
 

 

1. V akej Cirkvi som bol pokrstený? 

     Bol som pokrstený v Rímsko – katolíckej cirkvi. 

2. Čo sa stane pri sviatosti krstu? 

    Sviatosťou krstu sa duša človeka očisťuje od dedičného hriechu, 

    človek sa stáva božím dieťaťom a členom Cirkvi. 

3. V akej modlitbe sú zhrnuté pravdy našej viery?  

     Pravdy našej viery sú zhrnuté v modlitbe Verím v Boha .... , nazývame Apoštolské  

     vyznanie viery.  

4. Ako nazývame prostriedky, ktoré Pán Ježiš používa na liečenie našej duše ? 

     Prostriedky, ktoré Pán Ježiš používa na liečenie našej duše, nazývame Sviatosti.  

5.  Čo sú sviatosti?  

     Sviatosti nám dávajú posilu pre dušu, ktorú nazývame milosť. 

6.  Koľko je sviatosti? Vymenuj ich! 

     Sviatosti je sedem. 1. Krst, 2. Birmovanie, 3. Sviatosť oltárna – Eucharistia,  

    4. Sviatosť zmierenia – Pokánie, 5. Pomazanie chorých, 6. Kňazstvo, 7. Manželstvo. 

7.  Ktoré sviatosti sme už prijali a ktoré sa chystáme prijať v tomto školskom roku? 

     Prijal (a) som Sviatosť krstu. Pripravujem sa na prijatie Sviatosti zmierenia a oltárnej. 

8.  K čomu je potrebná sviatosť zmierenia?  

     Sviatosť zmierenia je potrebná k odpusteniu hriechov a  k zmiereniu sa s Bohom a blížnymi. 

9.  Prečo potrebujeme odpustenie a zmierenie? 

    Odpustenie a zmierenie potrebujeme, lebo napriek našej snahe konať dobro a neubližovať,  

     hriech a zlo sa  vyskytujú v našom živote.  

10.  Čo je svedomie? Svedomie je hlas Boha v nás, ktorý nám hovorí čo je správne a čo je hriech. 

11.  Čo je hriech? Je prestúpenie príkazu božieho, skutok v rozpore s vôľou božou. 

12.  Čo je Desatoro ? 

Desatoro je zmluva medzi Bohom a ľuďmi, ktorú Boh vložil do ľudského srdca, aby človek 

dosiahol šťastný život v  slobode. 

13.   Aké sú jednotlivé príkazy Desatora (Desať Božích prikázaní) ?  

1. Prikázanie:   

Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. 

nedávať prednosť zábave a pohodliu pred modlitbou a sv. omšou 

2. Prikázanie: Nevezmeš Božie meno nadarmo. 

  nepoužívať meno božie, svätých ako nadávku, nehovoriť škaredé slová 

3. Prikázanie: Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 

  osláviť Boha účasťou na sv. omši, venovať čas rodine, priateľom a náboženskému čítaniu   

4. Prikázanie: Cti svojho otca a svoju matku. 

 úcta k rodičom, starším ľuďom a k učiteľom. 

5. Prikázanie: Nezabiješ. 

chránim zdravie a život svoj a druhých. 

6. Prikázanie: Nezosmilníš. 

 správny vzťah chlapcov k dievčatám a dievčat k chlapcom. 

7. Prikázanie: Nepokradneš. 

 neprivlastniť si vec, ktorá mi nepatrí nečestným spôsobom,  

 požičanú a nájdenú vec vrátim nepoškodenú  

8. Prikázanie: Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 

 hovorím pravdu o druhom  

9. Prikázanie: Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.  

chránim nerozlučnosť manželstva 

10. Prikázanie: Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.   

chránim majetok svoj a blížneho, požičanú a nájdenú vec vrátim nepoškodenú 

 

 



 

 

14.   V čom spočíva zloba hriechu? Hriech narúša naše priateľstvo s Bohom, medziľudské vzťahy  

        a prináša ťažkosti do života. 

15.   Aké hriechy poznáme? Ľahký, ťažký a smrteľný.  

16.  Čo je ľahký hriech? Ľahký hriech: skutok v rozpore s vôľou božou, ktorý  mierne narúša náš 

        vzťah s Bohom. 

17.  Čo je ťažký hriech? Ťažký hriech : skutok v rozpore s vôľou božou, ktorý vážne narúša náš 

         vzťah s Bohom. 

18.  Čo je smrteľný hriech? Smrteľný hriech: je úplné odvrátenie sa človeka od Boha a smrteľne 

        narúša náš vzťah s Bohom, úplne ho likviduje.  

19.   Ako je možné obnoviť náš vzťah s Bohom? 

       Vzťah s Bohom je možné obnoviť vo sviatosti zmierenia (pokánia). 

20.  Čo sa vyžaduje odo mňa, aby som dosiahol odpustenie a zmierenie? 

       K dosiahnutiu odpustenia a zmierenia je potrebná sila a odvaha uznať si chybu, 

       priznať sa, oľutovať a poprosiť o odpustenie.  

21.   Čo je podstatou sviatosti zmierenia? 

