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OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV 
 

VERÍM V BOHA  

 

1. Odkiaľ vieme, že Boh je? 

(1)  Zo zjavenia - Boh sa ľuďom dal poznať,  

(2)  zo Svätého písma,  

(3)  zo svojho svedomia a  

(4) z prírody, zo stvoreného sveta. 

 

2. Kto stvoril svet?  
Nebeský Otec z ničoho.  

 

3. Čo môže urobiť Nebeský Otec?  
Všetko, lebo je všemohúci.  

 

4. Čo robí nebeský Otec so svetom?  
Neustále sa oňho stará.  

 

5. Kto je Ježiš Kristus? 

Druhá božská osoba, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil. 

 

6. Kto je Duch Svätý? 

Tretia božská osoba, dar Otca a Syna ľuďom. 

 

7. Vymenuj tri Božské osoby! 

Otec, Syn, Duch Svätý. 

 

8. Čo je Sväté písmo?  

Napísané Božie slovo.  

 

9. Odkedy je Boh?  
Vždy bol, je a bude: je večný.  

 

10. Čo vie Pán Boh?  
Všetko, aj to, čo si myslíme: je vševediaci.  

 

11. Prečo nevidíme Pána Boha?  
Lebo je čistý duch, nemá telo.  

 

12. Existuje viacero bohov?  
Len jediný pravý Boh.  

 

13. V koľkých osobách je Boh?  
V troch božských osobách: Otec, Syn a Duch Svätý.  

 

14. Ako voláme tri božské osoby?  

Najsvätejšia Trojica. 
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15. Kto sú anjeli?  
1. Neviditeľné duchovné bytosti, ktoré stvoril Nebeský Otec.  

2. Nemajú telo.  

3. Majú rozum a slobodnú vôľu.  

 

16. Ako delíme anjelov?  
1. Na dobrých, ktorí slúžia Bohu.  

2. Na zlých, ktorí sa vzbúrili proti Bohu a stali sa z nich zlí duchovia.  

 

17. Čo robia dobrí anjeli?  
1. Milujú Pána Boha.  

2. Slúžia mu.  

3. Pomáhajú ľuďom, aby sa dostali do neba.  

 

18. Čo robia zlí anjeli?  
1. Nenávidia Pána Boha.  

2. Pokúšajú ľudí, aby spáchali hriech.  

3. Chcú ich naveky dostať do pekla.  

 

19. Kto stvoril prvých ľudí?  
Pán Boh.  

 

20. Z čoho pozostáva človek?  
1. Zo smrteľného tela.  

2. Z nesmrteľnej duše.  

 

21. Aká je ľudská duša?  
1. Neviditeľná.  

2. Nesmrteľná.  

 

22. Načo sme na svete?  
Aby sme Pána Boha:  

1. poznali,  

2. milovali,  

3. slúžili mu,  

4. dostali sa do neba.  

 

23. Ako sa volali prví ľudia, ktorých Boh stvoril?  
Adam a Eva.  

 

24. Ako žili prví ľudia na začiatku?  
1. Žili šťastne,  

2. v rajskej záhrade,  

3. nemuseli trpieť ani bolestivo zomrieť.  

 

25. Prečo stratili prví ľudia túto blaženosť?  
Lebo spáchali hriech. 
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26. Ako sa volá hriech prvých ľudí?  
1. Dedičný hriech,  

2. lebo prechádza od prvých ľudí na každého človeka.  

 

27. Kto je jediný z ľudí, ktorý bol uchránený od dedičného hriechu?  
Panna Mária.  

 

28. Kedy sa z duše zmýva dedičný hriech?  
Pri krste.  

 

29. Zmiloval sa Boh nad ľuďmi po prvom hriechu?  
Áno, poslal nám Vykupiteľa z hriechov, svojho Syna, Pána Ježiša Krista. 

  

30. Kedy si sa stal Božím dieťaťom a členom Katolíckej cirkvi?  
Pri krste.  

 

31. Aké náboženstvo vyznávaš?  
Som kresťan katolík.  

 

32. Kedy skutočne veríme v Boha?  
Keď veríme, že:  

1. existuje,  

2. je živý,  

3. žijeme podľa toho, čo učil.  

 

34. Čo veríme ako katolíci o Panne Márii? 

(1) Je Bohorodička (porodila Božieho Syna). 

(2) Je vždy panna, (pred pôrodom, počas neho i po ňom)  

(3) Bola počatá bez dedičného hriechu a  

(4) Bola vzatá s telom a dušou do neba. 

 

35. Aké obdobia má liturgický rok? 

Adventné, vianočné, pôstne, veľkonočné, obdobie „cez rok“ (5 období). 

 

36. Ktoré sú tri najväčšie kresťanské sviatky? 

(1) Veľká noc,  

(2) Vianoce,  

(3) Turíce. 

 

37. Čo sú Turíce, kedy a kde boli? 

Zoslanie Ducha Svätého, 50 dní po Ježišovom zmŕtvychvstaní, v Jeruzaleme. 

