
7 HLAVNÍCH H ŘÍCHŮ 
 

- pýcha                  - nestřídmost 
- lakomství             - hněv 
- smilstvo               - lenost 
- závist 

 
Jedná se o kořeny, z nichž vyrůstají další a další hříchy.Většina těchto hříchů 
byla probrána v rámci Desatera.  
 
Pýcha - Není pýchou, když člověk něco umí, má určité schopnosti, je si toho 
vědom a raduje se z toho. To je v pořádku. Člověk se má radovat, že Bůh mu ty 
schopnosti a vlohy dává a on s nimi spolupracuje. 
Pýcha je povýšenost, pocit nadřazenosti nad jiné (mnohdy falešný) - „já jsem 
někdo a ostatní mi nesahají ani po paty...". 
 
Nestřídmost - neměří se podle množství spotřebovaných potravin. Tato 
záležitost je velmi individuální. Zvláště v období dospívání, kdy mladý člověk 
roste, potřebuje větší přísun potravy. Hříchem je, když se člověk bezdůvodně 
přejídá.  
Pozn.: Za nestřídmost se nepovažuje, když např. někdo na návštěvě sní 
předloženou nadměrnou porci jídla. Tady jde o otázku určité slušnosti. 
 
 

5 CÍRKEVNÍCH P ŘIKÁZÁNÍ  
 

Ježíš dal Petrovi a jeho nástupcům moc svazovat i rozvazovat: „Co svážeš na 
zemi, bude svázáno i na nebi, co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi." 
(Mt 16,19) Také apoštolům a jejich nástupcům řekl: "Kdo vás slyší, mne slyší, 
kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá." (Lk 10,16) Církev tedy má právo zavázat 
věřící k určitému jednání, které není přímo obsahem Desatera. I za tím stojí 
Ježíš. 
 
SOUČASNÉ ZNĚNÍ CÍRKEVNÍCH P ŘIKÁZÁNÍ:  
 

1.  O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše svaté a zachovat  
     pracovní klid. 
2.  Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok. 
3.  Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době. 
4.  Zdržovat se od požívání masa a zachovat půst újmy ve stanovené dny. 
5.  Přispívat církvi na její potřeby. 
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POSTNÍ ŘÁD 
 

Pokání, sebezápor patří k životu každého křesťana. Posilujeme tak svoji 
vůli, odčiňujeme hříchy, můžeme si získávat zásluhy a sebezáporem 
obětovaným na způsob přímluvy vyprošovat Boží milost pro sebe i pro ostatní 
lidi. 
 
Pod pojem POKÁNÍ ovšem nespadá jen sebezápor, ale i modlitby a skutky 
zbožnosti a lásky. 
 
Církev stanovila určité dny a doby, kdy se křesťané v pokání spojují. Jsou to 
pátky během celého roku a doba postní, pokud na některý z těchto dnů 
nepřipadne církevní slavnost. 
 
Slavnosti, které ruší půst, jsou tyto: 
- 01/01: Matky Boží Panny Marie 
- 06/01: Zjevení Páně 
- 19/03: Sv. Josefa  
- 25/03: Zvěstování Páně 
- 2. pátek po slavnosti Nejsvětější Trojice: Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
- 24/06: Narození sv. Jana Křtitele 
- 29/06: Sv. Petra a Pavla 
- 05/07: Sv. Cyrila a Metoděje 
- 15/08: Nanebevzetí Panny Marie 
- 01/11: Všech svatých 
- 08/12: Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu 
- 25/12: Narození Páně 
Rovněž neděle během doby postní nejsou postními dny!!! 
 
 
ZÁVAZNÉ PROJEVY POKÁNÍ:  
 

Dny přísného postu: Popeleční středa a Velký pátek. 
V tyto dny jsme povinni zachovávat přísný půst od masa a půst újmy. Půst 
újmy v sobě zahrnuje jednodenní úplné nasycení. Kromě toho je dovoleno                   
i během dne (třeba ráno a večer) něco málo pojíst. Porušení je TH. 
 

Páteční půst: I tento půst je závazný. Můžeme zachovávat starý zvyk nejíst 
maso. Kdo v tento den maso jí, nemá hřích, pokud v ten den koná jiný skutek 
pokání: např. zřekne se jiného oblíbeného pokrmu, televize, vykoná dobrý 
skutek navíc, jde na mši svatou, pomodlí se růženec, křížovou cestu, apod. 
Jednotlivé porušení pátečního skutku pokání bývá považováno za LH. 
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Závaznost projevů pokání: 
Půst od masa - zavazuje katolíky od dovršeného 14. roku věku až do smrti (to 
se týká i pátečního skutku pokání). 
Půst újmy - zavazuje katolíky od dovršeného 18. roku věku do započatého 60. 
roku. 
 
Nemocní nejsou postem vázáni!  
 
Na těžce pracující se nevztahuje půst újmy.  
 
Rovněž tekutiny a léky neruší půst. 


