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Čítanie z Knihy Sirachovho syna: 

Ak chceš, môžeš plniť prikázania; je 
v tvojej moci zostať verným. Boh 
položil pred teba oheň a vodu, siahni 
rukou po tom, čo chceš. Pred 
človekom stojí život a smrť; dostane 
to, čo si vyvolí. Veľká je Pánova 
múdrosť; Pán je všemohúci a vidí 
všetko. Jeho oči hľadia na tých, čo sa 
ho boja, on pozná každý čin človeka. 
Nikomu nekáže konať bezbožne, 

nikomu nedáva súhlas, aby hrešil. Počuli sme Božie slovo. 
Z Katechizmu – nauč sa naspamäť: 
Komu dal Boh Pravidlá pre život – Desatoro Božích prikázaní? Boh dal 
Desať Božích prikázaní Mojžišovi na hore Sinaj. 
Čo je Desatoro? Desatoro je zmluva uzatvorená medzi Bohom 
a človekom. 
Čo učí Desatoro? Desatoro učí rozum a srdce človeka aký má mať vzťah 
k sebe, k ostatným ľuďom a k Bohu, aby bol človek šťastný. 
Kedy páchame hriech? Hriech páchame vtedy, keď vedome a 
dobrovoľne prestúpime niektoré Božie prikázanie.  
Akým spôsobom páchame hriech? Hriech páchame myšlienkami, 
slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.  
Do čoho zhrnul Pán Ježiš všetky prikázania? Pán Ježiš zhrnul všetky 
prikázania do Zákona lásky. 
Ako znie Prikázanie – zákon lásky? Miluj Boha nadovšetko a svojho 
blížneho ako seba samého. 
Doplň Desatoro Božích prikázaní: 
Ja som Pán, _______ _______! Nebudeš mať iných _____________ 
okrem mňa, ktorým by si sa ______________. 
Nevezmeš ______________meno ____________. 
_____________, že máš svätiť ___________________dni. 
Cti svojho ___________ a svoju ______________. 
Ne_____________. 

Ne_________________. 
Ne__________________. 
Nebudeš __________________ svedčiť proti svojmu 
________________. 
Nebudeš__________________ túžiť po ________________ svojho 
blížneho. 
Nebudeš túžiť po __________________ svojho blížneho. 
Osemsmerovka s tajničkou: BIELA, BRATIA, CESTA, CEZROČNÉ, CHCEŠ, 
DUCH, EVANJELIUM, HALIER, HLUPÁK, HNEV, HOVORÍM, KNIHA, 
LIST KORINŤANOM, MATÚŠ, MILOVAŤ, MÚDROSŤ, NAVYŠE, 
NEBESKÉ KRÁĽOVSTVO, NEDEĽA, OBDOBIE, OD ZLÉHO, OHEŇ, PAVOL, 
PEKELNÝ, POVEDANÉ, PROTIVNÍK, SIRACHOVEC, SKÚMAŤ, SLÁVA, 
SMRŤ, SPRAVODLIVOSŤ, SRDCE, SÚD, SÚHLAS, TRÓN, UČIŤ, VERNOSŤ, 
VEĽRADA, VLAS, VODA, VOĽBA, VÄZENIE, ZÁKONNÍCI, ÁNO NIE, ŽALM, 
ŽENA, ŽIADOSTIVO 
Teraz sa 
v tichu 
zamyslím: 
Ako milujem 
Boha? Ako 
milujem 
druhých – 
blížnych? Ako 
milujem 
seba? 
Predsavzatie: 
Naučiť sa 
Desatoro 
Božích 
prikázaní 
naspamäť 
a dodržiavať 
ho 