 

38. Vymenuj aspoň 4 prikázané sviatky! 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8.12.),  

Narodenie Pána (25.12.),  

Panna Mária – Bohorodička (1.1.),  

Zjavenie Pána (Traja králi) (6.1.),  

Nanebovstúpenie Pána (40 deň po VN),  

Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej (Božie Telo),  

Petra a Pavla (29.6.),  



4 

 

Nanebovzatie Panny Márie (15.8.),  

Všetkých svätých (1.11.)  

(spolu 9) 

 

39. Čo slávime 1. novembra a čo 2. novembra? 

1.11. – Slávnosť Všetkých svätých,  

2. 11. – Spomienka na všetkých verných zosnulých (Dušičky) 

 

40. Ktoré sú prikázané dni pokánia v Cirkvi (prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého 

pokrmu)? 

Popolcová streda, Veľký piatok – v tieto dni nejeme mäso a iba raz za deň sa možno 

dosýta najesť. 

 

41. Vymenuj aspoň 5 apoštolov! 

Peter, Ondrej, Ján, Jakub st., Filip, Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub ml., Šimon 

Horlivec, Júda Tadeáš, Judáš - zradca, Matej (zvolený namiesto Judáša), Pavol (apoštol 

národov) (spolu 14). 

 

42. Ako sa volajú nástupcovia apoštolov? 

Biskupi.  

 

43. Čo je Cirkev a aké má vlastnosti (4)? 

Cirkev je spoločenstvo kresťanov = pokrstených ľudí.  

Má tieto vlastnosti: (1) jedna, (2) svätá, (3) katolícka, (4) apoštolská. 

 

44. Čo to znamená, že Cirkev je katolícka? 

Je pre všetkých ľudí bez rozdielu (národnosti, rasy, majetku, vzdelania, zdravia, 

pohlavia...) 

 

45. Čo to znamená, že Cirkev je svätá? 

Má svätého zakladateľa (Pána Ježiša Krista), sväté učenie, posväcuje ľudí. 

 

46. Na aké časti sa delí Cirkev? 

(1) Putujúca (tu na zemi), (2) očisťujúca sa (duše v očistci), (3) oslávená (svätí v nebi) 

 

47. Čo je kostol, na čo slúži? 

Dom Boží (priestor, ktorý bol posvätený na Boží kult). 

 

48. Čo to znamená, že niekto je podľa Cirkvi „svätý“ (vyhlásený za svätého)? 

Je určite v nebi a môžeme ho verejne uctievať, modliť sa k nemu. 

 

49. Kto je patrónom farnosti Dojč a filiálky Šajdíkove Humence? 

Dojč – všetci svätí, Šajdíkove Humence – svätý Augustín a svätý Martin. 

 

50. Kto je hlavou Cirkvi? 

Viditeľná – pápež, neviditeľná – Pán Ježiš Kristus. 

 

51. Kde sídli pápež? 

V Ríme. 
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52. Napíš mená prvého a posledného pápeža (aj občianske meno)! 

Prvý = Peter, posledný = František (Jorge Mario Bergolio). 

 

53. Čo značí „veriť“ pre katolíka? 

Skutočne uznávať za pravdu všetko, čo Boh o sebe zjavil a čo učí Cirkev. 

 

54. Čo je Sväté písmo (Biblia)? 

Zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.  

Základná kniha nášho náboženstva. 

 

55. Čo znamená slovo „kresťan“? 

Patriaci Kristovi, veriaci v Krista. 

 

56. Čo opisujú Skutky apoštolov? 

Život prvých kresťanov (prvotnej Cirkvi). 

 

57. Vymenuj šesť hlavných právd! 

1. Boh je len jeden. 

2. V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn (Ježiš Kristus) a Duch Svätý. 

3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil. 

4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá. 

5. Duša človeka je nesmrteľná. 

6. Milosť Božia je na spásu potrebná. 

 

58. Napíš meno bratislavského arcibiskupa a meno pomocného biskupa! 

Stanislav Zvolenský – arcibiskup, metropolita, 

Jozef Haľko – pomocný biskup. 

 

59. Kto je misionár? 

Človek, ktorý ohlasuje evanjelium, šíri kresťanskú vieru. 

 

60. Ktorí svätci boli najväčší misionári a kde rozšírili kresťanstvo? 

Apoštol Pavol – do Európy, sv. František Xaverský – na Ďaleký Východ. 

 

61. Čo znamená slovo „evanjelium“? 

Radostná zvesť, dobrá novina. 

 

62. Ako sa volá posledná kniha Biblie? 

Zjavenie svätého apoštola Jána – Apokalypsa. 

 

63. Ako môže skončiť duša človeka po smrti? 

V nebi, pekle alebo v očistci. 

 

64. O čom sú evanjeliá? 

O živote a učení Pána Ježiša Krista. 

 

65. Ako delíme Sväté písmo? 

 Starý a Nový zákon. 
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66. Napíš „zlaté“ Ježišovo pravidlo! 

 Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. 

 

67. Čo oslavujú Židia na Veľkú noc a čo kresťania? 

Židia – vyslobodenie z egyptského otroctva, kresťania – smrť a zmŕtvychvstanie Pána 

Ježiša Krista. 

