
 

 

 

118. Prečo nás zlý duch často zvedie na hriech? 

Snaží sa nás odviesť od Boha, aby sme aj my boli zatratení ako on. 

119. Ako máme pokušenia premáhať? 

V pokušení sa máme modliť a s pomocou Božou pokušenie odmietnuť. 

120. Ktorými slovami nám káže Kristus vyznať svoju vieru? 

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom ktorý je 

na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim 

Otcom, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 10, 32-33) 

121. Prečo si uctievame obrazy a pozostatky svätých? 

Uctíme si svätých, lebo oni hrdinsky milovali Boha a ukázali nám, ako máme 

milovať Boha. V obrazoch si uctíme zasa tých, ktorých predstavujú. 

122. Čo znamená zdržiavať sa mäsitého pokrmu a koho viaže tento príkaz? 

Znamená to nejesť mäso a zaväzuje od 14. roku až do smrti. 

123. Ktoré sviatosti nám vtláčajú do duše nezmazateľný znak a čo to 

znamená? 

Krst, birmovanie a kňazstvo nám vtláčajú do duše nezmazateľný znak a to 

znamená, že ich môžeme prijať iba raz. 

124. Kedy ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu? 

Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu-Sviatosť Oltárnu pri Poslednej Večeri keď vzal 

do svojich rúk chlieb a povedal: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom 

vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto 

je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie 

hriechov.“ (Mt 26, 26 27)  

125. Z koľkých častí pozostáva svätá omša? 

Svätá omša pozostáva z dvoch častí: bohoslužba slova a bohoslužba obety. 
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1. Akého pôvodu je slovo birmovanie? 

Latinského. 

2. Čo znamená slovo birmovanie po slovenský? 
Posilnenie.        

3. Ako sa dá po slovensky povedať slovo birmovanie? 
Sviatosť posilnenia. 

 

Čo máme vedieť 
 
4. Čo je sviatosť birmovania? 
 Sviatosť, ktorou nás Ježiš posilňuje vo viere. 

 

Ježiš Kristus 
 
5. Kto je Ježiš? 
 Syn Boží, ktorý sa stal človekom. 

6. Kedy sa stal Syn Boží jedným z nás? 

 Pred 2015 rokmi za čias cisára Augusta. 

7. Kde sa stal Syn Boží človekom? 
V Betleheme. 

8. Ako sa stal Syn Boží človekom? 

 Tak, že pôsobením Ducha Svätého vzal si také telo a dušu ako  

máme my ľudia.  

9. Ako sa volá Boží Syn, keď sa stal človekom? 
 Ježiš Kristus. 

10. Ktorými sviatkami oslavujeme narodenie Pána Ježiša? 
 Vianocami. 

11. Kto je matka Ježišova? 
 Panna Mária. 

12. Ako si pripravil Boh matku pre svojho syna? 

 Tak, že Máriu uchránil od dedičného hriechu. 

13. Prečo uchránil Boh Pannu Máriu od dedičného hriechu? 

 Preto, aby matka jeho syna bola dokonale krásna. 

14. Kedy slávime sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie? 
 V advente 8.decembra. 

 

 

 

101. Načo sme na svete? 

Aby sme Pána Boha poznávali, milovali ho a slúžili mu. 

102. Ktorá cesta vedie k trvalému šťastiu? 

Cesta k trvalému šťastiu je cesta k Bohu. 

103. Kto nám ukázal cestu k Bohu? 

Cestu k Bohu nám ukázal Boží Syn-Ježiš Kristus. 

104. Kde je v krátkosti napísané, čo máme veriť a robiť, aby sme boli spasení? 

Všetko to, čo máme veriť, je v krátkosti zhrnuté v modlitbe „Verím v Boha“, a všetko 

to, čo máme robiť, je napísané v hlavnom príkaze lásky: „Milovať budeš Pána, Boha 

svojho z celého svojho srdca, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Svojho blížneho 

budeš milovať ako seba samého.“ 

105. Kde je obšírne napísané, čo máme veriť a robiť, aby sme boli spasení? 

Všetko to, čo máme veriť a robiť, aby sme boli spasení, je obsiahnuté v ústnom podaní 

a vo Svätom Písme. 

106. Čo predpovedal o Mesiášovi prorok Izaiáš? 

Prorok Izaiáš predpovedal, že Ježišova matka bude Panna, že Ježiš bude trpieť a že 

poteší zarmútených. 

107. Čo zvestoval Anjel Panne Márii? 

Anjel oznámil Panne Márii, že sa stane Matkou Božou. 

108. Kde sa narodil Pán Ježiš? 

Pán Ježiš sa narodil v Betleheme. 

