod nohami, na ktorej ste doteraz 
tak sebavedome stáli plní presvedčenia, že nemáte nijaké alebo 
vážnejšie hriechy. A  teraz vidíte celý svoj život v  inom svetle. 
Možno strácate istotu a zároveň aj odvahu prijať sviatosť poká-
nia, ktorú ste ešte pred prečítaním tejto kapitoly mali.

To nebolo cieľom týchto riadkov a nebolo by to od Vás ani 
rozumné a správne. Ak som hovoril tak otvorene, to len preto, 
že mi na Vás záleží. Týmto poučením som Vás chcel upozorniť 
na  niektoré temné stránky ľudského života, ochrániť Vás pred 
veľkým zlom hriechu, do ktorého sa ľudia tak slepo rútia, a po-
môcť Vám a s Vašou pomocou aj iným z hriechu sa dostať. Pouká-
zaním na vážnosť priestupkov v rozličných oblastiach Vás chcem 
varovať, aby ste si dali pozor na  určité príležitosti a  nebezpe-
čenstvá. Aby ste napríklad prenáhlene neuzatvárali známosti, 
príliš sa nepoddávali svojim citom a nezahrávali sa s láskou. Ak 
myslíte na manželstvo, hľadajte si takého manželského partnera, 
ktorý bude chcieť v manželstve kresťansky žiť. Ináč veľmi ťažko 
budete môcť duchovne napredovať.

Netrápte sa, ak ste doteraz nepoznali veľkosť zloby niekto-
rých svojich činov. Týmto novým poznaním sa ich mravná hod-
nota nezmenila. Veď sme si jasne povedali, že hriech pácha len 
ten, kto vedome a  dobrovoľne koná zlo. To, čo možno teraz 
v sebe cítite, je následné svedomie, prebudené poznaním, ktoré 
Vám v budúcnosti bude brániť konať činy, o ktorých ste sa do-
zvedeli, že sú zlé.

Myslím, že ďalšia kapitola Vám všetkým pomôže, aby ste si 
dali svedomie do  dôkladného poriadku generálnou sviatosťou 
pokánia, ktorá by mohla byť začiatkom nového života, dôstojné-
ho pre Božie dieťa.

– o –
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IV. AKO SI VYKONAŤ GENERÁLNU SVÄTÚ    
      SPOVEĎ?

Človek si neraz povie: Kiežby som tak mohol začať odznova 
na rovnom teréne!

A ono to nie je celkom nemožné. Ani pre toho, čo už kadečo 
preskákal a má za sebou všeličo. A nech by aj terén svedomia 
bol akokoľvek hrboľatý, dá sa ešte vyčistiť a zrovnať. Na to, aby 
sme si mohli dať svedomie do dôkladného poriadku, je dobrá ge-
nerálna svätá spoveď, ktorá môže byť začiatkom nového života, 
primeraného Božiemu dieťaťu. 

Tu si povieme, čo je generálna spoveď, aké druhy generálnej 
spovede poznáme a ako si ju možno vykonať.

Čo je generálna svätá spoveď?

Je to také vyznanie hriechov, pri ktorom sa znova vraciame 
k svojim pokleskom, zamýšľame sa nad nimi a ľútostivo sa z nich 
vyznávame, a to buď z celého doterajšieho života (to je celoži-
votná spoveď), alebo len z určitého časového úseku.

Načo je to dobré?

Predovšetkým nato, aby sme duši vrátili stratený pokoj a utí-
šili si svedomie, ktoré nie je spokojné s doterajším prijímaním 
sviatosti pokánia.

Podľa potreby a pohnútok, ktoré nás ku generálnej spovedi 
vedú, môže byť generálna spoveď nutná, užitočná a škodlivá. 

Nutná je vtedy, ak pri dôkladnom spytovaní svedomia zistí-
me, že v minulosti sme pristupovali k sviatosti pokánia neplatne 
alebo svätokrádežne. V takom prípade treba všetko od základu 
napraviť. A tým základom bude posledná platne prijatá sviatosť 
pokánia.

Dobrá všeobecná generálna spoveď je nutná pre  toho, kto 
neplatne alebo svätokrádežne pristupoval k  sviatosti pokánia 
(napríklad neoľutoval svoje hriechy alebo vedome zamlčal ťažký 
hriech), nevyznal sa z toho, ale naďalej pristupuje k sviatostiam. 
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Stav takéhoto človeka sa nezlepšuje, ale zhoršuje, sviatosťami 
sa mu hriechy neodpúšťajú, ale rozmnožujú, až kým si to všetko 
nedá do poriadku.