 

68. Kto zapríčinil smrť Pána Ježiša Krista? 

 Všetci ľudia svojimi hriechmi – kvôli tomu Pán Ježiš trpel a zomrel. 

 

69. Po koľkých dňoch od zmŕtvychvstania vystúpil Pán Ježiš do neba? 

Po 40 dňoch. 

 

70. Vymenuj aspoň tri Ježišove zázraky! 

 Premenenie vody na víno, rozmnoženie chlebov a rýb, utíšenie búrky na mori, uzdravenie 

slepého od narodenia, uzdravenie malomocných, oslobodenie posadnutého ... 

 

71. Ktorý je najväčší Ježišov zázrak? 

 Jeho zmŕtvychvstanie – keby nevstal z mŕtvych, márna je naša viera. 

 

71. Kto je Ježiš Kristus?  
1. Boží Syn.  

2. Pravý Boh aj pravý človek.  

 

72. Kto je Panna Mária?  

Matka Pána Ježiša Krista.  

 

73. Je Panna Mária aj naša matka?  
1. Áno.  

2. Pán Ježiš nám ju odovzdal za matku, keď zomieral na kríži a povedal: „Hľa, tvoja 

matka”.  

 

74. Kto je svätý Jozef?  
1. Ochranca Svätej rodiny,  

2. pestún Pána Ježiša  

3. a ženích Panny Márie.  

 

75. Kto je Svätá rodina?  
Pán Ježiš Kristus, Panna Mária, svätý Jozef.  

 

76. Kedy slávime narodenie Pána Ježiša?  
Na Vianoce, 25. decembra.  

 

77. Kde sa narodil Pán Ježiš?  
V Betleheme.  

 

78. Čo znamená meno Ježiš?  
Spasiteľ alebo Vykupiteľ.  
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79. Čo znamená meno Kristus?  
Boží Pomazaný.  

 

80. Prečo sa stal Boží Syn človekom?  
Aby nás vykúpil (Vykupiteľ) a slovom i príkladom učil (Učiteľ).  

 

81. Kto je otcom Pána Ježiša?  
Nebeský Otec.  

 

82. Kde vyrastal Pán Ježiš?  
V Nazarete.  

 

83. V čom bol Pán Ježiš podobný ľuďom?  
Vo všetkom okrem hriechu.  

 

84. Spáchal niekedy Pán Ježiš hriech?  
Nie. Bol pokúšaný najviac zo všetkých ľudí, ale hriech nikdy nespáchal.  

 

85. Čomu nás učí život Pána Ježiša v Nazarete?  
Poslušnosti, modlitbe a statočnej práci.  

 

86. Koľko mal Pán Ježiš rokov, keď začal verejne vyučovať?  
30.  

 

87. Čo učil Pán Ježiš?  
Ako máme žiť, aby sme prišli do neba. 

 

88. Koľko rokov mal Pán Ježiš, keď zomrel na kríži?  
33.  

 

89. Prečo trpel a zomrel Pán Ježiš?  
Za naše hriechy, aby nás vykúpil a otvoril nám brány neba.  

 

90. Za ktoré hriechy trpel a zomrel Pán Ježiš?  
1. Za hriechy všetkých ľudí.  

2. Minulých, súčasných aj budúcich.  

3. Aj za moje hriechy.  

 

91. Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša?  
Vstal z mŕtvych.  

 

92. Kedy slávime slávnosť zmŕtvychvstania Pána Ježiša?  
Na Veľkú Noc a každú nedeľu.  

 

93. Kedy Pán Ježiš vystúpil do neba?  
Na 40-ty deň po zmŕtvychvstaní.  

 

94. Kedy zoslal Pán Ježiš Ducha Svätého?  
Na 10-ty deň po nanebovstúpení.  
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95. Kto je Duch Svätý?  
Tretia Božská osoba. Láska. 

 

96. Robil Pán Ježiš zázraky?  
Áno, pretože je všemohúci.  

 

97. Prečo robil Pán Ježiš zázraky?  
Aby ukázal, že je skutočne Boží Syn. Aby ľudia uverili v neho. 

  

98. Vymenuj niektoré zo zázrakov Pána Ježiša.  
Napríklad:  

1. Vzkriesenie mŕtveho Lazára,  

2. uzdravenie slepého Bartimeja,  

3. uzdravenie ochrnutého od narodenia,  

4. utíšenie búrky na mori,  

5. premenenie vody na víno v Káne Galilejskej,  

6. mnohé ďalšie.  

 

99. Čo okrem uzdravenia urobil Pán Ježiš ochrnutému človeku?  
Odpustil mu hriechy. Choroba duše je horšia ako choroba tela. 

 

 

SVIATOSTI 
 

100.  Čo sú sviatosti a na čo sú dobré? 

  Viditeľné znaky ustanovené Pánom Ježišom Kristom, cez ktoré získavame neviditeľnú 

Božiu milosť. 

 

101. Vymenuj 7 sviatostí! 

  Krst, birmovanie, Eucharistia, zmierenie a pokánie (spoveď), pomazanie chorých, 

posvätný stav (kňazstvo), manželstvo. 

