
OTÁZKY KU SVIATOSTI BIRMOVANIA 
 

1. Čo sa vyžaduje od človeka k poznaniu Boha?  
Dobrá vôľa a rozumné úsilie. 

2. Sú ľudské schopnosti dostačujúce pri poznávaní pravdy? 
Samé o sebe sú, ale náklonnosť ku hriechu spôsobuje ťažkosti. 

3. Ako Boh pomáha človeku pri poznávaní pravdy? 
Osvecuje ľudský rozum v náboženských a morálnych pravdách. 

4. Ako nám Boh pomáha pri poznávaní seba? 
Robí to pôsobením na ľudské schopnosti a rozličnými podnetmi, udalosťami na jeho správne 
rozhodovanie sa. 

5. Môže človek učenosťou dosiahnuť Boha? 
Môže sa k nemu priblížiť, ale dosiahnuť ho nemôže. 

6. Ktoré schopnosti poukazujú na duchovný rozmer človeka? 
Sloboda svedomia, túžba po spravodlivosti a večnosti, zmysel pre pravdu a krásu. 

7. Vymenuj 6 hlavných právd 
1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Božia milosť je na spásu potrebná. 

8. Modlitba Verím v Boha 
Verím v Boha, Otca všemohúceho, 
Stvoriteľa neba i zeme, 
i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, 
ktorý sa počal z Ducha Svätého, 
narodil sa z Márie Panny, 
trpel za vlády Poncia Piláta, 
bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. 
Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, 
vystúpil na nebesia, 
sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, 
odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. 
Verím v Ducha svätého, 
v svätú Cirkev katolícku, 
v spoločenstvo svätých, 
v odpustenie hriechov, 
vo vzkriesenie tela a v život večný. 
Amen. 

9. Čo znamená veriť? 
Veriť znamená povedať Bohu áno, čiže súhlasiť s Kristovým učením a žiť podľa neho. 

10. Odkiaľ poznávame zjavené Božie pravdy? 
Poznávame ich zo Svätého písma a z ústneho podania. 

11. Čo je to Sväté písmo (iným slovom Biblia)? 
Sväté písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. Slovo biblia je 
grécke slovo, ktoré znamená knihy alebo spisy. 

12. Ako delíme knihy Svätého Písma? 
Knihy Svätého Písma delíme na Starý a Nový zákon. SZ obsahuje 45 kníh, NZ 27 kníh. 

13. Kto je autorom Biblie?  
Prvotným autorom je Boh, ktorý usmerňoval svätopiscov-druhotných autorov. Voláme to Božie 
vnuknutie. 



14. O čom nám hovorí Biblia?  
Zrozumiteľným spôsobom nám podáva pravdy o Bohu. (Nie je vedeckou príručkou o prírode 
a vesmíre.) 

15. Čo obsahuje Starý zákon? 
a) – historické knihy:  

1. počiatky sveta a ľudstva 
2. dejiny izraelského národa až do príchodu Ježiša Krista 

b) – prorocké knihy: Božie posolstvo pre vyvolený národ a pre nás 
c) – múdroslovné knihy: obsahujú múdrosť, ktorá pomáha človeku správne žiť a žalmy, ktoré sú 
zbierkou židovských modlitieb a piesní 

16. Čo obsahuje Nový zákon? 
a) 4 evanjeliá o Ježišovom živote a učení: Marek, Matúš, Lukáš a Ján 
b) Skutky apoštolov: o živote prvých kresťanov 
c) Listy apoštolov: Pavla, Jána, Petra, Jakuba a Júdu = učenie apoštolov 
d) Zjavenie apoštola Jána: proroctvá o budúcnosti Cirkvi 

17. Čo je ústne podanie? 
Ústne podanie, čiže Tradícia, je učenie, ktoré apoštoli hlásali, ale nenapísali. 

