
 

4. Hodinka viery doma 
 

Boh chce dobro, nie zlo,  
naše hriechy ničia svet, naše vzťahy, aj nás  

 

 

 Hlavná myšlienka – cieľ 
 

Boh stvoril svet dobre. Zlo neprišlo od Boha. On ho nechcel. 

Príčinou zla je hriech človeka, ale Boh nám pomáha konať 

dobro, prihovára sa nám vo svedomí a dáva nám pravidlá 

slobodného života – Desatoro. 

Hriechom ničíme svet, vzťah s Bohom a ľuďmi, aj seba. 
 

 Pre rodiča /-ov pred Hodinkou 
 

Táto téma je príspevkom k výchove svedomia vášho dieťaťa. Dieťa sa učí 

poznávať Ježiša Krista a vďaka tomu by malo pochopiť, že Boh miluje 

všetkých ľudí a pozýva ich k životu s ním. Toto poznanie mu umožní vytvoriť 

si skutočný vzťah k Bohu, lebo ho bude vnímať ako toho, kto miluje a 

pozýva aj jeho. Na základe toho spozná, že hriech je odmietnutím pozvania 

Boha. Toto všetko tvorí základ výchovy kresťanského svedomia. 

Vaše dieťa je však už vo veku, keď potrebuje presnejšie vedieť, čo treba 

robiť, aby mohlo žiť priateľstvo s Ježišom, lebo je to aj vecou konania a 

správania sa. Potrebuje čas na to, aby počúvalo Ježišov hlas, aby jeho život 

bol konfrontovaný s Evanjeliom, najmä s príkazom lásky. Dieťa sýtené 

Božím slovom bude rozširovať svoju osobnú skúsenosť výzvou zo strany 

Boha a odpoveďou zo svojej strany. Takto si bude formovať a zjemňovať 

svoje svedomie. Vďaka blízkosti a kontaktu s Božím slovom si začne 

uvedomovať, čo je a čo nie je v súlade s jeho životom. Takto môže začať 

chápať, čo je hriech. 

Hriech sa nám ukazuje ako neochota odpovedať na Božie volanie. Hriech 

je realita, ktorá ničí vzťah s Bohom a ľuďmi. Dieťa však súčasne spoznáva, 

že môže prekonávať svoje slabosti tým, že si ich prizná a oľutuje. Túžba po 

odpustení sa v nás môže zrodiť vtedy, keď hriech vnímame ako narušenie 

vzťahu k Bohu, ktorý nás miluje. 

Tento úvod a tiež ďalšie časti tejto Hodinky sú podľa: J. Šelinga, 
Najvzácnejší dar, 1. sv. prijímanie, slávnosť rodiny a farnosti, Lúč, 2003. 

Odporúčame ešte pred rozhovorom s dieťaťom si prečítať prvé tri strany 

z prílohy Desatoro – Šelinga, kde nájdete aký význam a dôležitosť má pre 

dieťa poznanie Desatora. Na ďalších stranách tejto prílohy ponúkame 

podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých Božích prikázaní v Desatore, ktorými 

môžete po tejto Hodinke vášmu dieťaťu hlbšie ozrejmiť a pomôcť pochopiť, 

ako žiť podľa týchto pravidiel života. 
 

 Vstup do témy 
 

Prežehnáme sa a začneme vyznaním viery Verím v Boha...  

Úvod bude pripomenutím predchádzajúcej Hodinky: 
 

Minulú Hodinku sme končili otázkou: Čo môže každý z nás urobiť, 
aby sme chránili prírodu, našu zem? Čo sa ti počas týždňa podarilo 
robiť, čo pomôže, aby sa svet nezničil? 

 

Povedali sme si, že Boh stvoril zem dobre – a napriek tomu existuje 
vo svete veľa zla. Ľudia kradnú, klamú, bijú sa... ubližujú si. 

• A ty – robíš aj ty niekedy zle? 

• Čo si myslíš: čo chce Boh – dobro alebo zlo? (...iba DOBRO) 

• Ak robíme úmyselne zlo, teda robíme, čo sa Bohu nepáči, 
nazývame to hriech. 

• Prečo robíme hriech? (keď sa mi niečo nechce; keď chcem, aby 
bolo po mojom; keď si robíme, čo sa nám zapáči; keď nemyslíme 
na druhých; keď si nevážime druhých, ani veci čo máme...) 

• Vieš si vybrať medzi dobrým a zlým správaním, vieš sa sám 
rozhodnúť? (...niekedy je to ťažké, a niekedy ani nevieme...) 
 