 

102. Vymenuj 7 darov Ducha Svätého! 

  Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť, bázeň pred Bohom. 

 

103. Na čo je sviatosť birmovania? 

  Na posilnenie krstnej milosti, aby sme dostali 7 darov Ducha Svätého. 

 

104. Čo je krizma? 

Olej posvätený biskupom na Veľkú noc, ktorým sa birmuje, mažú ruky kňaza pri 

kňazskej vysviacke alebo čelo pokrsteného pri krste. 

 

105.  Kto môže byť krstným alebo birmovným rodičom? 

Pobirmovaný katolík, ktorý má aspoň 16 rokov a je schopný prijať Eucharistiu. Ak žije 

s niekým, tak iba vo sviatosti manželstva. 

 

106. Akým spôsobom sa udeľuje sviatosť birmovania? 
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1. Biskup alebo ním delegovaný kňaz sa modlí modlitbu, počas ktorej vzýva Ducha 

Svätého, aby zoslal na birmovancov svojich sedem darov: rozumu, múdrosti, rady, 

sily, poznania, nábožnosti, bázne pred Pánom.  

2. Potom každý birmovanec pristúpi k biskupovi a povie mu svoje birmovné meno. 

3. Biskup na základe tohto mena povie: Napr. Martin, príjmi znak daru Ducha 

Svätého. (Na čele poznačí birmovanca posvätenou krizmou.) 

4. Birmovanec odpovie: Amen. 

5. Biskup: Pokoj s tebou. 

6. Birmovanec: I s duchom tvojím. 

7. Birmovanec odchádza k pomocníkom biskupa, ktorí mu z čela zotrú krizmu. Potom 

odchádza na svoje miesto a z celého srdca poďakuje Duchu Svätému za tento 

nesmierny dar. 

 

107. Prečo sa sviatosť birmovania nazýva aj sviatosťou kresťanskej dospelosti? 

Dovršuje uvádzanie do kresťanského života. Bez nej nie je milosť Božia pre život 

kresťana katolíka kompletná. 

 

108. Dá sa sviatosť birmovania zmazať? 

Nedá, pretože vtláča do duše nezmazateľný znak. 

 

109. Aké sú účinky sviatosti birmovania? 

1. Prehlbuje sa náš vzťah s Bohom Otcom. 

2. Prehlbuje sa zjednotenie s Pánom Ježišom Kristom. 

3. Zveľaďujú sa v nás dary Ducha Svätého. 

4. Zdokonaľuje sa naše spojenie s Cirkvou. 

5. Dostávame osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme o Pánovi Ježišovi Kristovi 

svedčili slovom i skutkom, šírili a bránili vieru a nehanbili sa za ňu. 

 

110. Môže aj dospelí prijať sviatosť birmovania? 

Áno, v každom veku je možné ju prijať. Ak ju niekto neprijal v mladosti, má ju čím 

skôr prijať. Preto sa každoročne koná aj slávenie s vysluhovaním sviatosti birmovania 

pre dospelých. 

 

111. Čo je celibát? 

  Záväzok katolíckych kňazov západného obradu, že budú žiť bez manželstva. 

 

112. Vymenuj nejaké prekážky na uzatvorenie manželstva! 

  Nízky vek (muži 16, ženy 14), impotencia, jestvujúci manželský zväzok, rozdielnosť 

náboženstva (je nutné žiadať o dišpenz), pokrvné príbuzenstvo ... 

 

113. Aké sú dve podstatné vlastnosti manželstva? 

1. jednota (manželstvo uzatvárajú jeden muž a jedna žena) 

2. nerozlučnosť (manželstvo trvá, kým ich smrť nerozdelí). 

 

114. Aké sú dva podstatné ciele manželstva? 

1. vytvoriť spoločenstvo života a lásky (dobro manželov) 

2. plodenie a výchova detí (dobro potomstva). 

 

115. Je pre katolíka platný sobáš na úrade (civilný) a prečo? 

Nie je, pretože manželstvo je pre katolíka sviatosť. 
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116. Je možné platne uzatvorené manželstvo rozviesť? 

  Nikdy to nie je možné, pretože platne uzatvorená sviatosť manželstva je nerozlučiteľná. 

Je možné iba preskúmať či bolo platne uzatvorené. Ak nebolo, možno manželstvo 

prehlásiť za nulitné (čiže nikdy nevzniklo). Je to iba za veľmi špecifických podmienok. 

 

117. Je dovolený predmanželský sex a prečo? 

  Nie je, pretože ide o smilstvo, a to je hriech. Boh dal sexuálny život ako dar pre 

manželov, pretože sa z neho môžu narodiť deti, ktoré potrebujú rodičov. 

 

118. Čo je to konkubinát? 

  Spolužitie muža a ženy bez sobáša; keď žijú ako druh a družka v spoločnej domácnosti.  

 

119. Čo treba urobiť pre ťažko chorého a zomierajúceho človeka? 

Zavolať mu kňaza, aby sa (1) vyspovedal, (2) prijal pomazanie chorých a (3) prijal 

viatikum (sv. prijímanie pre posilu zomierajúcim). 