Generálnej spovede sa netreba báť. Vykonať si ju nie je také 
ťažké a pokoj, ktorý po nej zavládne v duši, človek inde a ináč 
nenájde.

Pri takomto všeobecnom vyznaní kajúcnik povie kňazovi:
−	 že nie je spokojný s doterajším pristupovaním k sviatos-

tiam,
−	 kedy a čím sa to začalo,
−	 koľkokrát odvtedy pristúpil k sviatosti pokánia, k svätému 

prijímaniu, prípadne k iným sviatostiam,
−	 a napokon všetky smrteľné hriechy od poslednej platnej 

spovede, no predovšetkým tie, ktoré zatajil alebo neoľu-
toval, a preto neplatne a svätokrádežne prijímal sviatosti.

Generálna svätá spoveď je veľmi užitočná pre toho, kto 
−	 má určité pochybnosti o svojom duševnom stave,
−	 nie je spokojný s doterajším pristupovaním k sviatostiam, 

lebo mu nepomáhalo napredovať a chce začať intenzívnej-
ší duchovný život, 

−	 vstupuje do nového životného stavu (manželského, rehoľ-
ného, kňazského),

−	 chce si po určitých úsekoch života zrevidovať stav svojej 
duše, oľutovať svoje priestupky a vzbudiť si väčšiu lásku, 
aby sa zbavil dočasných trestov, ktoré si ešte pokáním ne-
odpykal.

Pri tejto nepovinnej sviatosti pokánia netreba spomínať všet-
ky hriechy. Stačí sa vyznať z hriechov za určité obdobie alebo 
z určitého druhu hriechov, najmä tých, ktoré nás najviac trápia. 
No ešte predtým sa treba vyznať zo všetkých ťažkých hriechov 
od poslednej platnej spovede, ktoré ešte neboli odpustené. Kňa-
za na to treba upozorniť.

V niektorých prípadoch by mohla byť generálna spoveď aj 
škodlivá. 
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Kto si dobre vykonal celoživotnú spoveď, nech sa už nevracia 
do minulosti a ďalšie revízie nech si robí len za určité obdobie. 
Ustavičné prehrabávanie sa v minulých hriechoch duši neosoží, 
vedie to k úzkostlivosti a dakedy aj k novým pádom.

Príprave na generálnu spoveď treba venovať zvýšenú pozor-
nosť. Treba to s dôverou zveriť Duchu Svätému a vyspytovať si 
svedomie pokojne, ale dôkladne. Je dobré urobiť si aj poznám-
ky, aby sme pri  vyznaní veľa nerozmýšľali a  zostali pokojní. 
Ako pri každej sviatosti pokánia, aj tu je najdôležitejšia ľútosť, 
do ktorej zahrnieme všetky hriechy, na ktoré sa pamätáme, ale 
i tie, ktoré sme už zabudli.

Je zrejmé, že na  takú dôležitú udalosť, akou je generálna 
spoveď, si vyberieme kňaza, ku  ktorému máme úplnú dôveru, 
o ktorom vieme, že nás pochopí, trpezlivo vypočuje, povzbudí, 
pomôže a poradí ako ďalej.

Ovocím dobre vykonanej generálnej svätej spovede je du-
chovné znovuzrodenie, vnútorný pokoj a radosť, ktorá sa nedá 
porovnať s nijakou inou na svete.

Ideálnou prípravou na generálnu spoveď sú duchovné cviče-
nia. Tu sa počas niekoľkých dní zamýšľame nad zmyslom života, 
nad Božou dobrotou a nad vlastným životom. Ak nemáme mož-
nosť ísť na duchovné cvičenia, na prípravu môže poslúžiť aj táto 
knižka. 

– o –
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V. AKO MÁ PRISTUPOVAŤ K SVIATOSTI  
      POKÁNIA TEN, KTO SA NEDOPUSTIL       
     HRIECHU?

