
1. Čo sa s nami stalo pri krste? 

- stal som sa Božím dieťaťom 

- zmyl sa mi dedičný hriech 

- začlenil som sa do Cirkvi 

2. Ako sa krstí? 

- Leje sa voda na hlavu a pritom sa hovorí: (Meno), ja ťa krstím v mene 

Otca i Syna i Ducha Svätého. 

3. Čo nám znázorňuje krstná košieľka?  

- Očistenie od hriechov 

4. Čo nám znázorňuje zapaľovanie sviece?  

- Naše spojenie s Pánom Ježišom 

5. Čo je krstný sľub? 

- Krstným sľubom vyznávame vieru v Boha, zriekame sa hriechu 

a sľubujeme nasledovať Krista. 

6. Kto nám dal  Desatoro Božích prikázaní a kde to bolo? 

- Na hore Sinaj dal Pán Boh Mojžišovi 2 kamenné tabule – desatoro 

Božích prikázaní.  

7. Povedz 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. 

 

8. O čom hovoria prvé tri prikázania Desatora?  

- O láske k P. Bohu Pán Boh má byť najdôležitejší v mojom živote. Preto 

nehreším, chodím do kostola, modlievam sa, nedávam prednosť televízii, 

futbalu, bicyklu (...) pred P. Bohom. 

9. Čo je hriech? 

- Keď nezachovávane 10 B. prik., máme hriech. Hriech je najväčšie zlo, 

lebo sa vzďaľujeme od P. Boha.  

- Ľahký hriech = keď porušíme 10. B. prik v malej veci 

- Ťažký hriech = keď porušíme 10. B. prik vo veľkej (dôležitej) veci 

10. Kedy Boh odpúšťa hriešnikovi? 

- Boh je milosrdný, odpúšťa hriešnikovi, keď hriech ľutuje. 

11. Čo je ľútosť?  

- Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi s predsavzatím polepšiť 

sa. Bo odpúšťa každému, kto úprimne vyzná svoje hriechy a chce začať 

nový život. 

- Dokonalá ľútosť = keď ľutujeme svoje hriechy z lásky k P. Bohu 

- Nedokonalá ľútosť = keď ľutujeme svoje hriechy zo strachu pred B. 

trestom 

 

12. Čo sa deje vo sviatosti zmierenia? 

- V nej nám Nebeský Otec službou kňaza odpúšťa hriechy. 

13. Komu dal Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy? 

- Moc odpúšťať hriechy dal: P. Ježiš → apoštolom → biskupom → kňazom 

slovami: Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené... 

14. Koľko častí má sv. spoveď? 

- sv. spoveď má tri časti 

 

Pred 

(doma) 

- modlitba k Duchu 

Svätému 

- spytovanie svedomia 

(hriechy napísať!) 

- odprosenie P. Boha 

(ľútosť) 

- odprosenie ľudí 

 

Cez  

(pri kňazovi) 

- Spovedáme sa 

v spovedeľnici, na 

kľakátku, v sakristii, 

v lese, v nemocnici..., 

všade, kde je kňaz alebo 

biskup 

Po 

( v kostole, doma) 

- modlitbou 

poďakujem P. Bohu 

- vykonám kajúci 

skutok 

- dám si predsavzatie 

v čom sa chcem 

polepšiť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Ako sa spovedám? 

1. pozdrav Pochválený buď Ježiš Kristus. 

2. prežehnanie 

3. S ľútosťou vyznávam svoje hriechy. Posledný raz som bol na sv. 

spovedi pred ... . (Ešte som sa nespovedal) 

4. (tu poviem svoje hriechy) 

5. Na viac hriechov sa už nepamätám. 

6. (kňaz ma poučí a uloží mi kajúci skutok) 

7. (ľútosť) Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi 

urazil(a). Milujem ťa a sľubujem, že sa polepším. Otče, odpusť mi 

pre krv Kristovu. 
8. (dostanem rozhrešenie) 

9. Kňaz: Ďakuj Pánovi, lebo je dobrý. 

10. Ja: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 

11. Kňaz: Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji. 

12. Ja: Bohu vďaka. 

13. pozdravím a odídem. 

 

16. Čo je Eucharistia? 

- Eucharistia je živý P. Ježiš pod spôsobom chleba a vína.  

17. Kedy ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu? 

- Ustanovil ju pri poslednej večeri. Vtedy bola prvá sv. omša.  

18. Čo sa stalo pri poslednej večeri? 

- Pán Ježiš premenil chlieb a víno na svoje Telo a Krv 

19. Komu dal Pán Ježiš moc nad Eucharistiou? 

- Moc nad Eucharistiou dal: P. Ježiš → apoštolom → biskupom → kňazom 

20. Ako ináč povieme Eucharistia? 

- Eucharistia = Sväté prijímanie = Sviatosť Oltárna = Živý chlieb = Svätá 

Hostia 

21. Kde prebýva Pán Ježiš v kostole? Čo tam svieti? 

- P. Ježiš v kostole prebýva v o svätostánku a svieti tam večné svetlo. 

22. Čo je Baránkova hostina? 

- Vo sv. prijímaní sa nám dáva za pokrm sám Ježiš – Boží Baránok. 

23. S kým sa spájame pri sv. prijímaní? 

- Vo svätom prijímaní sa spájame so samotným Ježišom 

24. Čo znamená Amen pri sv. prijímaní? 

- Amen znamená verím a prijímam, z Ježiša žijem 

 

25. Čo robíme jednu hodinu pred sv. prijímaním? 

- Z úcty k P. Ježišovi 1. hod. pred sv. prijímaním nič nejeme a nepijeme 

okrem čistej vody a liekov. 

26. Čo si pripomíname na Veľkú noc? 

- Kvetná nedeľa- slávnostný vstup P. Ježiša do Jeruzalema 

- Zelený štvrtok - Posledná večera, večer Gestemanská záhrada, zajatie P. 

Ježiša 

- Veľký piatok – umučenie a smrť P. Ježiša 

- Biela Sobota – P. Ježiš je v hrobe 

- Veľkonočná nedeľa – P. Ježiš vstal zmŕtvych 

27. Modlitba Verím v Boha (Apoštolské vyznanie viery) 

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. 

28. Šesť 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 