 

120. Čo je viatikum? 

  Viatikum = pokrm na cestu do večnosti = sväté prijímanie pre zomierajúceho. 

 

121. Čo sa deje s človekom pri smrti? 

  Oddelí sa duša od tela (duša človeka je nesmrteľná). 

 

122. Čo máme robiť, keď zomrie náš blízky príbuzný? 

  (1) Pochovať ho cirkevným obradom, (2) dať odslúžiť za neho svätú omšu, (3) modliť 

sa za spásu jeho nesmrteľnej duše, (4) starať sa o hrob. 

 

123. Čo sú sviatosti?  
  Viditeľné znaky, cez ktoré nám Pán Boh dáva neviditeľnú milosť. 

  

124. Kto ustanovil sviatosti?  
  Pán Ježiš.  

 

124. Čo je krst? 

  Prvá a najpotrebnejšia sviatosť – duchovné znovuzrodenie.  

 

125. Kto môže krstiť?  
  Biskup, kňaz, diakon, ale v súrnom prípade ktokoľvek, kto má úmysel a vieru pokrstiť 

v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.  

 

126. Ako sa krstí?  
Leje sa voda na čelo a pritom sa hovorí: Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha 

Svätého. 

  

127. Čo sa s nami stane vo sviatosti krstu?  
1. staneme sa Božími deťmi,  

2. členmi Katolíckej cirkvi,  

3. zmyje sa nám dedičný hriech,  

4. všetky ostatné hriechy,  

5. tresty za hriechy,  
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6. dostaneme milosť posväcujúcu,  

7. nezmazateľný znak do duše (krst sa už nikdy nedá zmazať). 

 

128. Kto je krstný patrón?  
1. Svätý v nebi,  

2. ktorého meno dostávame pri krste,  

3. ktorý nám pomáha, 

4. ku ktorému si máme vybudovať vzťah.  

 

129. Kto sú krstní rodičia?  
1. Dostávame ich pri krste,  

2. sú pomocníci rodičov,  

3. majú nás viesť k Bohu.  

 

SVÄTÁ OMŠA 
130. Čo je Eucharistia? 

Telo a krv Pána Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína. 

 

131. Čo je eucharistický pôst? 

Hodinu pred svätým prijímaním nemáme nič jesť ani piť (okrem vody a liekov). 

 

132. Čo je podstatou svätej omše? 

Eucharistická modlitba – premenenie podstaty chleba a vína na Telo a Krv Kristovu. 

 

133. Ktoré sú dve hlavné časti svätej omše? 

Bohoslužba slova a bohoslužba obety. 

 

134. Čo je svätá omša?  
Sprítomnenie obety Pána Ježiša Krista na kríži cez osobu kňaza na oltári.  

 

135. Kedy Pán Ježiš ustanovil svätú omšu?  
Pri poslednej večeri s apoštolmi na Zelený štvrtok Veľkej noci. 

  

135.  Čo je posledná večera?  
Večera, pri ktorej Pán Ježiš premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv.  

 

136. Ktorými slovami urobil Pán Ježiš premenenie?  
„Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.”  

„Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za 

všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju 

pamiatku.”  

 

137. Prečo Pán Ježiš ustanovil svätú omšu?  
1. Aby zostal s nami až do konca sveta.  

2. Aby nás posilňoval svojím telom a krvou. 

3. Aby sa neustále sprítomňovalo dielo vykúpenia za naše hriechy.  

 

138. Ako inak voláme premenený chlieb na telo a víno na krv Pána Ježiša?  
Sviatosť oltárna, sväté prijímanie, Eucharistia.  

 



12 

 

139. Kto môže slúžiť svätú omšu?  
Biskupi a kňazi.  

 

140. Aké sú časti svätej omše?  
Bohoslužba slova a Bohoslužba obety.  

 

141. Čo robíme v Bohoslužbe slova?  
Počúvame Božie slovo a rozmýšľame nad ním.  

 

142. Čo robíme, keď sa prinášajú obetné dary na oltár?  
Pripájame k nim svoje: 1. poďakovania a 2. prosby.  

 

143. Kedy je vo svätej omši premenenie?  

Keď kňaz zdvihne hostiu a povie: „Vezmite a jedzte z neho všetci...”, keď zdvihne 

kalich s vínom a povie: „Vezmite a pite z neho všetci...”.  

 

144. Čo máme vtedy robiť?  

1. Pozrieť sa na Svätú hostiu a kalich.  

2. V srdci sa pokloniť Pánu Ježišovi a zázraku premenenia chleba na jeho Telo a vína na 

jeho Krv.  

 

145. Ako máme prijať telo Pána Ježiša – Svätú hostiu?  
1. Najskôr sa pomodliť.  

2. Keď nám kňaz ukáže Svätú hostiu a povie: „Telo Kristovo”, odpovieme: „Amen” 

a prijmeme ju do úst na jazyk, ktorý si oprieme o spodnú peru.  

3. Vrátiť sa na miesto, kľaknúť si a zo srdca sa rozprávať s Pánom Ježišom. Poďakovať 

mu za všetku jeho lásku a poprosiť o pomoc.  