        Podstatou sviatosti zmierenia je vyznanie hriechov a ľútosť. 

22.   Čo je ľútosť? 

        Ľútosť je bolesť duše nad spáchaným hriechom. 

23.   Aké druhy ľútosti poznáme? 

        Poznáme štyri druhy ľútosti: dokonalú, nedokonalú, úprimnú a falošnú. 

24.   Aká  je ľútosť dokonalá? 

        Dokonalá ľútosť je, ak ľutujeme z lásky k Bohu a k človekovi. 

25.   Aká  je ľútosť nedokonalá? 

        Nedokonalá ľútosť je, ak ľutujeme zo strachu pred trestom. 

26.   Aká  je ľútosť úprimná? 

        Úprimná ľútosť je, ak mám vážny úmysel polepšiť sa. 

27.   Aká  je ľútosť falošná? 

        Falošná ľútosť je, ak  nemám vážny úmysel polepšiť sa.   

28.    Aká ľútosť je potrebná k odpusteniu hriechov? 

         K odpusteniu hriechov sa vyžaduje ľútosť nedokonalá, ale úprimná.  

29.    Povedz slová ľútosti! 

         Slová ľútosti: Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil. Sľubujem, že sa 

         polepším. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu. Amen 

30.    Kto nám odpúšťa hriechy spáchané po krste? 

         Hriechy spáchané po krste, nám odpúšťa Boh. 

31.    Komu dal Kristus moc odpúšťať hriechy?   

         Kristus moc odpúšťať hriechy dal apoštolom. 

32.    Komu odovzdali moc odpúšťať hriechy apoštoli?  

         Apoštoli moc odpúšťať hriechy odovzdali biskupom a biskupi kňazom. 

33.    Koľko častí má sviatosť zmierenia? 

         Sviatosť zmierenia má tri časti. 

34.    Vymenuj časti sviatosti zmierenia! 

                                           Sviatosť zmierenia                                                      

             1. Pred sv. spoveďou                                                                     

                 a, spytujem si svedomie                                                                

                 b, oľutujem hriechy                                                                       

                 c, sľub polepšiť sa    

                 d, odprosiť rodičov a tých ktorým sme ublížili                                                                             

            2. pri sv. spovedi                                                                           

                 a, vyznám hriechy   

            3. po sv. spovedi   

                 a, poďakovanie                                                                                   

                 b, vykonanie kajúceho skutku                                                      



 

 

 

 

35.  Aký priebeh má svätá spoveď? 

       Svätá spoveď 

           1. Pozdravím sa :Pochvalný buď .... 

           2. Pokľaknem a prežehnám sa 

           3. Od malička som spáchal tieto hriechy 

           4 .Vyznám sa z hriechov ( keď vymenujem všetky hriechy, poviem :Na viac                                                                      

               hriechov sa už nepamätám. ) 

          5. Počúvam poučenie kňaza   

          6. Ľútosť, rozhrešenie   

          7. Poviem : Lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.   

          8.  Idem vykonať kajúci skutok 

36.  Môžem pri svätej spovedi zatajiť hriech? 

       Keď úmyselne zatajím hriech, svätá spoveď je neplatná. Musím sa znovu vyspovedať.   

37.  Je potrebné znovu sa spovedať, ak zabudnem povedať niektorý hriech pri svätej spovedi? 

       Nie ! No pri najbližšej spovedi zabudnutý hriech vyznám. 

38.  Môže kňaz niekomu povedať niečo zo svätej spovede? 

       Nie! Musí dodržiavať spovedné tajomstvo. 

39.   Kto je Ježiš Kristus? 

       Ježiš Kristus je druhá božská osoba; Boží syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil. 

40.   Koho prijímame vo svätom prijímaní? 

        Vo svätom prijímaní prijímame telo a krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína.   

41.  Čo je sviatosť oltárna (Eucharistia)? 

       Sviatosť oltárna (Eucharistia) je živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína. 

42.   Kedy Pán Ježiš ustanovil sviatosť oltárnu? 

Pri poslednej večeri. Slávime vo štvrtok pred Veľkou nocou.  

43.   Komu Pán Ježiš dal moc premieňať chlieb na svoje telo a víno na svoju krv? 

Pán Ježiš dal moc premieňať chlieb na svoje telo a víno na svoju krv apoštolom, 

apoštoli biskupom a biskupi kňazom.  

44.   Čo sa sprítomňuje pri svätej omši?  

        Pri svätej omši sa sprítomňuje posledná večera a Kristova obeta na kríži.  

45.   Koľko častí má svätá omša? 

Svätá omša pozostáva z dvoch častí: bohoslužba slova a bohoslužba obety.  

46.    Ako sa pripravím na prijatie Kristovho tela? 

 Očistím si dušu vo sviatosti zmierenia, pomodlím sa a zachovám eucharistický pôst. 

47.    Čo je eucharistický pôst? 

 Eucharistický pôst je zdržanie sa jedla a pitia nápojov okrem čistej vody jednu hodinu  

 pred  prijatím Kristovho tela. ( Lepšie je zdržať sa jedla a nápojov hodinu pred 

 začiatkom svätej omše.) 

 

 


