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16. FEBRUÁR 2020        Č. 8 
TRETIE BOŽIE PRIKÁZANIE 

 

“Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni” 

 
Nedeľa je vlastne sviatok Najsv. Trojice; lebo v nedeľu 

ako v prvý deň týždňa začal Boh Otec stvorenie, v nedeľu vstal 

Boh Syn z mŕtvych a v nedeľu zostúpil Boh Duch Svätý na 

apoštolov. 

 

Nedeľa volá sa i «deň Pána» (Apokalypsa), lebo v tento 

deň máme obzvlášť slúžiť Pánu Bohu. Sv. Justín v svojom 

obrannom spise (z roku 139) prvýkrát používa slovo «nedeľa». 

Cisár Konštantín Veľký nariadil svätenie nedele v rímskej ríši 

(v roku 321). 

 

V nedeľu nemáme konať manuálne práce a máme sa 
zúčastniť celej sv. omše, ďalej starať sa o spasenie svojej 
duše a telesný oddych. 



Manuálne práce sú tie, čo sa konajú s veľkou telesnou 

námahou a unavujú telo. K manuálnym prácam sa ráta aj 
nakupovanie. Telesný odpočinok je potrebný v nedeľu už aj 

preto, že človek je veľmi unavený a celkom neschopný 

modlitby. Okrem sv. omše sa máme starať o spasenie svojej 

duše aj modlitbou, čítaním dobrých kníh, životopisov svätých a 

konaním skutkov milosrdenstva. V nedeľu nám Cirkev 

poskytuje príležitosť k modlitbe aj odbavovaním 

popoludňajších pobožností, ako sú adorácie, litánie alebo 

krížové cesty. 

O svoj oddych sa staráme mimo odpočinku dovolenou 

zábavou. V nedeľu si máme obliecť i krajšie šaty.  

 

V nedeľu sú dovolené: 

1. manuálne práce, čo sú nevyhnutne potrebné, 

2. nepatrné práce. 

 

Dovolené sú teda práce, čo slúžia k udržaniu života, ako 

varenie, zber úrody, keď hrozí nebezpečenstvo, že v pondelok 

bude neskoro alebo práca v nemocniciach. Kristus totiž hovorí: 

„Milosrdenstvo chcem a nie obetu“, t. j. skutkom milosrdenstva 

dávam prednosť pred vonkajšou bohoslužbou. 

 

 

HRIECHY PROTI PRÍKAZU SVÄTENIA NEDELE 
 

1. Kto sa nezúčastní na sv. omši. 
 

„Mnohí očakávajú deň Pána, aby potom, keď sú slobodní 

od práce, mohli konať neprávosti“ (Euzébius Cézarejský). 

 

Nezúčastniť sa sv. omše v nedeľu z lenivosti alebo kvôli 

sobotným a nedeľným zábavám je smrteľným hriechom. Ani 

aktivity v rôznych spolkoch, ktoré v nedeľu ničia spoločenstvo 

rodinného a manželského života alebo športové aktivity 

nesmú zamedziť v účasti na sv. omši. 

 

2. Kto v nedeľu bez potreby koná manuálne práce alebo 
také vyžaduje. 
 

Rímsky cisár Valentinián mal obyčaj vravieť: „Kto 

manuálnymi prácami znesväcuje nedeľu, robí sa vinným 

svätokrádeže a leje akoby nečisté víno do posväteného kalicha“. 

Kto nedeľnou prácou dáva pohoršenie, ťažko hreší, hoci by 

pracoval len krátky čas. 

 

 

 