Kto chce žiť intenzívnym duchovným životom, mal by pra-
videlne pristupovať k sviatosti pokánia, teda mesačne, dvojtýž-
denne alebo týždenne. A keď to bude vážne brať, neraz sa mu 
stane, že pri svätej spovedi nebude vedieť, z čoho sa má vyzná-
vať. Od poslednej spovede sa mu darilo žiť tak, že teraz si ne-
vie spomenúť, z čoho by sa mal obviniť. Chvála Bohu! Tak by to 
vlastne malo byť. Ale čo so sviatostným pokáním? Má ho teraz 
vynechať?

Nie. Zo spáchaných hriechov sa môžeme aj viackrát vyznávať 
a vždy môžeme dostať aj rozhrešenie. Tým sa nám neodpúšťajú 
už raz odpustené hriechy, ale časť trestov, ktoré nám ešte neboli 
odpustené a  ktoré by sme si museli odpykať tu na  zemi alebo 
v očistci. To je jeden úžitok takejto sviatosti pokánia. Ďalším je 
naše vlastné zdokonaľovanie. Kto bude pravidelne a  s veľkou 
vierou pristupovať k  sviatosti pokánia, ten sa bude postupne 
zbavovať nielen ťažkých a dobrovoľných všedných hriechov, ale 
aj rozličných chýb a nedostatkov, a bude rásť v čnostiach. A to 
je azda hlavným cieľom častého a  pravidelného pristupovania 
k tejto sviatosti. Tak sa najčastejšie rodí aj duchovné vedenie.

Okrem toho je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec. Pri  každej 
platne prijatej sviatosti pokánia sa v nás rozmnožuje milosť po-
sväcujúca, čiže sa stávame milšími Pánu Bohu a získavame nárok 
na milosti pomáhajúce, bez ktorých by sme nemohli napredovať 
v duchovnom živote.

Aby sme pri  takejto sviatosti pokánia mohli dostať rozhre-
šenie a  spomenuté milosti, stačí ľútostivo vyznať aspoň jeden 
hriech, ktorý nám už bol odpustený. Nestačí spomenúť chybu 
alebo dokonalosť, lebo tie nie sú dostatočnou matériou na roz-
hrešenie.

Ak sa od  posledného sviatostného zmierenia nepamätáme 
na  nijaký dobrovoľný priestupok, ktorým by sme boli urazili 
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Pána Boha, hneď na začiatku povieme kňazovi, že od poslednej 
spovede sa nepamätáme, že by sme boli spáchali dajaký hriech. 
Potom povieme, aké sme mali predsavzatie a ako sa nám ho po-
darilo splniť. Potom je dobré vyznať sa z dajakej chyby alebo ne-
dokonalosti, ktorá nám prekáža v duchovnom raste a ktorej by 
sme sa chceli zbaviť. S touto chybou, najmä ak je to hlavná chy-
ba, sa bude treba zaoberať aj dlhší čas. Napokon sa ešte vyznáme 
z dajakého už odpusteného hriechu alebo z určitého druhu hrie-
chov alebo z hriechov určitého obdobia.

Na otázku, ako často pristupovať k  sviatosti pokánia, veľký 
priateľ mladých a dobrý znalec ich duší, don Bosco, odpovedal: 
„Prial by som si, aby každý mladík pristúpil aspoň raz mesačne 
k sviatosti pokánia. Nie však častejšie ako raz týždenne, okrem 
výnimočných prípadov.“ Na  inom mieste uvádza aj pohnútky: 
„Kto si chce spasiť svoju dušu, nech pristúpi každých štrnásť dní. 
Kto chce dosiahnuť dokonalosť, nech ide každý týždeň.“

Sú však aj takí, ktorí sa nestarajú o svoju dušu a celé roky ne-
pristúpia k tejto veľkej sviatosti. Preto Cirkev svätá ako starost-
livá matka musela svojim deťom pod ťarchou hriechu prikázať, 
aby aspoň raz do roka použili tento očistný kúpeľ. 