18. Kto učí ľudí pravdy viery? 
Cirkev z Kristovho poverenia. 

19. Ako poznávame Boha? 
a) rozumom – zo stvorených vecí 
b) vierou – zo zjavených právd 

20. Ktoré sú hlavné Božie vlastnosti? 
Večnosť, nekonečnosť, svätosť, všemohúcnosť, vševedúcnosť a všadeprítomnosť. 

21. Čo veríme o Najsvätejšej Trojici? 
Je to jeden Boh, v ktorom sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 

22. V čom je spravodlivosť nebeského Otca? 
Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá. 

23. V čom je najvyššia hodnosť a dôstojnosť človeka? 
Človek je povolaný za Božie dieťa. 

24. Aký je konečný Boží plán s ľuďmi? 
Aby boli s ním večne šťastní v nebi. 

25. Prečo je na zemi nešťastie, bolesť a smrť? 
Je to následok dedičného hriechu. 

26. Čo spôsobil dedičný hriech všetkým ľuďom? 
Zranil im telo a dušu, uvrhol ich do nešťastia. 

VERÍM V JEŽIŠA KRISTA 

27. Prečo uchránil Boh Pannu Máriu od poškvrny dedičného hriechu? 
Lebo sa mala stať Matkou Vykupiteľa. 

28. Kto je Ježiš Kristus? 
Je to druhá božská osoba, Boží Syn, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil, Bohočlovek. 

29. Čo dokazuje, že Ježiš skutočne žil na zemi? 
Svedectvo Evanjelií a iné dejepisné pramene. 
 

30. Čo nám zanechal Pán Ježiš pri Poslednej večeri? 
Sviatosť Oltárnu – Eucharistiu, sviatosť kňazstva, svätú omšu a prikázanie lásky. 

31. Čím je Kristova smrť na kríži? 
Ona je obetou zmierenia za naše hriechy. 

 



32. Čím nás Kristus vykúpil? 
Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním – hovoríme tomu Veľkonočné tajomstvo. 

33. Ako je Kristus prítomný medzi nami teraz? 
Je prítomný medzi nami v Eucharistii-Sviatosti Oltárnej, v Božom slove, ale i v bratoch a 
sestrách. 

34. Čo uskutoční Kristus na konci vekov? 
Svoj druhý príchod na zem. 

35. Aký súd vykonáva Kristus, sudca živých i mŕtvych? 
Osobný súd hneď po smrti človeka a všeobecný súd, ktorý vykoná na konci sveta. 

VERÍM V DUCHA SVATÉHO 

36. Kto je Duch Svätý? 
Je to tretia božská osoba, Boh rovný Otcovi a Synovi, stelesnená láska medzi Otcom a Synom. 

37. Kedy zoslal Pán Ježiš Ducha Svätého? 
Zoslal ho na Turíce, to je päťdesiaty deň po jeho Zmŕtvychvstaní. 

38. Ktoré sú dary Ducha Svätého? 
Sú to: dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne Božej. 

VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU 

39. Prečo nám Kristus daroval Cirkev? 
Aby nás s istotou viedla k večnému životu. 

40. Kto je Cirkev? 
Cirkev je ľud zhromaždený jednotou Otca, Syna a Svätého Ducha, ktorý tvorí spoločenstvo 
viery, nádeje a lásky. 

41. Prečo voláme Cirkev- tajomné telo Kristovo? 
Je to preto, že je zjednotená s Kristom a tvorí s ním jedno živé ústrojenstvo lásky. 

42. Z akého kňazstva sa skladá Boží ľud? 
a) sviatostného - pápež, biskupi, kňazi, diakoni 
b) všeobecného – rehoľníci - nekňazi a ostatní laici 

43. Kto je Svätý Otec - pápež? 
Je to nástupca apoštola Petra, najvyšší zástupca Krista na Zemi, viditeľná hlava Cirkvi. 

44. Čo je poslaním Svätého Otca? 
Spravovať celú Cirkev, strážiť neporušiteľnosť viery a mravov a byť viditeľným znakom jednoty 
celého Božieho ľudu. 

45. Kto sú biskupi? 
Sú to nástupcovia apoštolov, otcovia a pastieri Božieho ľudu. 

46. Čo tvoria biskupi zjednotení so Svätým Otcom? 
Tvoria učiteľský úrad Cirkvi, ktorý neomylne učí vo veciach viery a mravov – Magistérium. 