Boh, náš Otec, chcel nám už oddávna pomáhať, aby sme nekonali 
zlo, ale dobro – aby sa ľudia naučili vyberať si a rozhodovať sa pre 
dobro. Ešte pred príchodom Jeho syna Ježiša, dal Boh Izraelskému 
národu pravidlá, pomocou ktorých im chcel pomáhať. Keď vyslobodil 
Izraelitov z Egypta, kde boli dlhé roky otrokmi, cestou na slobodu na 
hore Sinaj dal Mojžišovi, ich vodcovi, Desatoro. Sú to pravidlá, ktoré 
im mali pomôcť, aby sa naučili žiť ako slobodní ľudia. 

 

• Desatoro už poznáš, tak môžeš vymenovať všetky prikázania: 
Môžete nechať dieťa povedať celé Desatoro, ktoré sa už učili. 

 

Keď potom prišiel Pán Ježiš, aj on poznal Desatoro a žil podľa týchto 
pravidiel života. A keď sa Ho raz pýtali, ktoré z prikázaní je podľa 
Neho najdôležitejšie, tak im povedal: 
 



 Počúvame Božie slovo 
 

Prvé je toto: "Počuj, Izrael, Pán, náš Boh, je jediný Pán. Milovať budeš Pána, 
svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a 
z celej svojej sily!" 
Druhé je toto: "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" Iného, 
väčšieho prikázania, ako sú tieto niet.    (Mk 12,29-31) 
 

 Čo nám chce tým Boh povedať? 
 

o Podľa toho vidíme, že Pán Ježiš poznal Desatoro a žil podľa 
prikázaní preto, lebo miloval svojho nebeského Otca a aj nás ľudí.  
o Všetky prikázania Desatora nám pomáhajú robiť to, čo chce Boh, 
čo sa mu páči – dobro a nie zlo. Dodržiavame ich nie zo strachu 
pred trestom, ale z lásky – chceme byť Boží priatelia a priatelia Pána 
Ježiša. Preto sa snažíme rozhodovať sa podľa Desatora z lásky 
k Bohu a Ježišovi. 

• Vieš si predstaviť, ako by vyzeral svet, keby sa všetci ľudia mali 
radi a rozhodovali sa pre dobro podľa Desatora? Čo by bolo 
zbytočné, alebo by vôbec nebolo, keby ľudia dodržiavali 
prikázania? (sudcovia a súdy, policajti, väznice, armáda, teroristi, 
detské domovy, rozvody manželov, čistejšia príroda,...) 
 

Ak budeme aj my žiť podľa prikázaní ako Pán Ježiš, bude menej zla 
a hriechu. Aj nám sa bude žiť lepšie... 

• Vtedy, keď človek zhreší, má zlé svedomie. Vieš aké to je, keď má 
niekto zlé svedomie – výčitky svedomia? 

• Mal /-a si už zlé svedomie – výčitky svedomia? 

• Keď urobíme niečo zlé, tak nie sme šťastní. Čo sa dá robiť, keď 
máme výčitky svedomia, nie sme šťastní a chceme sa toho 
zbaviť? 

• Stačí si vtedy povedať: „To nie ja“ alebo „Veď tak zlé to zas 
nebolo“? Bude tým zlé svedomie lepšie? Budeš potom šťastnejší? 
(Nie, naše výhovorky svedomiu nestačia a Boha nemôžeme 
oklamať) 
 

Čo je to vlastne to svedomie? Je to „miesto v srdci“ človeka, 
kde počuje ozvenu Božieho hlasu. Tento hlas nás vyzýva robiť 
dobro a vyhýbať sa zlu. 

Ale túto „ozvenu“ v nás my sami zoslabujeme, keď ho nepočúvame. 
Aby sa tak nestalo, Boh ju zosilňuje viacerými spôsobmi: svojím 
Slovom v Písme Svätom, Desatorom, Ježišovým príkazom lásky (Lk 
10,27), učením Cirkvi (napr. Cirkevné prikázania).  
Svedomie je pre nás ako „zvonček, semafor, červená niť, maják, 
zrkadlo,...“. (na vysvetlenie použite obrázok na konci) (Šelinga 99) 
Svedomie nám vlastne pomáha, aby bolo menej hriechu a zla medzi 
nami a vo svete.  

 

Povedzme si teda, čo je vlastne hriech?  
Predstav si, že tvoj brat (alebo sestra) dostal na narodeniny 
krásnu bonboniéru. Vieš, že ti nepatrí, ale ty si veľký maškrtník. 
Vieš aj to, že ak sa do nej pustíš, tvoj brat bude smutný. No 
neodoláš. Zješ ju sám. Bonbóny sú predsa také dobré! Urobíš, čo 
si nemal urobiť. Spáchaš to, čo my kresťania nazývame hriech. 

