
4. CTI OTCE SVÉHO I MATKU SVOU, ABYS 
DLOUHO ŽIV BYL A DOB ŘE TI BYLO NA ZEMI.  

 
 
VZTAH D ĚTÍ K RODI ČŮM:  
Rodiče jsou jedněmi z našich největších dobrodinců. To se má odrazit i v našem 
životě. Pro dítě jsou rodiče Božími zástupci na zemi. Dítě je tedy povinno 
zachovávat vůči rodičům úctu, lásku a poslušnost. Dospělý zachovává pouze 
úctu a lásku. Rady rodičů však má alespoň zvážit. Dospělé děti mají pečovat               
o své rodiče v jejich stáří a nemoci. Součástí této péče je i péče o jejich duši: 
Nemohou-li rodiče již do kostela, mají jim děti nabídnout a zprostředkovat 
službu kněze doma. Zvláštní význam má tato pozornost zvláště v ohrožení 
života. 
Nejvíc bolí nevděk. Žádná kytice na rakvi, ani věnec před ní už nenahradí 
pozornost, péči a lásku, kterou svým rodičům můžeme dávat, dokud žijí. 
 
KDY ANI NEDOSPĚLÉ DÍT Ě NEMUSÍ POSLECHNOUT:  
- Když jej rodiče nutí k něčemu zlému. 
  (Nesmí poslechnout: Více je třeba poslouchat Boha než lidi). 
- Když jej nutí k volbě stavu a povolání a k volbě partnera. 
 
NEJČASTĚJŠÍ HŘÍCHY PROTI RODI ČŮM  
Neposlušnost, neúcta, neochota pomoci, odmlouvání. Hřeší i ten, kdo se za 
své rodiče nemodlí. Jedná se většinou o LH. 
 
Těžce hřeší ten, kdo se proti rodičům dopouští: 
- vážné bezohlednosti                         - pyšného pohrdání 
- fyzického útoku                               - tupení 
- velké nevděčnosti                             - jinak rodi čům vážně ublíží 
 
 
POVINNOSTI RODI ČŮ K NEDOSPĚLÝM D ĚTEM :  
- péče o tělo: ošacení, bydlení, strava, péče o zdraví, o odpočinek,... 
- péče o ducha: zajištění přiměřeného vzdělání; pomoc k harmonickému  
                           rozvoji osobnosti 
- péče o duši = duchovní a mravní výchova:     vštěpování   základních   
náboženských a mravních pravd; rodiče jsou povinni zajistit dětem vzdělávání 
ve věcech víry i praxi života z víry; patří zde také sexuální výchova – ta je na  
1. místě právem i povinností rodičů; povinností rodičů je zajímat se, jak tato 
výchova probíhá ve škole, s kým a jak děti tráví volný čas, co čtou, co sledují 
v televizi, jak zacházejí s internetem… 
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Rodiče, kteří zanedbávají tyto své povinnosti, hřeší. Pokud je zanedbávají 
vážným způsobem, hřeší těžce. 
 
 
OSTATNÍ VZTAHY V RODIN Ě: 
- Mají být neseny úctou a láskou. Pozor na hádky, sváry, špatný příklad starších 
sourozenců, svedení mladších ke zlému, apod.!  
- Důležité místo má vzájemná komunikace. 
 
 
VZTAH K AUTORIT Ě V CÍRKVI A NÁROD Ě : 
I tato autorita je určena ke službě. I církev a stát jsou jistým typem rodiny, která 
potřebuje svou hlavu - řízení. 
Spravedlivá nařízení, která jsou ve shodě s Božím Zákonem (např. daně), jsme 
povinni respektovat. 
Jedná-li autorita k blahu svěřených, zaslouží si úctu. 
 
 
 
 
 