109. Kto je otcom a kto matkou Pána Ježiša? 

Otcom Pána Ježiša je Nebeský Otec, Matkou je Panna Mária. Svätý Jozef bol 

zákonitým otcom, pestúnom. 

110. Čím sa preslávil dvanásťročný Ježiš v chráme? 

Dvanásťročný Ježiš sa preslávil v Chráme svojou múdrosťou. 

111. Kedy začal Ježiš verejne účinkovať? 

Pán Ježiš začal verejne účinkovať ako 30-ročný, aby nenarušil zvyklosti. 

112. Koho si vyvolil Pán Ježiš za spoločníkov? 

Pán Ježiš si vyvolil 12 apoštolov: Petra, Ondreja, Jakuba st., Jána, Filipa, Bartolomeja, 

Tomáša, Jakuba ml., Tadeáša, Šimona a Judáša, ktorý ho zradil. 

113. Čo nám poukazuje na krásu a veľkosť Stvoriteľa? 

O kráse Stvoriteľa a stvoreného sveta nám hovorí Sväté Písmo. Aj pohyb vo svete nám 

poukazuje na veľkosť, nekonečnosť Boha – Stvoriteľa. 

114. Čo znamená, že Boh je spravodlivý? 

To, že dobrých ľudí odmeňuje a zlých trestá. 

115. Ako stvoril Boh celý svet? 

Boh si len pomyslel a všetko bolo stvorené. 

116. Ako svätíme nedeľu a sviatočný deň? 

Účasťou na svätej omši a telesným odpočinkom od práce. 

117. Kto sú anjeli? 

Anjeli sú čistí duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale telo nemajú.  
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Krizma je olivový olej, do ktorého je primiešaný balzam a je posvätený 

biskupom na Zelený štvrtok. 

91. Čo naznačuje olej? 
 Olej naznačuje duševnú silu, ktorú nám udeľuje Duch Svätý. 

92. Čo naznačuje balzam? 
Balzam naznačuje vôňu kresťanského života, ktorú máme okolo seba 

šíriť, keď prijmeme sviatosť birmovania. 

93. Ako sa máme pripraviť na sviatosť birmovania? 
 1. Obnovíme si náboženské vedomosti. 

 2. Modlíme sa, aby nám Pán Ježiš zoslal Ducha Svätého. 

 3. Vyspovedáme sa a prijmeme Eucharistiu. 

 4. Urobíme si predsavzatie, že chceme žiť ako dobrí kresťania. 

94. Ktorá sviatosť nás ustavične posilňuje na ceste do večného života? 
Eucharistia, lebo Pán Ježiš povedal: „Kto je moje telo a pije moju krv, 

má v sebe život večný a ja ho vzkriesim v posledný deň“. 

95. S kým nás spája Eucharistia na ceste do večného života? 
 Eucharistia nás spája s Ježišom a našimi spolubratmi. 

 

 

Záver 
 
96. Čo je šťastný život na zemi? 
 Šťastný život na zemi je trvalá spokojnosť. 

97. Čo je základom šťastného kresťanského života na zemi? 
 Viera. 

98. Čo je zárukou večného života po smrti? 
Viera. Ježiš v evanjeliu podľa Jána povedal: „Kto verí vo mňa, aj keď 

zomrie, bude žiť. A nik nezomrie naveky, kto žije a verí vo mňa“. 

99. Aká má byť naša viera? 
 1. Všeobecná 

 2. Pevná 

 3. Živá 

 4. Stála 

100. Ako sa máme modliť za vieru? 
„Ó môj Bože, Ty si ma stvoril pre seba a nespokojné je moje srdce, kým 

nespočinie v Tebe!“ 
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15. Kde má pôvod dedičný hriech? 
  U prvých rodičov. 

16. Ako voláme prvých rodičov? 
  Adam a Eva. 

17. Ako sa previnili Adam a Eva? 
  Tým, že sa odvrátili od Boha. 

18. Čím sa odvrátili od Boha? 
  Neposlúchli Pána Boha. 

19. Aké boli následky hriechu prvých rodičov? 
  Stratili krásu duše, ktorá sa volá milosť posväcujúca. 

  Stratili synovstvo Božie. 

  Stratili nebo. 

  Rozum sa im zatemnil. 

  Vôľa sa naklonila k zlému. 

  Museli veľa trpieť a zomrieť. 

20. Uškodil prvý hriech iba prvým rodičom? 
  Nie, ale prešiel na celé pokolenie. 

21. Ako voláme hriech, v ktorom sa narodí každý človek? 

  Dedičný hriech. 

22. V čom spočíva dedičný hriech? 
V tom, že všetci ľudia po prvých rodičoch dedia ich odvrátenie od 

Boha. 

