
 



 

Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který 

ho „stále volá…, aby miloval a konal dobro a 

vyhýbal se zlu.“ 

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 

2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 
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Základní pravdy víry 

Je jeden Bůh. 

Bůh je nejvýš spravedlivý. 

Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch 

svatý. 

Bůh Syn se stal člověkem, aby nás svou 

smrtí na kříži a svým vzkříšením vykoupil 

a na věky spasil. 

Duše lidská je nesmrtelná. 

Milosti Boží je ke spasení nevyhnutelně 

potřeba. 
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Přikázání lásky 

„První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, 

Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, 

Boha svého, z celého svého srdce, z celé 

své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘ 

Druhé pak je toto: ‚Miluj bližního svého 

jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato 

dvě není.“ 

Marek 12,29–31 

  



  5 

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým 

srdcem, celou svou duší a celou svou 

myslí. To je největší a první přikázání. 

Druhé je s ním spojené: Miluj svého 

bližního jako sama sebe.“ 

Matouš 22,37–39 

 

„To je mé přikázání, abyste se milovali 

navzájem, jako jsem já miloval vás…“ 

 Jan 15,12 
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Desatero Božích přikázání 

1. V jednoho Boha věřiti budeš. 

2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. 

3. Pomni, abys den sváteční světil. 

4. Cti otce svého i matku svou, abys 

dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi. 

5. Nezabiješ. 

6. Nesesmilníš. 

7. Nepokradeš. 

8. Nepromluvíš křivého svědectví proti 

bližnímu svému. 

9. Nepožádáš manželky bližního svého. 

10. Aniž požádáš statku jeho. 

Ex 20,2–17; Dt 5,6–21; KKC (Katechismus 

katolické církve) 2052–2557 



  7 

Církevní přikázání 

O nedělích a zasvěcených svátcích se 

účastnit mše svaté a zachovat pracovní 

klid. 

Vyzpovídat se ze svých hříchů aspoň 

jednou za rok. 

Přijmout Svátost oltářní aspoň ve 

velikonoční době. 

Zdržovat se od požívání masa a 

zachovávat půst újmy ve stanovené dny – 

Popeleční středa, Velký pátek. 

Přispívat církvi na její potřeby. 

KKC 2041–2043 
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Božské ctnosti  

víra – naděje – láska 

Lidské ctnosti 

moudrost – spravedlnost – 

statečnost – mírnost 

Křesťanské ctnosti 

pokora – štědrost – čistota – 

přejícnost – střídmost – mírnost – 

přičinlivost (pracovitost) 

KKC 1803–1829 
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Skutky duchovního milosrdenství 

učit – radit – těšit – posilovat – 

odpouštět – trpělivě vše snášet – 

modlit se za živé i mrtvé 

Skutky tělesného milosrdenství 

Dávat najíst tomu, kdo má hlad. 

Hostit toho, kdo nemá střechu nad 

hlavou. 

Odívat toho, kdo nemá co na sebe. 

Navštěvovat nemocné a vězněné. 

Pohřbívat zemřelé. 
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Dary Ducha svatého 

moudrost – rozum – rada – síla – 

umění – zbožnost – bázeň Boží 

Plody Ducha svatého 

láska – radost – pokoj – trpělivost – 

shovívavost – vlídnost – dobrota – 

mírnost – věrnost – tichost – 

zdrženlivost – čistota 

KKC 1830–1832 
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Sedm svátostí 

Křest 

Biřmování 

Eucharistie 

Svátost smíření 

Pomazání nemocných 

Kněžské svěcení 

Manželství 

KKC 1210–1666 
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Sedm hlavních hříchů 

Pýcha 

Lakomství 

Závist 

Hněv 

Smilstvo 

Nestřídmost 

Lenost 



  13 

Hříchy proti Duchu svatému 

Opovážlivě se spoléhat na Boží milost. 

Zoufat nad Božím milosrdenstvím. 

Bránit se poznané křesťanské pravdě. 

Závidět jinému Boží milost. 

Zatvrzele odmítat spasitelné napomínání. 

Úmyslně setrvávat v nekajícném životě. 
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Hříchy do nebe volající 

Úmyslná vražda. 

Sodomský hřích. 

Utiskování lidí – cizinců, vdov, sirotků… 

Nespravedlnost vůči zaměstnanci. 
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Hřích, kdy spolupracujeme na 

hříších dalších lidí: 

Když se na nich přímo podílíme. 

Když je nařídíme, když k nim radíme, 

když je chválíme nebo schvalujeme. 

Když je neoznámíme nebo jim 

nezabráníme, jsme-li povinni to učinit. 

Když chráníme ty, kdo páchají zlo. 

KKC 1846–1876 
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Osmero blahoslavenství 

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich 

je nebeské království. 

Blahoslavení plačící, neboť oni budou 

potěšeni. 

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou 

zemi za dědictví. 

Blahoslavení, kdo lační a žízní po 

spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 

milosrdenství. 
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Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 

uvidí Boha. 

Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni 

budou nazváni Božími syny. 

Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro 

spravedlnost, neboť jejich je nebeské 

království. 

Blaze vám, když vás budou tupit a 

pronásledovat a lživě vám připisovat 

všechno zlé kvůli mně. Radujte se a 

jásejte, protože máte v nebi hojnou 

odměnu, vždyť stejně pronásledovali i 

proroky, kteří byli před vámi. 

Matouš 5,3–12 
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Apoštolské vyznání víry 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, 

Stvořitele nebe i země. 

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; 

jenž se počal z Ducha svatého, 

narodil se z Marie Panny, 

trpěl pod Ponciem Pilátem, 

ukřižován umřel i pohřben jest; 

sestoupil do pekel, 

třetího dne vstal z mrtvých; 

vstoupil na nebesa, 

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; 

odtud přijde soudit živé i mrtvé. 

Věřím v Ducha svatého, 

svatou církev obecnou, 

společenství svatých, 

odpuštění hříchů, 

vzkříšení těla a život věčný. 

Amen. KKC str. 61 



  19 

Jdi ve svém životě vždy cestou, kterou ukazuje 

Kristus, a nebudeš bloudit. 

 

Proto pamatuj každý den na modlitbu, 

každou neděli na mši svatou, 

každý měsíc na svatou zpověď 

a na svaté přijímání. 

František kard. Tomášek 

 



 

 
Římskokatolická farnost u kostela 

Neposkvrněného početí Panny Marie 

Praha-Strašnice 

L. P. 2013 
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