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OHOVÁRANIE A NÁHRADA ŠKODY 

 
Ublíženie blížnemu na cti je tým väčší hriech, čím väčšia je 
škoda spôsobená. 
 
Preto ide predovšetkým o to, kto urazil česť blížneho. Ak 
urazenie cti vyšlo od vážnej a dôveryhodnej osoby, je takmer 
vždy ťažkým hriechom; lebo vážnym ľudom sa viac verí. Ide 
aj o to, komu sa ubližuje na cti. Čím vyššia a vážnejšia je 
osoba, ktorej sa ubližuje, tým väčší je hriech. 
 
Kto uškodil blížnemu na cti, je prísne zaviazaný prinavrátiť 
odňatú česť a to odprosením, ak ho urazil len medzi štyrmi 
očami, alebo odvolaním, ak ho urazil verejne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Ktokoľvek nespravodlivo zľahčoval dobré meno blížneho, je za-

viazaný k vynáhrade, ktorá je rozličná podľa rozličného 

ublíženia na cti” (Sv. František Saleský). Nestačí vytiahnuť šíp 
z rany; rana sa musí liečiť. 
 
Kto nechce napraviť ublíženie na cti, nemôže dostať od 
Boha odpustenie hriechov a tak ani kňazské rozhrešenie. 
 
 
 
Ktoré príčiny nás majú zdržovať od ubližovania blížnemu 
na cti? 
 

1. Kto prísne posudzuje svojho blížneho, bude tiež prísno 
súdený Bohom. 

 
Kristus hovorí: „Nesúďte a nebudete súdení“, „Akou mierou 

budete merať vy, takou mierou sa nameria aj vám“. 
 

2. Kto súdi blížneho, pácha krivdu voči Bohu, lebo zasahuje 
do Božieho práva. 

 
„Len jeden je Zákonodarca a Sudca; ale kto si ty, že súdiš 

blížneho?“ 
 
„Lebo dobro alebo zlo skutku závisí od úmyslu srdca, a práve ten 

je nám skrytý“ (Sv. František Saleský). 
 

3. Kto má zvyk pripravovať blížneho o česť, je na ceste 
do večnej záhuby. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍBEH 
 
 

Sv. Alžbeta, portugalská kráľovná (+ 1336) mala jedného 
sluhu, ktorý roznášal jej almužny. Jeden kráľov sluha mu 
závidel priazeň kráľovnej a raz osočoval ho u svojho kráľa, 
keď s ním išiel na poľovačku. Kráľ hneď išiel k jednej vápenici 
a povedal majstrovi: «Zajtra vám sem pošlem mladého človeka 
s otázkou, či ste už vyplnili kráľov rozkaz; toho človeka hodíte 
do vápenice». 

Na druhý deň zavčas rána bol sluha kráľovnej poslaný 
kráľom k majstrovi vápenice so spomenutou otázkou. Cestou 
prišiel k jednému kostolu, kde práve zvonili na omšu; vošiel 
dnu a ostal na sv. omši. Medzitým zvedavosť hnala 
osočovateľa k vápenici, prišiel tam a povedal plný radosti: «Už 
ste vykonali kráľov rozkaz?» Sotva to vyslovil, už ležal v peci. 
Keď sluha kráľovnej prišiel, majster už čakal na odmenu. Kráľ 
sa naľakal, keď počul tento prípad. (Mehiáš) 
 