 

146. Volá sa Svätá hostia aj oplátka?  
1. Je lepšie nikdy ju tak nenazývať, aby sme ju odlíšili od oplátok (napríklad kúpelných 

a pod.).  

2. Treba ju odlíšiť, pretože sa neskôr premení na telo Kristovo.  

3. Keď sa vyrába, treba ju volať hostia.  

4. Keď sa vo svätej omši premení na telo Kristovo, treba ju volať Svätá hostia.  

5. Keď ju ideme prijať, môžeme ju tiež volať sväté prijímanie.  

6. Nikdy nezabudnúť, že je v nej Telo a Krv, Duša i Božstvo nášho Pána Ježiša Krista. 

 

147. Kedy môžeme prijať sväté prijímanie?  
Keď nemáme na duši ťažký hriech.  

 

148. Čo ak niekto prijme sväté prijímanie s ťažkým hriechom na duši?  
Spácha svätokrádež. Treba sa z nej čím skôr úprimne vyspovedať. 

 

149. Čo máme urobiť, keď máme na duši ťažký hriech?  
Čo najskôr sa vyspovedať. Nečakať a neodkladať svätú spoveď, ale využiť najbližšiu 

možnú príležitosť.  

 

150. Môžeme pristúpiť k svätému prijímaniu s ľahkými hriechmi na duši?  
Môžeme, ale musíme ich najskôr oľutovať.  
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151. Kedy sa vo svätej omši ľutujú hriechy?  
Na začiatku vo chvíľke ticha.  

 

152. Čo musíme zachovať pred svätým prijímaním?  
Eucharistický pôst.  

 

153. Čo je eucharistický pôst?  
1. Hodinu pred svätým prijímaním nič nejesť ani nepiť.  

2. Dovolené sú iba lieky a voda.  

(Napríklad ak je svätá omša o 18:00 a sväté prijímanie o 18:30, najneskôr od 17:30 

nemáme nič jesť ani piť okrem vody a liekov. Lepšie je však zachovať eucharistický 

pôst už od 17:00.)  

 

154. Ako sa máme správať pri svätej omši?  
Pozorne, nevyrušovať a srdcom aj ústami sa zapájať do modlitby. Využiť milosti 

a mimoriadnu prítomnosť Božiu, ktorú nám Pán ponúka. 

 

SVIATOSŤ ZMIERENIA 
 

155.  Čo musím povedať pri spovedi? 

Všetky ťažké hriechy a ich približný počet. Odporúča sa vymenovať aj ľahké hriechy. 

Musím úprimne oľutovať všetky svoje hriechy. 

 

156. Keď zatajím pri spovedi ťažký hriech (zo strachu alebo z hanby), čo sa stane? 

Pácham svätokrádež a takáto spoveď je neplatná. 

 

157.  Ako ešte voláme svätú spoveď? 

Sviatosť zmierenia. 

 

158. Aké názvy má ešte spoveď? 

(1) Sviatosť zmierenia a pokánia, (2) sviatosť obrátenia. 

 

159. Čo je ľútosť?  

Bolesť duše nad spáchanými hriechmi s predsavzatím polepšiť sa. 

 

160. Akú ľútosť poznáme? 

Dokonalú a nedokonalú:  

1. dokonalá je z lásky, 

2. nedokonalá zo strachu. 

 

161. Čo sa stane pri sv. spovedi?  

1. Pán Ježiš nám odpúšťa hriechy. 

2. Dáva posväcujúcu milosť. 

3. Uzdravuje dušu. 

4. Zmieruje nás s Nebeským Otcom, Cirkvou a blížnymi. 

 

162. Kto má na zemi moc odpúšťať hriechy v mene Boha? 

Kňazi. 
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163. Koľkokrát najmenej sme zaviazaní sa vyspovedať? 

Najmenej raz do roka k Veľkej noci. Odporúča sa však spovedávať sa každý mesiac, 

najmä pred prvým piatkom v mesiaci alebo v prípade potreby kedykoľvek. 

 

164. Čo je svätokrádež?  

Bohorúhanie, zneuctenie svätých vecí (sviatostí, predmetov, priestorov). Napr. prijať 

v ťažkom hriechu sviatosť birmovania, Eucharistiu, zneuctiť kostol ... 

 

165. Čo je zadosťučinenie? 

Skutok pokánia za spáchané hriechy. 

 

166. Kto môže odpustiť hriechy?  
Jedine Boh.  

 

167. Komu dal Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy?  
Apoštolom a ich nástupcom biskupom a biskupi kňazom.  

 

168. Čo je svätá spoveď?  
1. Sviatosť,  

2. v ktorej nám Pán Ježiš odpúšťa hriechy.  

 

173. Aké časti má svätá spoveď?  
1. Spytovanie svedomia  

2. Ľútosť  

3. Predsavzatie  

4. Vyznanie hriechov  

5. Zadosťučinenie  

 

174. Čo máme urobiť pred svätou spoveďou?  
1. Pomodliť sa: vzývať Ducha Svätého, aby nám pomohol dobre oľutovať svoje 

hriechy, obrátiť svoju myseľ i srdce a spomenúť si na spáchané hriechy.  