 23. Akým podobenstvom si môžeme znázorniť dedičný hriech? 
  Kráľ sa dopustil zločinu. 

  Stratil kráľovskú korunu. 

  Jeho synovia, vnukovia a pravnukovia zdedili po ňom stratu  

kráľovskej koruny. 

 24. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými  silami zmieriť sa s Bohom? 
  Nie, musel im sám Boh pomôcť. 

 

 Vykupiteľ 
 

 25. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? 
  Že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa, čiže záchrancu. 

 26. Komu Boh prisľúbil, že pošle ľuďom Vykupiteľa? 
Už prvým ľuďom, potom Abrahámovi, Izákovi, Jakubovi, Mojžišovi 

a Izraelitom ústami proroka Micheáša, Daniela, Izaiáša a žalmistu. 
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 Pán Ježiš. 

28. Čo znamená meno Ježiš? 
 Spasiteľ, Vykupiteľ, Záchranca. 

29. Kedy si zvlášť pripomíname očakávanie Vykupiteľa?  
 V advente, ktorý  trvá štyri týždne. 

30. Ktorou modlitbou si pripomíname, že sa Syn Boží stal človekom? 
 Modlitbou  „Anjel Pána“. 

31. Ako sa modlíme „Anjel Pána“? 
 Anjel Pána zvestoval Panne Márii a ona počala z Ducha Svätého. 

 Zdravas Mária... 

 Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. 

 Zdravas Mária... 

 A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. 

 Zdravas Mária... 

 Oroduj za nás svätá Božia Rodička. Aby sme sa stali hodní Kristových  

prisľúbení.  

32. Koľko rokov žil Syn Boží viditeľne medzi ľuďmi? 

 Tridsaťtri  rokov. 

33. Čo robil Ježiš na svete? 
 a) Najprv pracoval v dielni Jozefovej.  

 b) Potom tri roky vyučoval ľudí. 

 c) Napokon sa z veľkej lásky k Bohu a ľuďom dal ukrižovať. 
 

D. Vykúpenie 
 

34. Ako nás vykúpil Ježiš? 

 Tak, že zomrel za nás na kríži. 

35. Ako porovnáva sv. Pavol vykúpenie Ježišovo s hriechom Adamovým? 
 Takto: „Ako neposlušnosťou jedného človeka premnohí sa stali  

hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného človeka boli premnohí  

ospravedlnení.  

36. Kedy si pripomíname vykupiteľskú smrť Kristovu na kríži? 
 Na Veľký piatok. 

37. Končí sa vykupiteľské dielo Kristovo Ježišovým vykrvácaním na kríži? 
 Nie, pretože „Boh ho vzkriesil z mŕtvych“. 

38. Ako dlho sa zjavoval vzkriesený Kristus ľuďom po svojom   

      zmŕtvychvstaní? 
 Štyridsať dní. 

39. Komu sa zjavil vzkriesený Kristus? 
Márii Magdaléne priamo pri hrobe, apoštolovi Petrovi a Jakubovi, 

učeníkom idúcim do mestečka Emauz, neveriacemu Tomášovi, 

apoštolom na brehu Genezaretského jazera, viac ako päťsto učeníkom na 

úpätí vrchu na Olivovej hore, apoštolom a učeníkom pri nanebovstúpení.   

78. Čo sa stalo s nami pri sviatosti krstu?                                                  9 

 1. Stali sme sa členmi katolíckej Cirkvi. 

 2. Stali sme sa v duši krásnymi bratmi a sestrami Pána Ježiša. 

 3. Stali sme sa synmi a dcérami nebeského Otca. 

 4. Stali sme sa dedičmi nebeského života. 

79. Kto je tvoj patrón od krstu? 

 .................................... 

80.Čo vieš o živote svojho svätého patróna. 
 .................................... 

81. Čo je Cirkev? 
 Spoločenstvo pokrstených, ktorí milujú Boha a blížnych, a tak  

putujú do nebeského života. 

82. Či nás Ježiš po svojom nanebovstúpení opustil? 
Nie. On povedal: „Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta“. 

83. Ako je Ježiš s nami po svojom nanebovstúpení? 
Svojím Duchom Svätým je stále prítomný v Cirkvi a neprestajne v nej 

účinkuje. 

84. Čo nám dáva Ježiš sviatosťou birmovania? 

 Dáva nám svojho Ducha Svätého, ako apoštolom na Turíce. 

85. Kto je Duch Svätý? 
Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je 

treťou božskou osobou. 

86. Kedy poslal Ježiš Ducha Svätého apoštolom? 

 Na desiaty deň po svojom nanebovstúpení. 