47. Ako sa člení katolícka Cirkev? 
Člení sa na diecézy - biskupstvá, ktoré spravujú jednotliví biskupi, biskupstvá tvoria farnosti, 
ktoré spravujú kňazi. 

48. Kto sú rehoľníci? 
Sú to mužovia a ženy, ktorí svoj život zasvätili Kristovi sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti. 

49. Čo je to „laický apoštolát“? 
Je to všetka činnosť veriacich, ktorou sa pričiňujú o vzrast Božieho kráľovstva na zemi dobrým 
príkladom, modlitbou, duchovnými obetami, a najmä kresťanskou výchovou detí a prácou vo 
farnosti. 

50. V čom spočíva misijné poslanie Cirkvi? 
V šírení Evanjelia medzi všetkými národmi. 

 



51. Ktoré sú znaky pravosti Cirkvi? 
Sú to znaky, ktoré jej dal Kristus – že je jedna, svätá, katolícka, apoštolská. 

52. Čo je to „Ekumenické hnutie „? 
Je to úsilie Cirkvi o zjednotenie všetkých kresťanov. 

53. Ako sa správame k ľuďom iného presvedčenia? 
Máme úctu k nim, rešpektujeme ich svedomie a usilujeme sa s nimi viesť dialóg lásky. 

54. Kto je zakladateľom Cirkvi na Slovensku? 
Prví boli íroškótskí misionári, tiež franskí, ale ich misia nemala veľký úspech. Zakladateľmi sú 
Svätí solúnski bratia Konštantín - Cyril a Metod 

VERÍM V SPOLOČENSTVO SVATÝCH, VO VZKRIESENIE TELA 

55. Ako si na Slovensku uctievame Pannu Máriu? 
Uctievame si ju ako Sedembolestnú Matku a patrónku nášho národa. 

56. Kedy Kristus vzkriesi naše telo? 
Na konci vekov - sveta. 

57. V čom spočíva večná blaženosť v nebi? 
Spočíva v nevýslovnom šťastí zo života s Bohom. 

SVIATOSTI 

58. Čo sú sviatosti? 
Sú to viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus, aby nám udelil neviditeľnú posväcujúcu 
milosť a rozličné pomáhajúce milosti. 

59. Čo je milosť? 
Je to nadprirodzený duchovný dar, Boží život v nás. 
Pomáhajúcou milosťou Boh osvecuje rozum človeka, aby poznal, čo je dobré a posilňuje mu 
vôľu, aby to dobré aj chcel aj vládal konať a mohol sa chrániť zlého. 
Posväcujúcou milosťou Boh očisťuje našu dušu od smrteľných hriechov, posväcuje nás 
a prijíma za svoje deti a robí nás dedičmi Božieho kráľovstva. 

60. Vymenuj 7 sviatostí: 
Sviatosť krstu, sviatosť pokánia, sviatosť Oltárna, sviatosť birmovania, sviatosť manželstva, 
sviatosť kňazstva a sviatosť pomazania chorých. 

61. Kto vysluhuje sviatosti? 
Je to sám Kristus službou Cirkvi, cez biskupov, kňazov a diakonov. 

Krst 

62. Čo je to krst? 
Je to prvá a najdôležitejšia sviatosť. Pri krste sa človek znovuzrodí z vody a z Ducha Svätého. 

63. Čo dostáva človek krstom? 
Stáva sa Božím dieťaťom, zmýva sa mu vina dedičného hriechu a  začleňuje sa do Cirkvi. 

64. Kto sú kresťania? 
Meno kresťan znamená, že pokrstený je akoby druhý Kristus, s Kristom je zjednotený a jemu je 
podobný. Kresťania  sú tí, čo veria v Najsvätejšiu Trojicu, že Ježiš Kristus je Boh a usilujú sa žiť 
podľa jeho učenia. 

