
 

 
Záhorská Ves-Suchohrad 

9. FEBRUÁR 2020        Č. 7 
TRETIE BOŽIE PRIKÁZANIE 

 
“Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni” 

 
Boh povedal na hore Sinaj: „Pamätaj, aby si svätil 

sviatočný deň. Šesť dní budeš pracovať a konať všetku svoju 
prácu“. 
 
Tretie prikázanie obsahuje teda dva príkazy, príkaz 
svätenia nedele a príkaz zdržiavanie sa práce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Príkaz svätenia nedele 
 

Boh prikázal zasvätiť jeden deň v týždni, aby človek pri 
mnohých životných starostiach nezabudol na Boha ako svoj 
najvyšší cieľ. Ako máme isté časy k vykonávaniu svojich teles-
ných potrieb, napr. k spaniu, jedeniu a pitiu, tak Boh chcel, aby 
sme mali aj určité časy, kde môžeme rozmýšľať o večných 
pravdách a tým nadobudnúť pre svoju dušu nových síl. 

 
Vo sviatok má človek i príležitosť odprosiť modlitbou, čo 

v týždni pochybil (Sv. Gregor Veľký); v deň tento môže i 
ďakovať Bohu za dobrodenia obsiahnuté v týždni. 
 

Boh nám káže zasvätiť siedmy deň, lebo on v deň siedmy 
odpočíval od tvorenia. Pri rozprávaní o stvorení hovorí Mojžiš: 
„Boh požehnal siedmy deň a posvätil ho, lebo v ňom odpočinul 
od všetkej svojej práce, ktorú vykonal“. Človek, ktorý je 
stvorený na Boží obraz, si má vziať za vzor Pána Boha; ako Boh 
v deň siedmy odpočíval, tak i človek má odpočívať po 6-dňovej 
práci. Ako po dokonanej dennej práci musíme spať 6 alebo 8 
hodín, aby sme obnovili telesné sily, tak i po šiestich dňoch 
práce potrebujeme dlhší odpočinok. 
 

Počas francúzskej revolúcie zrušili svätenie 7. dňa a 
chceli svätiť 10. deň; nahradili sedemdňový týždeň a chceli ho 
nahradiť desaťdňovým. No čoskoro boli nútení navrátiť sa k 
starému poriadku. 

Už okolo r. 150 písal sv. biskup Teofil Antiochijský: 
„Siedmy deň poznajú všetky národy sveta“. My kresťania 
svätíme nedeľu, židia sobotu, mohamedáni piatok, Mongoli 
štvrtok, guinejskí muríni utorok, ormuzskí a goanskí modlári 
pondelok. Svätenie 7. dňa je predobrazom nášho budúceho 
večného odpočinku v nebi (List Židom). „Svätením nedele 

osviežujeme v sebe túžbu po sviatku večných radostí“ (Sv. 
Gregor Veľký). Aj sviatočné oblečenie nám v tento deň 
pripomína budúci blažený stav v nebi. 
 
Svätí apoštoli miesto svätenia soboty nariadili svätenie 
nedele, lebo Kristus v nedeľu vstal z mŕtvych. 

 
 


