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2. BOŽIE PRIKÁZANIE 

“Nevezmeš Božie meno nadarmo” 

(pokračovanie) 
 

Boha máme často chváliť pre jeho nekonečnú dokonalosť 
a dobrotu, menovite keď prijímame jeho dobrodenia. 
 

Traja mládenci v ohnivej peci zaspievali chválospev, keď 

ich Boh zachránil od ohňa. Tobiáš hneď slávil Boha, keď sa mu 

prinavrátil zrak. Mysli i na chválospev Božej Matky u sv. 

Alžbety, na takzvaný Magnificat (Velebí moja duša Pána...), a 

na chválospev uzdraveného Zachariáša, nazývaný Benediktus. 

 

Hovor i ty po každom prijatom dobrodení: «Buď Bohu 

chvála», «Pán Boh zaplať» alebo «Sláva Bohu Otcu i Synu...» a 

pozdravuj často: „Pochválený buď Ježiš Kristus». O koľko 

krásnejší a požehnanejší je tento nábožný pozdrav od 

svetského: Dobrý deň. I protestantský básnik Klopstock 

rozpráva, že vždy bol hlboko dojatý, keď medzi katolíkmi 

počul tento pozdrav. 

 

 



A keď snáď následkom nejakej choroby nemôžeš 

jazykom chváliť Boha, chváľ ho srdcom. “Lebo Boh, ktorý nemá 

telesných uší, nepotrebuje zvuku tvojho hlasu; on hľadá len tvoje 

srdce“ (Sv. Augustín). 

 

 

Z úcty pred Bohom sa nesmieme dopúšťať: 
Ľahkomyseľného vyslovovania Božieho mena a iných 
svätých mien. 
 

Mnohí ľudia majú obyčaj pri každej maličkosti hovoriť 

bez zmyslu: «Pane Bože», «Ježiš, Mária» a podobne. Oduč sa od 

tohto zlozvyku a upozorňuj aj iných na ich chybu, keď 

znesväcujú Božie meno. 

 

«Ak miluješ Pána Boha z celého srdca a vidíš, že sa jeho 

meno znesväcuje, nemôžeš to strpieť pokojným srdcom» (Sv. 

Bernardín). Ľahkomyseľné vyslovovanie Božieho mena alebo 

iných svätých mien je vždy aspoň všedný hriech. 

 

«Nemaj Božie meno ustavične v ústach a nemiešaj sa do 

mien svätých, lebo pritom nebudeš bez viny» (Kniha 

Sirachovcova 23, 10). Pán nebude považovať za nevinného 

toho, kto meno svojho Pána Boha bral nadarmo. „Veď dávame 

pozor i na to, aby sa nám sviatočné šaty častejším obliekaním 

nezodrali; tým viac sa musíme chrániť nerozvažito zneužívať 

Božie meno, hodné najvyššej úcty“ (Sv. Ján Zlatoústy). 

 

 

 

 

 

 

Pán Ježiš klope na dvere duše všetkých nás, aby 

sme sa vo Svätom pôste dobre pripravili na 

slávenie Veľkej Noci najmä dobrou svätou 

spoveďou. 

 

Pri príprave na sv. spoveď použime aj spytovanie 

svedomia, ktoré nám pomôže odkryť aj hriechy, na 

ktoré by sme si sami nespomenuli. 
 

 

       Ak máte otázky alebo témy, na ktoré chcete odpoveď vo 

Farskom liste, môžete ich vhodiť do poštovej schránky na fare 

(aj anonymným spôsobom). 

 