65. Aké krsty poznáme? 
a) riadny – vysluhuje biskup, kňaz, diakon  
b) v nebezpečenstve života – platne krstí každý človek  
c) krst túžby – človek túži po krste, ale vonkajšie okolnosti mu zabránia prijať ho – napr. moslim 
d) krst krvi – pred prijatím krstu je človek pre vieru zabitý 

66. Ako sa správne krstí? 
Vzbudíme si úmysel krstiť, lejeme vodu na hlavu a vyslovujeme: „XY, ja ťa krstím v mene Otca, 
i Syna i Ducha Svätého.“ 



Birmovanie 

67. Akými slovami prisľúbil Pán Ježiš apoštolom zoslanie Ducha Svätého? 
„...Hľa, ja na vás zošlem, čo môj Otec prisľúbil, preto ostaňte v meste, kým nebudete vystrojení 
mocou z výsosti“ 
„keď príde On, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale 
čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť...“ 

68. Kedy a kde sa naplnil tento prísľub P. Ježiša? 
Splnil sa v Jeruzaleme, na Turíce, na 50ty deň po jeho zmŕtvychvstaní. 

69. Aké boli účinky zoslania Ducha Svätého? 
Apoštoli, dovtedy ustráchaní po naplnení Duchom Svätým bez strachu vyšli do ulíc, všade 
svedčili o Ježišovi Kristovi, konali zázraky a na ich slová mnoho ľudí prijalo krst – asi 3. 000 
ľudí v jeden deň. 

70. Čo je birmovanie? 
Je to sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej nás Duch Svätý napĺňa svojou silou. 

71. Kto vysluhuje sviatosť birmovania? 
Biskup, alebo ním poverený kňaz. 

72. Ako sa vysluhuje sviatosť birmovanie? 
Vkladaním rúk, pomazaním krizmou na čele a slovami: „XY - prijmi znak daru Ducha Svätého“ 
XY odpovie: „Amen.“ Biskup: „Pokoj s tebou!“ XY: „I s duchom tvojím.“ 

73. Čo je krizma? 
Je to olivový olej zmiešaný s balzamom a posvätený biskupom na Zelený štvrtok. 

74. Koľkokrát v živote môžeme prijať sviatosť birmovania? 
Iba jeden krát - sviatosť nám vtláča do duše nezmazateľný znak. 

75. V čom spočíva príprava na sviatosť birmovania? 
a) modlitba - prosíme o dary D. Svätého 
b) sv. spoveď- robí nás schopnými prijať Božie dary 
c) nadobudnutie potrebných vedomostí 
d) mať predsavzatie žiť po celý život ako dobrý kresťan 
e) svedčiť o svojej viere slovom i životom 

76. Kto môže byť birmovným rodičom? 
Dospelý kresťan - katolík, ktorý už prijal sviatosť birmovania a jeho život svedčí o prijatej viere. 
Je vhodné, ak je to krstný rodič, aby sa tým naznačila spojitosť medzi krstom a birmovaním. 

77. Čo žiada Pán Ježiš od tých, ktorí prijali sviatosť birmovania? 
Pán Ježiš žiada: „Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky 
a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach...“ 

78. Čo máme robiť po prijatí sviatosti birmovania? 
a) zapájať sa do života vo farnosti 
b) vedieť čerpať silu zo spojenia s Bohom v modlitbe 
c) zachovávať Božie i cirkevné prikázania 
d) v nedeľu a v prikázané sviatky byť prítomní na celej svätej omši 
e) často čítať Sväté písmo a poznať ho 
f) svedčiť o svojej viere slovom i životom pred tými, s ktorými sa stretávame 
g) pravidelne pristupovať ku sviatostiam 

Eucharistia 

79. Kedy ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu - Sviatosť Oltárnu? 
Bolo to pri Poslednej večeri na Zelený štvrtok. 

80. Kto je Eucharistia - Sviatosť Oltárna? 
Je to živý Ježiš Kristus prítomný pod spôsobom chleba a vína. 

 

 



81. Z akých častí sa skladá svätá omša? 
a) bohoslužba slova – číta sa a vysvetľuje Sväté písmo 
b) bohoslužba obety – prinášajú sa obetné dary chlieb a víno, obetujú sa Otcovi a premenené sa 
vracajú nám. 

