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ÚVOD 

V 6. Božom prikázaní nám Boh zakazuje všetko, čo uráža 
našu vlastnú alebo cudziu čistotu a nevinnosť. 

Sv. Písmo a sv. Cirkev veľmi často dôrazne vystríhajú 

pred týmito hriechmi. „Lebo práve tieto hriechy uvrhujú do 
pekla najviac duší, a z tých, čo sú zatratení, je sotva jeden bez 
tejto neprávosti“ (Sv. Alfonz). 

 



Zvlášť Boh zakazuje: 
Myšlienky a žiadosti, ktoré urážajú nevinnosť. 
 

Zlé myšlienky sú zakázané preto, lebo vedú k nečistým 

skutkom. 

 

„Podobajú sa iskre, ktorá môže zapríčiniť veľký požiar. 
Smilstvo musíme hneď zahasiť, ináč sa roznieti, ako oheň v 
slame, a zbĺkne plameňom, ktorý sa potom nedá zahasiť“ (Sv. 

Gregor Veľký). 

 

Zlé myšlienky sa musíme snažiť hneď odstrániť – to sa 

stane najlepšie odvrátením ducha na iné veci alebo modlitbou.  

 

 

Pokiaľ zlé myšlienky nechceme, nezhrešili sme. 
No keď sa pri nich niekto so záľubou zdržuje, už zhrešil. 
 

V človekovi vzniknú niekedy i nepoctivé žiadosti, t.j. 

snaha alebo túžba po hriechu. Ako strom z koreňa, tak zlý 

skutok pochádza zo žiadosti. Preto zlú žiadosť máme v sebe 

hneď utlmiť. Ak človek privolí žiadosti, už ju i chce; v tomto 

prípade, ako po hovorí Pán Ježiš, žiadosť je práve tak hriešna, 

ako sám zlý skutok: „Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s 
ňou scudzoložil vo svojom srdci“ (Matúš 5, 28). 

 

Boh zakazuje: 

Slová, ktoré urážajú nevinnosť. 
 

 

Ľudia, čo hovoria oplzlé 

(nehanebné) slová, majú 

nadmieru zašpinené svedomie. 

 

 

Treba sa chrániť aj 

neslušných a dvojzmyselných 

vtipov a narážiek. 

 

 

 

 

„Nemožno ukázať človeka, ktorý by bol nepoctivý v rečiach a 
predsa poctivý vo svojich mravoch“. 

 

„Čo človek rád počúva, to konečne i robí“ (Sv. Bernard). 

 

„Kto má zaľúbenie v neslušných rečiach, ten už nie je ďaleko od 
nehanebných skutkov“ (Sv. Hieronym). 

 

Sv. Ľudovít dal na smrteľnej posteli toto poučenie svojmu 

synovi: „Hovor vždy tak, aby si sa nepotreboval začervenať, keby 
sa o tom celý svet dozvedel“. 

 

„Jazyk je malý úd, ale vykoná veľké veci“ (Jakubov list 3, 5). 

 

„Mnohí padli od ostrého meča, no nie toľkí, koľkí zahynuli pre 
svoj jazyk“ (Kniha Sirachovcova 28, 22). 

 