– o –
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VI. NOVÝ OBRAD SVIATOSTI POKÁNIA

Podľa najnovších pokoncilových liturgických predpisov boli 
ustanovené tri obrady vysluhovania sviatosti pokánia :

a) Obrad zmierenia jedného kajúcnika
b) Obrad zmierenia viacerých kajúcnikov s  individuálnou 

spoveďou a rozhrešením
c) Obrad zmierenia viacerých kajúcnikov so  všeobecnou 

spoveďou a so všeobecným sviatostným rozhrešením

Oboznámime sa s nimi aspoň stručne a s krátkym komentárom.

a)  Obrad zmierenia jedného kajúcnika

Obrad má tieto časti:
1. Príprava kňaza a kajúcnika
2. Privítanie kajúcnika
3. Čítanie Božieho slova
4. Vyznanie hriechov a prijatie úkonu pokánia 
5. Modlitba kajúcnika a kňazské rozhrešenie 
6. Poďakovanie Pánovi a prepustenie kajúcnika

b)  Obrad zmierenia viacerých kajúcnikov s individuálnou 
spoveďou a rozhrešením

Ak sa zhromaždia viacerí kajúcnici, ktorí chcú prijať sviatosť 
pokánia, odporúča sa pripraviť ich na  to bohoslužbou slova. 
Môžu sa na nej zúčastniť aj iní veriaci, ktorí sa budú spovedať 
inokedy.

Spoločné slávenie zmierenia lepšie vyjadruje cirkevnospolo-
čenskú povahu pokánia. Veriaci totiž spoločne počúvajú Božie 
slovo, ktoré oslavuje Božie milosrdenstvo a volá ich na pokánie; 
spoločne skúmajú, či sa ich život zhoduje s počutým Božím slo-
vom, a navzájom si pomáhajú modlitbou. Po individuálnom vy-
znaní hriechov a po prijatí rozhrešenia všetci spoločne oslavujú 
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Boha za jeho obdivuhodné skutky v prospech ľudu, ktorý si zís-
kal krvou svojho Syna.

Ak treba, môžu byť prítomní viacerí kňazi a  zdržiavať sa 
na vhodných miestach, aby mohli vypočuť a rozhrešiť kajúcni-
kov.

Obrad má tieto hlavné časti:

1. Úvodné obrady 
a) Spev
b) Pozdrav
c) Modlitba

2. Bohoslužba slova
a) Prvé čítanie a responzóriový žalm 
b) Druhé čítanie a verš pred evanjeliom 
c) Evanjelium
d) Homília
e) Spytovanie svedomia

3. Obrad zmierenia
a) Všeobecné vyznanie hriechov
b) Litániové prosby a Modlitba Pána 
c) Individuálne spovede a rozhrešenie
d) Záverečná modlitba a poďakovanie

4. Záverečný obrad

c)  Obrad zmierenia viacerých kajúcnikov so všeobecnou 
spoveďou a so všeobecným sviatostným rozhrešením

Pri zmierení kajúcnikov všeobecnou spoveďou a všeobecným 
rozhrešením v  prípadoch stanovených právom sa koná všetko 
tak, ako sa už povedalo pri obrade zmierenia viacerých kajúcni-
kov s osobnou spoveďou a s individuálnym rozhrešením. Mení 
sa však toto:
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1)  Po homílii alebo už v homílii treba veriacich, ktorí chcú 
prijať všeobecné rozhrešenie, napomenúť, aby sa prime-
rane pripravili, čiže aby každý oľutoval svoje priestupky, 
predsavzal si vyhýbať sa hriechom, zaumienil si odčiniť 
prípadné pohoršenie a škody a zároveň si predsavzal, že 
v náležitom čase vyzná v spovedi jednotlivé ťažké hriechy, 
z  ktorých sa nateraz nemôže vyspovedať individuálne. 
Uloží sa im aj určité zadosťučinenie, ktoré majú vykonať 
všetci. K tomuto zadosťučineniu si jednotlivci môžu pri-
dať aj iné.

2)  Potom (diakon alebo iný) prisluhujúci alebo sám kňaz vy-
zve kajúcnikov, ktorí chcú prijať rozhrešenie, aby svoju 
žiadosť prejavili nejakým znakom (napríklad sklonením 
hlavy, pokľaknutím alebo iným znakom podľa smerníc sta-
novených biskupskou konferenciou), pričom spoločne ho-
voria všeobecnú spovednú formulu (napríklad Vyznávam). 
Po tomto vyznaní sa možno modliť litániové prosby alebo 
spievať kajúcu pieseň. Nasleduje Modlitba Pána, ktorú re-
citujú alebo spievajú všetci.

3)  Potom kňaz prednáša modlitbu, ktorou sa vyprosuje mi-
losť Ducha Svätého na  odpustenie hriechov, ohlasuje sa 
víťazstvo nad hriechom skrze smrť a zmŕtvychvstanie Je-
žiša Krista a kajúcnikom sa udeľuje rozhrešenie.

