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PIATE BOŽIE PRIKÁZANIE
SPRÁVANIE SA K ZVIERATÁM
(pokračovanie)

NEMÁME TRÁPIŤ ZVIERATÁ
Trýznenie zvierat je ničením stvorenstva a zneužívaním
panstva nad zvieratami, ktoré nám Boh dal, teda krivdou voči

samému Bohu.
Niektorí tak zaobchádzajú so zvieratami, akoby necítili
bolesť. Často sedliaci nakladajú viac nákladu ako môžu
utiahnuť, vybíjajú si na nich svoj hnev a necitne ich bijú,

nedávajú im dosť krmiva alebo ich držia na špinavých
miestach.
Neslobodno bez potreby predlžovať alebo zväčšovať
bolesť hydine pri zabíjaní alebo pri pokusoch. Hrešia tí, čo
kazia vtáčie hniezda, chytajú motýľov do zbierky a prepichujú
ich špendlíkmi, bez toho žeby ich najprv zabili. Hrešia tí, čo v
zatvorených priestoroch vypúšťajú holubov a vypisujú
odmeny pre strelcov, ktorí ich rania alebo zabijú. Aj takzvané
jazdenie na istú vzdialenosť, ako pri konských dostihoch je
hrozné trýznenie zvierat.
Nikdy netráp zviera zo žartu, lebo i ono cíti bolesť ako ty.

hromadne zabíjajú lastovičky a iných prelietavých vtákov
a používajú rôzne ukrutnosti (napr. pinkám vykolú oči a
pretiahnu cez nos cvernu, aby od bolesti vydávali zo seba
zvuky a privábili iné vtáctvo, ktoré potom zväčša lapajú
sieťami).

NEMÁME BYŤ PRILÁSKAVÍ VOČI ZVIERATÁM
Koľko mladých rodín dnes uprednostní zviera a odmieta
prijať dieťa!
Sú ľudia, čo zvieratám, ktoré si zamilovali, dávajú
prednosť i pred človekom; ba ctia si ich ako modly, obetujúc
im všetky svoje myšlienky a starosti. Títo sa podobajú starým
Egypťanom, ktorí sa klaňali mačkám, býkom a iným zvieratám.
Istý rehoľník raz povedal jednej veľkej milovníčke psov: „O
koľko užitočnejšie by bolo, keby si láskou, ktorou miluješ toto
zviera, milovala svojho Pána Boha!“
Ľudia, čo sú ukrutní alebo priláskaví voči zvieratám,
stanú sa zanedlho ukrutnými voči svojim blížnym. Z malých
trýzniteľov zvierat sa obyčajne stávajú ukrutní mučitelia ľudí.
Raz jedna pani išla na prechádzku so svojim dieťaťom i psom;
keď prišla k mostu, vzala psa do náručia a dieťa nechala bežať
cez most. Tu stretol ju jeden pán a povedal: «Nehanbíš sa?
Dieťa necháš bežať a zviera nosíš; urob to naopak“. Áno, i
prehnané láskanie sa so zvieratami urobí človeka ukrutným.

Užitočné zvieratá nemáme zabíjať bez príčiny. Veď si len
uvedomme, že pár vtákov so svojimi mladými ročne stroví
milióny hmyzu. A predsa v niektorých krajinách každoročne