2. Dobre si spytovať svedomie.  

3. Všetkým odpustiť.  

 

175. Kedy je svätá spoveď neplatná?  
1. Keď úmyselne zamlčíme ťažký hriech.  

2. Keď nemáme ľútosť nad hriechmi alebo predsavzatie polepšiť sa.  

3. Keď nechceme odpustiť. 

 

176. Aký hriech spáchame, ak sa neplatne spovedáme?  
Svätokrádež.  

 

177. Máme sa svätej spovede báť?  
1. Nemáme, pretože Boh je milosrdný Otec.  

2. Odpustí aj najväčší hriech, ak úprimne ľutujeme.  

 

178. Čo ak sa hanbíme vyznať hriechy kňazovi?  
Nikdy sa nemáme hanbiť, pretože cez kňaza vyznávame hriechy samotnému Pánu 

Ježišovi. On vidí všetko, vidí aj skryté veci nášho srdca a mysle.  

 



15 

 

179. Čo máme urobiť, ak sme vo svätej spovedi nejaký hriech zabudli povedať?  
1. Svätá spoveď platí.  

2. Pán Ježiš nám hriechy odpustil.  

3. Taký hriech treba vyznať pri najbližšej spovedi a povedať, že som ho zabudol minule 

vyznať.  

 

180. Čo máme urobiť po svätej spovedi?  
1. Vykonať zadosťučinenie (modlitbu alebo skutok), ktoré nám dal kňaz pri svätej 

spovedi.  

2. Poďakovať sa Pánu Ježišovi.  

 

181. Ako často sa máme spovedať?  
1. Bežne raz za mesiac.  

2. Ak spáchame ťažký hriech, čo najskôr. Nemáme svätú spoveď odkladať. 

 

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ, HRIECH, BOŽIA MILOSŤ 
 

182. Čo potrebujeme ku spáse? 

 Božiu milosť. 

 

183. Čo je Božia milosť a ako ju získame? 

Božia milosť = priateľstvo s Bohom, Božia priazeň, prítomnosť Boha v živote človeka. 

Získame ju cez sviatosti a cez duchovný život (napríklad modlitbu). 

 

184. Čo je to milosť posväcujúca? 

  Stav keď nemám na duši ťažký hriech a môžem ísť na sväté prijímanie. Vtedy máme 

v duši mimoriadnu milosť Božiu, ktorú nazývame posväcujúca. Vtedy duša skutočne 

duchovne žije. Spáchaním ťažkého hriechu zničíme túto posväcujúcu milosť v našej duši 

a duchovne zomierame. 

 

185. Vymenuj štyri kardinálne čnosti! 

Rozvážnosť (múdrosť), spravodlivosť, mravná sila (odvaha), miernosť. 

 

186. Vymenuj tri božské čnosti! 

  Viera, nádej, láska. 

 

187. Napíš hlavné prikázanie! 

 Milovať Boha nadovšetko (celým srdcom, mysľou, silou) a blížneho ako seba samého. 

 

188. Vymenuj päť cirkevných prikázaní! 

1. V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej svätej omši. 

2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 

3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a prijať Eucharistiu vo Veľkonočnom období. 

4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 

5. Podporovať cirkevné ustanovizne. 

 

189. Napíš 10 Božích prikázaní! 

1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, ktorým by si sa klaňal. 
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2. Nevezmeš meno Božie nadarmo. 

3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 

4. Cti otca svojho i matku svoju. 

5. Nezabiješ. 

6. Nezosmilníš. 

7. Nepokradneš. 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 

9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 

10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. 

 

190. Čo je to hriech? 

Vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho prikázania, urážka Boha. 

 

191. Aké sú dôsledky dedičného hriechu? 

 Strata Božej milosti, telesná smrť, zatemnenie rozumu, oslabenie vôle a i. 

 

193. Vymenuj päť „donebavolajúcich“ hriechov! 

1. krv Ábela (úmyselná vražda) 

2. hriech Sodomy a Gomory (homosexuálne skutky) 

3. volanie utláčaného ľudu v Egypte (zotročovanie ľudí) 

4. nárek cudzinca, siroty a vdovy (trápenie, zneužívanie slabších) 

5. zadržať spravodlivú mzdu. 

 

194. Aké hriechy rozoznávame? 

  Ťažké (smrteľné) a ľahké (všedné). 

 

195. Čo je pokušenie? 
  Nabádanie spáchať nejaký hriech, ktorý však môže odmietnuť slobodná vôľa. 

 

196. Napíš aspoň 3 hriechy proti 1. Božiemu prikázaniu! 

Neplniť si náboženské povinnosti, svätokrádež, mágia a čarodejníctvo, okultizmus, 

špiritizmus, veštenie, vstúpiť do sekty ... 

 

197. V ktoré dni sa musíme zúčastniť na sv. omši? 

V Nedele a prikázané sviatky. 

 

198. Aké povinnosti majú deti voči rodičom? 

  V detstve poslúchať, v dospelosti postarať sa o dôstojnú starobu a smrť. 