82. Kto môže prijímať Eucharistiu? 
Iba veriaci, ktorý má čisté svedomie a dodržal Eucharistický pôst. 

83. Ako uctievame Eucharistiu vo svätostánku? 
Pokľaknutím, klaňaním sa a návštevami. 

Sviatosť pokánia –  svätá spoveď 

84. Čo je sviatosť pokánia? 
Je to sviatosť, v ktorej nám Boh službou Cirkvi odpúšťa hriechy a v ktorej sa uskutočňuje náš 
návrat k nebeskému Otcovi a k bratom a sestrám z poblúdenia hriechov. 

85. Kedy ustanovil Ježiš Kristus sviatosť pokánia? 
Sviatosť pokánia ustanovil Ježiš Kristus po svojom zmŕtvychvstaní, keď povedal apoštolom: 
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú 
mu zadržané.“ 

86. Ktorými úkonmi spolupracujeme s Kristom na zmierení? 
S Kristom spolupracujeme na zmierení spytovaním svedomia, úprimnou ľútosťou, silným 
predsavzatím chrániť sa hriechu, vyznaním hriechov v spovedi a kajúcim skutkom. 

87. Čo je to ľútosť? 
Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. 

88. Ktoré hriechy treba rozhodne oľutovať a vyznať? 
Rozhodne treba oľutovať a vyznať všetky ťažké hriechy, na ktoré sa pamätáme, ich počet 
i okolnosti. 

89. Čo je sviatostným znakom zmierenia? 
Kajúcne vyznanie hriechov a slová kňazského rozhrešenia. 

Pomazanie chorých 

90. Čo je to pomazanie chorých? 
Je to sviatosť, v ktorej Kristus pomáha chorému na tele i na duši  

Kňazstvo 

91. Ako a kedy ustanovil Pán Ježiš sviatosť kňazstva? 
Ustanovil ho na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri, keď povedal učeníkom: „Toto robte na 
moju pamiatku...“ 

Manželstvo 

92. Čo je manželstvo? 
Manželstvo je zmluva, ktorou sa muž a žena slobodne a dobrovoľne zaväzujú žiť v nerozlučnej 
jednote až do smrti. Manželstvo ustanovil Boh už v raji a Ježiš Kristus ho povýšil na sviatosť.  

93. Kto môže prijať sviatostné manželstvo? 
Môže ho prijať zrelý kresťan katolík po dôkladnej príprave.  

  



PRIKÁZANIA 

94. Vymenuj Desatoro Božích prikázaní: 
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. 
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 
4. Cti svojho otca a svoju matku. 
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. 

95. Kde vyhlásil Boh  Desatoro? 
Desatoro odovzdal Boh na Sinaji Mojžišovi na dvoch kamenných tabuliach. 

Prvé Božie prikázanie: 

96. Kedy milujeme Boha nadovšetko? 
Vtedy, keď mu dávame v našom živote vždy prvé miesto pred ľuďmi i vecami. 

97. Ako sa máme klaňať Bohu? 
Bohu sa máme klaňať v Duchu a v pravde. 

98. Čo je najväčšou urážkou Boha? 
Najväčšou urážkou Boha je hriech nevery. 

Druhé Božie prikázanie: 

99. Kto znesväcuje Božie meno? 
Ten, kto ho neúctivo a zbytočne vyslovuje a kto nedodrží prísahu a sľub daný Bohu. 

Tretie Božie prikázanie: 

100. Prečo je nedeľa naším hlavným sviatočným dňom? 
Lebo v nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych a zoslal na Turíce Ducha Svätého. 

101. Ako slávime nedeľu? 
Nedeľu slávime účasťou na svätej omši, oddychom, športovaním...  

102. Čo je znesvätením nedele? 
Je to bezdôvodné vynechanie svätej omše, práca pre zisk, alebo zárobok, nakupovanie... 

103. Čo sú sviatky? 
Sviatky sú dni, ktoré slávime ako nedeľu a oslavujeme Boha za jeho dobrodenia. 

Štvrté Božie prikázanie: 

104. Prečo sú nám rodičia po Bohu najbližší? 
Lebo cez nich nám Boh daroval život a najviac lásky. 

105. Aké povinnosti máme k rodičom? 
Rodičov sme povinní milovať, ctiť a poslúchať. 

Piate Božie prikázanie: 

106. Kedy možno obetovať život, alebo vystaviť ho nebezpečenstvu? 
Možné je to iba pre vyššie hodnoty v službe Bohu, či ľuďom. 