4)  Napokon kňaz vyzve veriacich na  poďakovanie, vykoná 
záverečnú modlitbu a prepustí ľud.

– o –
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VII. ČO SÚ TO ODPUSTKY?

Prvý raz ste počuli toto slovo asi v  škole na  dejepise, keď 
Vám rozprávali o Jánovi Husovi, ktorý bol upálený vraj preto, že 
vystúpil proti „predávaniu odpustkov“. A keď Vám pani učiteľ-
ka vysvetľovala, čo sú to odpustky, tak ste sa dozvedeli, že sú to 
„lístočky“, ktoré si ľudia kupovali za peniaze, a tak sa im odpúšťa-
li hriechy. Ak si ich nakúpili veľa, mohli si dokonca už aj dopredu 
predplatiť odpustenie hriechov, ktoré v budúcnosti spáchajú...

A to bolo asi všetko, čo ste sa dozvedeli. A keďže to poveda-
la pani učiteľka, musela to byť pravda, a väčšina ľudí, veriacich 
i neveriacich, si to myslí dodnes. Pritom nemala pravdu ani pani 
učiteľka a nemajú pravdu ani mnohé nábožné ženičky, ktoré sa 
usilujú veľmi horlivo získavať odpustky v nádeji, že sa im odpus-
tia hriechy, ktoré ani neoľutovali, ani sa z nich nevyznali, ani ne-
sľúbili nápravu života.

Čo sú teda odpustky?

1. Odpustky chápeme ako odpustenie dočasných trestov 
za hriechy, ktorých vina už bola odpustená, a to nielen pred 
Cirkvou, ale aj pred Bohom. Vhodne disponovaný veriaci ich 
môže získať za  určitých podmienok prostredníctvom Cirkvi, 
ktorá ako vysluhovateľka vykúpenia rozdeľuje a  privlastňuje 
poklad zadosťučinenia Krista a svätých.

2. Odpustky môžu byť čiastočné alebo úplné, podľa toho, či 
zbavujú dočasných trestov za hriechy iba čiastočne alebo úplne.

3. Čiastočné a úplné odpustky môžu byť privlastnené zomre-
lým vždy na spôsob prosby.

4. Veriaci, ktorý aspoň skrúšeným srdcom vykoná skutok ob-
darený čiastočnými odpustkami, získa prostredníctvom Cirkvi 
odpustenie toľkých dočasných trestov, koľko si zaslúži vykona-
ním dobrého skutku.

5. Úplné odpustky možno získať iba raz za  deň (druhýkrát 
v ten istý deň možno získať odpustky pre okamih smrti).



82

6. Čiastočné odpustky možno získať aj viackrát za deň, ak sa 
výslovne neurčuje inak.

Úplné odpustky

7. Na získanie úplných odpustkov treba vykonať dobrý skutok 
obdarený úplnými odpustkami a splniť tri nasledujúce podmien-
ky: vykonať si sviatostnú spoveď, prijať Eucharistiu a pomodliť 
sa na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa vylučuje akákoľvek 
trvalá záľuba v akomkoľvek hriechu, aj ľahkom.

Ak chýba táto dispozícia, alebo ak sa nesplnia tri uvedené 
podmienky, možno získať iba čiastočné odpustky.

8. Tri uvedené podmienky sa môžu splniť niekoľko dní pred 
vykonaním predpísaného dobrého skutku alebo po ňom; vhod-
né je však, aby sa sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého 
Otca vykonali v ten istý deň ako skutok obdarený úplnými od-
pustkami.

9. Jednou sviatostnou spoveďou možno získať viaceré úplné 
odpustky; ale jedným svätým prijímaním a  jednou modlitbou 
na úmysel Svätého Otca možno získať iba jedny úplné odpustky.

10. Podmienka, ktorá zahrňuje modlitbu na úmysel Svätého 
Otca, sa celkom spĺňa, keď sa na úmysel Svätého Otca recituje 
raz Otčenáš a Zdravas; každému veriacemu sa však dáva mož-
nosť pomodliť sa akúkoľvek inú modlitbu podľa svojej osobnej 
nábožnosti a oddanosti voči rímskemu veľkňazovi.

11. Úplné odpustky možno získať 2. novembra vo  všetkých 
kostoloch, kaplnkách (i v poloverejných tí, čo ich zákonite po-
užívajú). Tieto odpustky však možno aplikovať iba za zosnulých.