Hriech je to, čo ti bráni rásť v láske (narušil si vzťah s bratom) a 
hriech je to, čo je proti Božej vôli (Bob chce, aby sme sa milovali). 

 

Treba tiež vedieť, že pri hriechu je dôležitý úmysel:  
Počas prestávky si sa prechádzal so spolužiakmi po chodbe. 
Spolužiak sa potkol o tvoju nohu a padol na zem. Nemal si úmysel 
potknúť ho. Nespáchal si hriech, hoci ho koleno veľmi bolí. 
Zoberme iný príklad: iný spolužiak ťa stále hnevá a ty mu 
schválne nadstavíš nohu. On spadne a ublíži si. Toto už je hriech 
a bol by hriechom, aj keby ten spolužiak nespadol. (Šelinga 102) 
 

Hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho  
alebo cirkevného prikázania. 

Hrešíme rôznym spôsobom: myšlienkami, slovami, skutkami 
a zanedbávaním dobrého. Z toho je najhorší hriech zanedbávanie 
dobrého, najslabší je myšlienkami.  

• Vieš k tomu nejaké príklady? 
 

Poznáme dvojaké hriechy: 1) malé (ináč: všedné alebo ľahké - majú 
viac pomenovaní) a 2) veľké (ináč: ťažké alebo smrteľné). 
Veľký hriech je (vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho alebo 
cirkevného prikázania) vo veľkej veci, malý hriech v malej veci. 
 

Hrešiť môžeme... 
...voči sebe samému (neprijať sám seba) 
...voči ostatným ľuďom (cudzí, priatelia, rodičia, spoločenstvo…) 



...voči životnému prostrediu (nechrániť Božie stvorenie) 

...voči Bohu (stratiť z očí Božie slovo a životný štýl Ježiša, zabudnúť 
na Boha a Ježiša) 
 

Zhrnieme a zopakujeme si, o čom sme sa rozprávali – dnes je toho viac, čo 

si bude treba pamätať       
 

☺ Čo si mám zapamätať 
 

Boh stvoril svet dobre a nechce zlo, ale dobro. Zlo je tu 
kvôli nášmu hriechu.  

Boh sa nám prihovára vo svedomí a pomáha nám 
pravidlami života – Desatorom, aby sme žili slobodne. 

Aj Ježiš, Jeho Syn nám chce pomáhať, aby sme konali 
dobro a nie zlo. Povedal, že sa máme mať radi navzájom 
tak, ako nás má rád Boh. 

Svedomie je „miesto v srdci“ človeka, kde počuje ozvenu 
Božieho hlasu, ktorý nás vyzýva robiť dobro a vyhýbať zlu. 

Hrešíme, keď zabúdame na Božiu lásku. Naša láska sa 
má preukazovať voči Bohu, ľuďom, k životnému prostrediu 
a voči nám samým. 

Hriech je vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho alebo 
cirkevného prikázania. 

Hrešíme rôznym spôsobom: myšlienkami, slovami, 
skutkami a zanedbávaním dobrého. 

Poznáme dvojaké hriechy: 1) malé (ináč: všedné alebo 
ľahké) a 2) veľké (ináč: ťažké alebo smrteľné). 

Veľký hriech je (vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho 
alebo cirkevného prikázania) vo veľkej veci, malý hriech v 
malej veci. 
 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor uzavrieme modlitbou: 
 

 Čo chceme my povedať Bohu – modlitba 
 

 

  Pane, Ty chceš iba dobro, nie zlo. Odpusť nám, naše hriechy. 
Prepáč, ak rukami udrieme, namiesto pomoci; 
ak slovami zraňujeme, namiesto potešenia; 
ak iných nahneváme, namiesto urobenia radosti; 
ak iných vysmievame a tým ich zarmucujeme, 
namiesto obveselenia. 

  Pane, tak sme vinnými pred tebou, aj pred druhými.  
Odpusť nám naše viny. Amen. 

 
 

Modlitbou môže aj Desatoro, ktoré sa pomodlíte spoločne: 
 

 

1. Ja som Pán, tvoj Boh... 
... Amen. 

 

 

Pieseň na záver môže byť (ak ju poznáte): Zlož svoju starosť na Pána... 
 

Po dnešnej Hodinke bude hlavnou aktivitou pre dieťa opakovať si a doučiť 

sa všetko, čo je uvedené v Čo si mám zapamätať. 
 

 

 



 