 

199. Napíš aspoň 4 hriechy proti 5. Božiemu prikázaniu! 
Samovražda, ublížiť niekomu, potrat, eutanázia, sterilizácia, klonovanie, uraziť niekoho, 

zotrvávať v hneve, škodiť si na zdraví (alkoholom) ... 

 

200. Vymenuj aspoň 4 hriechy proti 6. Božiemu prikázaniu! 

Cudzoložstvo (manželská nevera), smilstvo (predmanželský sex), pornografia, 

masturbácia (sebaukájanie), nemravné reči, necudné túžby a predstavy, antikoncepcia (s 

cieľom zabrániť tehotenstvu), umelé oplodnenie, chlipnosť, homosexuálne skutky ... 

 

201. Stačí sa z hriechov proti 7. a 8. Božiemu prikázaniu vyspovedať? 
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Nie – treba aj napraviť spôsobené škody – vynahradiť! 

 

202. Vymenuj 7 hlavných hriechov! 

  Pýcha, lakomstvo, hnev, závisť, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. 

 

203. Čo je potrat a aký cirkevný trest je za potrat? 

  Úmyselné zabitie nenarodeného dieťaťa. Trestom je exkomunikácia (vylúčenie) 

z Cirkvi. Ak sa niekto tohto hriechu dopustil, treba sa obrátiť na kňaza vo svätej 

spovedi. 

 

204. Čo je eutanázia, je dovolená a prečo? 

 Úmyselné zabitie starého alebo chorého človeka. Nie je, lebo aj utrpenie má pre 

kresťana zmysel. Život je Boží dar a jedine Boh má právo ho ukončiť. 

 

206. Čo je Desatoro Božích prikázaní?  
1. Sú to pravidlá pre život, aby sme sa dostali do neba.  

2. Učia láske k Bohu a k blížnemu.  

 

207. Komu a kde daroval Boh Desatoro?  
Mojžišovi na hore Sinaj. 

 

208. Kedy spáchame hriech?  
Keď vedome a dobrovoľne porušíme niektoré Božie prikázanie.  

 

210. Akým spôsobom páchame hriech?  
1. Myšlienkami,  

2. slovami,  

3. skutkami a  

4. zanedbávaním dobrého.  

 

211. Komu ubližujeme, keď páchame hriech?  
1. Ubližujeme Bohu, Pán Ježiš trpel za naše hriechy.  

2. Ubližujeme vlastnej duši.  

3. Ubližujeme blížnym, pretože Cirkev je spoločenstvo.  

 

212. Aké hriechy poznáme? 

Ťažké (smrteľné) a ľahké.  

 

213. Prečo sa ťažký hriech volá aj smrteľný?  
Ničí (usmrtí) Boží život, milosť posväcujúcu v duši. 

  

214. Ako delíme Božiu milosť?  
1. Na posväcujúcu (keď nemáme na duši ťažký hriech).  

2. Na pomáhajúcu (má ju každý človek). 

 

215. Kedy spáchame ťažký hriech?  
Keď: 1. vedome, 2. dobrovoľne a 3. vo vážnej veci prestúpime niektoré Božie 

prikázanie.  

 

216. Kedy páchame ľahký hriech?  
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Keď: 1. nie celkom vedome alebo 2. nie celkom dobrovoľne alebo 3. nie vo vážnej veci 

prestúpime Božie prikázanie.  

 

217. Vymenuj sedem hlavných hriechov.  
1. pýcha, 2. lakomstvo, 3. smilstvo, 4. závisť, 5. obžerstvo, 6. hnev, 7. lenivosť.  

 

218. Ako trpel za naše hriechy Pán Ježiš?  
1. potil sa krvou,  

2. bol bičovaný,  

3. bol tŕním korunovaný,  

4. niesol ťažký kríž,  

5. bol ukrižovaný.  

 

219. Kedy zomrel za nás Pán Ježiš?  
Na Veľkú noc, Veľký piatok o 15. hodine. (Preto sa nazýva hodinou Božieho 

milosrdenstva.)  

 

220. Kedy vstal Pán Ježiš z mŕtvych? 
Na Veľkonočnú nedeľu ráno.  

 

221. Aké je najväčšie prikázanie?  
Milovať budeš Pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej 

svojej mysle a z celej svojej sily a svojho blížneho ako seba samého.  

 

 

MODLITBA 
 

222. Čo je modlitba? 

Pozdvihnutie mysle k Bohu. Je to rozhovor s Bohom, čas strávený s Bohom, v Božej 

prítomnosti. 

 

223. Čo robíme, keď sa modlíme?  
Rozprávame sa s Bohom, počúvame ho, hovoríme s ním, chválime ho, ďakujeme mu 

a prosíme ho.  

 

224. Dá sa modliť iba ústami?  
1. Ústami aj mysľou.  

2. Máme sa však vždy modliť úprimne a zo srdca. 

 

225. Ako často (kedy) sa treba modliť? 

Každý deň! Odporúča sa ráno a večer, pred jedlom, pred písomkou ... 

 