Okrem toho vo  farských kostoloch možno získať úplné od-
pustky dva razy do  roka: na  sviatok titulu farského kostola 
a 2. augusta, keď sú porciunkulové odpustky (alebo v iný vhod-
nejší deň určený ordinárom).

Všetky tieto uvedené odpustky možno získať buď v  dňoch 
vyššie menovaných alebo – so súhlasom ordinára – v predchá-
dzajúcu alebo v nasledujúcu nedeľu.
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12. Predpísaný skutok na získanie úplných odpustkov, ktoré 
sa viažu ku kostolu alebo kaplnke, je nábožná návšteva dotyčné-
ho kostola, pri ktorej sa treba pomodliť Modlitbu Pána a recito-
vať vyznanie viery (Otče náš a Verím).

13. Veriaci, ktorý má posvätný predmet, požehnaný Svätým 
Otcom alebo biskupom, môže získať úplné odpustky na sviatok 
svätých apoštolov Petra a Pavla, ak si ho nábožne uctí a pridá 
vyznanie viery.

Čiastočné odpustky

14. Veriaci, ktorý si nábožne uctí nejaký kňazom riadne po-
žehnaný predmet (kríž, ruženec, škapuliar, medailu), môže zís-
kať čiastočné odpustky (porov. Direktórium, 1988, s. 30 – 32).

– o –

Ak ide o neúplné, čiže čiastočné odpustky, nemusíme vy-
konať sviatostné pokánie. Stačí mať stav milosti Božej a vykonať 
Cirkvou predpísaný čin alebo modlitbu.

Všetky odpustky, čiastočné i úplné, možno za určitých pod-
mienok získavať aj pre  duše v  očistci, ale iba tak, že prosíme 
Boha, aby ich privlastnil, lebo Cirkev má moc odpúšťať iba ži-
vým členom Cirkvi na zemi. Tieto odpustky možno získať naprí-
klad návštevou cintorína od 1. do 8. novembra, ak sa pomodlíme 
za duše v očistci.

Myslím, že to, čo sme o odpustkoch povedali, stačí, aby sme 
pochopili nerozumnosť a neopodstatnenosť námietok proti od-
pustkom a najmä to, že pri odpustkoch sa žiadne hriechy ne-
odpúšťajú.

A ešte čosi k spomínanému „predávaniu odpustkov“.

V časoch Jána Husa pápež staval hlavný kostol celej Cirkvi, 
Baziliku svätého Petra v Ríme. Pretože pokladnica, z ktorej mal 
financovať toto veľkolepé dielo, bola prázdna, potreboval penia-
ze. Chcel ich získať z milodarov veriacich po celom kresťanskom 
svete. Preto vyhlásil udelenie odpustkov tým, ktorí prispejú 
na túto stavbu nejakou finančnou čiastkou, ak ale splnia všetky 
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ostatné podmienky, za  ktorých sa odpustky získavajú. Zrieknuť 
sa peňazí je obeta aj pre veriaceho, a preto ju Cirkev chcela takto 
oceniť. Nešlo tu teda o žiadne svätokupectvo, veď veľkosť odpus-
tenia dočasných trestov nezávisí od veľkosti daru, ale od obety, 
ktorú darca zrieknutím priniesol, a od darcovho duševného stavu. 

Pápež rozposlal hlásateľov odpustkov po celej Európe a oni 
boli aj zberateľmi milodarov. Boli to však často nevzdelaní ľu-
dia, ktorí ľudí dostatočne nepoučili o podmienkach získavania 
odpustkov, ba niekedy príliš zdôrazňovali peňažnú stránku. Tým 
sa začali šíriť neporiadky pri hlásaní tejto myšlienky, ktorá bola 
ináč šľachetná. A ak my starší, čo sme mali možnosť vzdelať sa 
v náboženstve, vieme o odpustkoch tak málo, nedivme sa, že si 
pred skoro päťsto rokmi ľudia tak primitívne vysvetľovali zís-
kavanie odpustkov. Keby bol Hus vystúpil proti neporiadkom 
pri hlásaní odpustkov, bol by vykonal záslužný čin. On však po-
prel učenie Cirkvi o odpustkoch, a v tom sa mýlil.

– o –

OAMDG et BMV!
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