Šieste a deviate Božie prikázanie: 

107. Kto sa prehrešuje proti VI. prikázaniu? 
Kto v myšlienkach, slovách, skutkoch zobúdza bez potreby sexuálnu silu. 

 

 



108. Načo Boh do nás vložil pohlavnosť? 
a) na upevňovanie vzájomnej lásky manželov 
b) na odovzdávanie života v manželstve 

109. Aké dobrodenia dáva človeku čistota? 
Čistota je zdrojom duchovnej sily, chráni pred chorobami a nepriateľstvom medzi ľuďmi, 
zaručuje videnie Boha v nebi. 

110. Čo je porušením manželskej čistoty? 
Je to najmä hriech manželskej nevery a úmyselné zabraňovanie počatiu. 

Siedme a desiate Božie prikázanie: 

111. Čo je hriech krádeže? 
Hriech je odcudziť majetok blížnych, súkromný alebo spoločný, alebo spôsobiť škodu na 
majetku. 

112. K čomu nás zaväzuje spravodlivosť? 
Zaväzuje nás ukradnutú vec vrátiť a spôsobenú škodu nahradiť. 

113. Je hriechom bohatstvo? 
Bohatstvo samo o sebe nie je hriechom. Hriechom je dať sa zotročiť majetkom, na ňom si 
zakladať a preň zabúdať na duchovné hodnoty a večnú spásu. 

Ôsme Božie prikázanie: 

114. Čo je hriech ohovárania? 
Je to hovorenie o chybách druhých ľudí bez vážnej potreby. 

115. Čo je hriech osočovania? 
Je to vymýšľanie chýb druhých alebo zveličovanie ich chýb. 

116. Akú povinnosť máme voči ľuďom, ktorých diskriminujú a ubližujú im? 
Máme povinnosť sa ich zastať. 

117. Vymenuj 5 cirkevných prikázaní: 
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši. 
2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť. 
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi. 
5. Podporovať cirkevné ustanovizne. 

118. Prečo môže Cirkev vydávať zákony? 
Cirkev dostala od Krista zákonodarnú moc. (Tebe dám kľúče, čokoľvek zviažeš – rozviažeš na 
zemi, bude zviazané- rozviazané aj v nebi) 

119. Aké úlohy obsahuje prikázanie lásky? 
Lásku k Bohu, lásku k sebe a lásku k blížnemu. 

120. Čím je naša láska k Bohu? 
Je iba odpoveďou na Božiu lásku, lebo on nás prv miloval. 

121. V čom spočíva naša láska k Bohu? 
Spočíva v zachovávaní jeho prikázaní. 

SVEDOMIE 

122. Čo je to svedomie? 
Svedomie je Boží hlas v nás, ktorý nám hovorí, čo je dobré a čo zlé, čo máme robiť a čomu sa 
máme vyhýbať. 

123. Ako sa staráme o svoje svedomie? 
Staráme sa oň náboženským vzdelávaním, pravidelným spytovaním svedomia a pristupovaním 
k sviatosti zmierenia. 

124. Prečo sme povinní rešpektovať svedomie každého človeka? 
Je to preto, lebo svedomím je každý zodpovedný iba Bohu. 



HRIECH 

125. Kto sa dopúšťa ťažkého hriechu? 
Ten, kto vedome a dobrovoľne vo vážnej veci prestúpi Božie prikázanie. 

126. Ktoré sú naše hlavné náklonnosti k hriechu? 
Pýcha, lakomstvo, nečistota, závisť, nemiernosť, hnev, lenivosť. 

127. Čo je pokušenie? 
Je to nabádanie na zlé, keď sa nám hriech falošne javí ako dobro. Pokušenie ešte nie je 
hriechom. 

DOBRÉ SKUTKY 

128. Kedy je náš dobrý skutok zásluhou pre nebo? 
Je to vtedy, ak sme ho vykonali v spojení s Kristom a s dobrým úmyslom. 

