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POHORŠENIE 
 
Pohoršenie je reč alebo skutok, ktoré navádzajú druhého 
k hriechu. 
 

Pohoršenie dáva napr. kto chodí opitý po ulici, hovorí 
pred inými neslušné reči alebo hreší pred deťmi, rodičia, ktorí 
nejdú v nedeľu na sv. omšu a deti to vidia. Tiež kto vystavuje 
neslušné obrazy, hrá vo filme alebo divadle neslušné scény, je 
v piatok mäso pred všetkými, v nedeľu pracuje a iní ho vidia, 
neslušne sa správa pri sv. omši, vydáva protináboženské 
knihy, vysmieva sa v novinách z náboženských právd alebo 
z kňazov a pod. 

Jeden starý otec raz učil malého vnuka hrešiť, aby sa 
podľa jeho slov „odmalička naučil, čo sa mu neskôr zíde“. Tým 
ťažko hrešil, lebo pohoršoval svojho vnuka. 

 



Tým sa dáva blížnemu príležitosť, aby tiež tak robil, a tak 
sa stane horším (odtiaľ slovo pohoršenie). „Kto dáva 

pohoršenie je horší od diabla, lebo taký zabíja svojich bratov, čo 

diabol nerobí“ (Mehlerove príklady). 
 

Že pohoršenie je samo sebou ťažký hriech, vyplýva už z 
toho, že Pán Ježiš hovorí o tom, čo dáva pohoršenie: 
„Bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a 

ponorili ho do morskej hlbiny“ (Matúš 18,6). 

 

DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ 
 
Pohoršeniam sa podľa možnosti vyhýbajme; z tej príčiny 
majme na zreteli nasledujúce pravidlá: 
 
1. Také dovolené, ba i dobré skutky, čo nie sú prikázané, 
ale len radené, máme tu i tam nekonať, ak by skrze ne 
vzniklo pohoršenie. 
 
Príklad: Keby niekto následkom choroby mal dovolenie jesť 
mäso v piatok a vedel by, že iní, s ktorými jedáva, sa na tom 
budú pohoršovať, nemá jesť mäso pred nimi, ale sám. Aj sv. 
Pavol hovorí: „Ak pokrm pohoršuje môjho brata, nebudem jesť 

mäso naveky“ (1. Korinťanom 8, 13). Ak je však nemožné, aby 
jedol sám, má im dať najprv potrebné vysvetlenie a tak môže 
jesť i pred nimi. Ak sa napriek tomu pohoršujú, nie je to jeho 
vina. 

2. No v každom prípade musíme konať skutky od Boha 
prikázané, hoci by sa iní na tom pohoršovali; avšak máme 
sa snažiť poučovaním podľa možnosti odstrániť 
pohoršenie. 
 

Veď predsa konaním prikázaného dobrého skutku 
nedávame pohoršenie, ale naopak, dávame dobrý príklad. V 
tomto prípade teda pácha hriech, kto sa pohoršuje na takom 
skutku, a nie ten, čo ho koná. „Na niečom dobrom sa pohoršuje 

iba nešľachetná duša“ a „Je lepšie, keď vznikne pohoršenie, než 

keď sa opustí pravda“ (Tertulián). Kristus vedel, že sa židia 
budú pohoršovať, keď bude v sobotu uzdravovať chorých; a 
predsa uzdravoval nemocných. No súčasne poučoval židov: 
„Nájde sa medzi vami človek, ktorý by svoju jedinú ovcu nechytil 

a nevytiahol z jamy, keby mu do nej padla, hoc aj v sobotu?“ 
(Matúš 12, 11). 
 

Skutky prikázané ľudským (cirkevným) zákonom ako 
účasť sv. omše v nedeľu, veľkonočné prijímanie sv. sviatostí 
a pod. možno tu i tam i vynechať, ak sa iní na tom pohoršujú; 
no medzitým sa máme snažiť poučovaním odstrániť 
pohoršenie. Čisto ľudské zákony nás totiž pravidelne 
nezaväzujú, ak by sme pre ich zachovávanie utrpeli veľmi 
veľkú škodu; lebo Kristus povedal: „Moje jarmo je príjemné a 

moje bremeno ľahké“ (Matúš 11, 29). Ale často stačí poučiť 
blížneho a hneď robiť, čo sa patrí. Niekedy potrebujeme len 
rázne vystúpiť, a vyhneme všetkým mrzutostiam. 

 


