
2. NEVEZMEŠ JMÉNA BOŽÍHO NADARMO.  
 
Toto přikázání nás vyzývá k úctě vůči Bohu, který je naším největším 
dobrodincem a který je nejvýš svatý. Patří zde také úcta k tomu, co Bohu 
náleží: ke svatým lidem a svatým věcem. 
Abychom pochopili tento příkaz, musíme nejprve pochopit, že Bůh je hodný 
lásky a úcty. Zde je dobré připomenout si, co velikého nám už prokázal. 
My, lidé, žijeme v nebezpečí, že to, s čím se často setkáváme, může nám 
zevšednět: Dítěti zevšední hračka, muži žena, křesťanovi může zevšednět Bůh. 
Proto 2. přikázání. 
 
 
NĚKTERÉ (NEJČASTĚJŠÍ) HŘÍCHY PROTI 2. PŘIKÁZÁNÍ:  
 
 
ZBYTEČNÉ VYSLOVOVÁNÍ JMÉNA BOŽÍHO A JMEN SVATÝCH  - 
LH. Kdo se lehkovážně dopouští tohoto hříchu, měl by si uvědomit, jak by mu 
vadilo, kdyby někdo podobným způsobem zneužíval jeho jména nebo jmen 
jeho rodičů. Bůh je víc než jen citoslovce! 
 
ROUHÁNÍ  - potupné mluvení o Bohu a svatých - TH.  
 
SVATOKRÁDEŽNÉ PŘIJETÍ SVÁTOSTÍ  - TH. 
 
ÚMYSLNÉ ZNEUCT ĚNÍ POSVĚCENÝCH VĚCÍ A PROSTOR - TH. 
 
 
 
Do 2. přikázání patří též PŘÍSAHA A SLIB DANÝ BOHU.  
 
PŘÍSAHA  - vzývání Boha jako svědka. 
Je dovolena jen z vážných důvodů. Slouží k podepření důvěry mezi lidmi tam, 
kde se této důvěry nedostává. Lehkomyslná (zbytečná) přísaha = LH. Křivá 
(lživá, falešná) přísaha = TH. 
 
SLIB DANÝ BOHU  - čestné slovo dané Bohu, kterým se zavazujeme                      
k vykonání něčeho dobrého. POZOR! Nutno rozlišovat mezi slibem                        
a předsevzetím! 
 
PŘEDSEVZETÍ:  Já sám se chci o něco snažit, něco vykonat... Nesplnění 
předsevzetí není hříchem. 
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SLIB:  Přímo se Bohu k něčemu zavazuji. Chci mu něco slíbit. Nesplnění slibu 
v maličkosti = vždy LH, ve velké věci TH, chtěl-li se však někdo ve vážné 
věci zavázat jen pod LH, pak jde o LH. 
 
ZÁNIK ZÁVAZNOSTI SLIBU  - hlavně: 
- Dobrá látka se změnila ve špatnou (např. slíbil jsem dnes jít na mši svatou, ale 
mám horečku - uškodil bych si). 
- Záměnou látky slibu: Látku slibu si mohu sám změnit ve stejně cennou nebo 
ještě cennější. 
- Dispenzí: Každý farář může ze spravedlivé příčiny zprostit povinnosti plnit 
slib.  
 
Lepší je nic Bohu neslibovat než slib nesplnit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