129. Ktoré sú skutky telesného milosrdenstva? 
Hladných kŕmiť, smädných napájať, nahých odievať, pocestných prichýliť, väzňov vykupovať, 
chorých navštevovať, mŕtvych pochovávať. 

130. Vymenuj niektoré skutky duchovného milosrdenstva: 
Hriešnych napomínať k pokániu, nevedomých poučovať o náboženstve, pochybujúcim dobre 
radiť, zarmútených potešovať, nepomstiť sa za krivdu, odpúšťať tým, ktorí nám ukrivdili, modliť 
sa za živých i mŕtvych. 

PÔST 

131. Kedy konáme hladový pôst? 
Na popolcovú stredu a na Veľký piatok spočíva pôst v bezmäsitom jedle, môžeme sa najesť 1x 
dosýta a 2x menej si zajesť v tom dni. 

132. Čo konáme každý piatok? 
Je to deň umučenia Pána a tak konáme kajúci skutok- napr. zrieknutie sa mäsitého pokrmu, 
alkoholu, televízie, zábavy, alebo vykonáme iný kajúci skutok 

MODLITBA 

133. Prečo sa modlíme? 
Modlitbou oslavujeme Boha, vzdávame mu vďaky, vyprosujeme si Božie dary, odprosujeme za 
hriechy. 

134. Čo sú sväteniny? 
Sú to posvätné znaky a úkony, ktorými nám Cirkev vyprosuje Božie požehnanie. 

135. Čo sprítomňuje a zobrazuje liturgický rok? 
Zobrazuje nám celý Kristov život a dielo jeho vykúpenia. 

136. Ako členíme liturgický rok? 
a) advent – očakávanie príchodu JK 
b) vianočné obdobie - narodenie JK 
c) pôstne obdobie – utrpenie a smrť JK 
d) veľkonočné obdobie – zmŕtvychvstanie a Turíce 
e) obdobie cez rok – verejné účinkovanie JK 

137. Ktoré sú hlavné sviatky liturgického roka? 
Veľká noc, Turíce, Vianoce a každá nedeľa ako deň Ježišovho zmŕtvychvstania. 

138. Aké sú účinky Ducha Svätého? 
Posilňuje nás, potešuje nás, lieči, osviežuje a posväcuje dušu. 

139. Čo je ovocím, alebo znakom Ducha Svätého? 
Je to láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť 
a čistota. 

140. Aká je hlavná činnosť Ducha Svätého? 
Je to zjednocovanie Boha s človekom a človeka s Bohom. 



141. Aké je biblické zobrazovanie Ducha Svätého? 
Ohnivé jazyky, ohnivá pec, holubica, vánok, víchor... 

142. Aké sú symboly Ducha Svätého? 
Voda, pomazanie, pečať, holubica. 

143. Čo znamená meno Ježiš? 
Znamená doslovne – Boh spasí – on je spasiteľ, záchranca. 

144. Čo je nebo? 
Je to stav vrcholnej a definitívnej blaženosti. 

145. Čo je peklo? 
Je to definitívne vylúčenie so spoločenstva s Bohom. 

146. Aký je hlavný trest pekla? 
Je to večná odlúčenosť od Boha. 

147. Do akých cirkevných štruktúr patríme? 
Sme členmi farnosti Veľké Kostoľany, ktorá patrí do trnavskej arcidiecézy. 

148. Kto stojí na čele našej diecézy? 
Je to arcibiskup Róbert Bezák, pomáha mu pomocný biskup Ján Orosch. 

149. Komu je zasvätený katedrálny chrám a kde sa nachádza? 
Katedrálny chrám sa  nachádza v Trnave a je zasvätený svätému Jánovi Krstiteľovi. 

150. Komu je zasvätený náš farský kostol? 
Je zasvätený sv. Vítovi. 

151. Čo vieš o svätom Vítovi? 

152. Ktorého svätca - sväticu si si vybral /a/ za birmovného patróna? 

153. Čo o ňom/o nej vieš? 

154. V čom by si sa mu chcel podobať/v čom by si sa jej chcela podobať? Ktorá vlastnosť z ich 
života ťa oslovila? 