87. Prečo sa zjavil Duch Svätý nad apoštolmi v podobe ohňov? 

 Lebo oheň spôsobuje:   1.silu 

    2.svetlo 

    3.teplo 

 Duch Svätý nám ponúka: 1.Silu k životu 

     2.Svetlo viery 

     3.Teplo lásky k Bohu a blížnemu. 

88. Kto udeľuje sviatosť birmovania? 
Biskup, on je nástupca apoštolov, nástupca apoštola Petra v Ríme sa 

volá pápež, alebo Svätý Otec. 

89. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? 
 Birmovný rodič položí pravú ruku na moje plece. 

Ja poviem jasne svoje birmovné meno a sústredím sa na to, že ma  

naplní Duch Svätý svojou silou a svetlom a láskou. 

Biskup ma poznačí na čele posvätnou krizmou a povie pri tom:  

Meno, prijmi znak daru Ducha Svätého. 
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 1. Dávať jesť hladným 

 2. Dávať piť smädným 

 3. Prichýliť pocestných 

 4. Odievať nahých 

 5. Navštevovať chorých 

 6. Poskytovať pomoc väzňom 

 7. Pochovávať mŕtvych 

70. Ktoré sú skutky duševného milosrdenstva? 
 1. Napomínať hriešnikov 

 2. Poúčať nevedomých 

 3. Dobre radiť pochybujúcim 

 4. Tešiť zarmútených 

 5. Trpezlivo znášať krivdu 

 6. Odpúšťať ubližujúcim 

 7. Modliť sa za živých a mŕtvych 

71. Čo nám sľubuje Ježiš, keď zachovávame jeho príkaz lásky k Bohu  

      a k blížnym? 

Sľubuje nám: „Kto ma miluje ... aj môj Otec ho bude milovať, prídeme 

k nemu a budeme u neho prebývať“. 

72.Ako voláme prestúpenie Božieho príkazu? 
 Hriech. 

73. Kedy je hriech ťažký? 
 Keď niekto dobrovoľne a uvážene prestúpi Boží príkaz vo veľkej veci. 

74. Čo je následok smrteľného hriechu? 
 Následok smrteľného hriechu je večné zatratenie. 

75. Ako sa môže veľký hriešnik uchrániť pred večným zatratením? 
 Tak, že sa s Ježišovou pomocou zmieri s Bohom. 

 

C. Otvárať sa pre Ježišovu pomoc 

 
76. Ako sa najmä otvárame pre Ježišovu pomoc? 
 Keď prijímame sviatosti. 

77. Ktoré sú Ježišove sviatosti? 
 1. Krst 

 2. Birmovanie 

 3. Eucharistia 

 4. Pokánie 

 5. Pomazanie nemocných 

 6. Posvätenie kňazstva 

 7.Manželstvo 
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  Veľkou nocou a každou nedeľou. 

41. Kedy vstúpil Ježiš do neba? 
  Na štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní. 

42. čo znamená, že Ježiš vstúpil do neba? 
  Že ako človek večne žije s Otcom v sláve. 

43. Ktorou modlitbou si zvlášť pripomíname Ježišov život a jeho dielo? 
  Modlitbou  svätého ruženca. 

44.Ktoré sú tajomstvá ruženca? 
  Tajomstvá radostného ruženca sú: 

   1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala. 

   2.Ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila. 

   3.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila. 

   4.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala. 

   5.Ktorého si, Panna, v chráme našla. 

  Tajomstvá bolestného ruženca sú: 

   1.Ktorý sa pre nás krvou potil. 

   2.Ktorý bol pre nás bičovaný. 

   3.Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný. 

   4.Ktorý pre nás kríž niesol. 

   5.Ktorý bol pre nás ukrižovaný. 

  Tajomstvá slávnostného ruženca sú: 

   1.Ktorý slávne vstal z mŕtvych. 

   2.Ktorý slávne vystúpil do neba. 

   3.Ktorý nám zoslal Ducha Svätého. 

   4.Ktorý ťa, Panna, vzal do neba. 

   5.Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval. 

  Tajomstvá ruženca svetla sú: 

   1.Ktorý bol pokrstený v Jordáne. 

   2.Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne. 

   3.Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie. 

   4.Ktorý sa premenil na vrchu tábor. 

   5.Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť. 

45. Ako by sa dalo najkratšie vyjadriť, čo pre nás urobil Ježiš? 

  Ježiš zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby sme mohli žiť šťastne tu  

na zemi a večne v nebi. 
 

II. Čo máme robiť? 
 

46. Čo máme robiť, aby sme žili šťastne tu na zemi a večne v nebi? 
  Máme veriť v Ježišovu pravdu. 

  Milovať Boha a blížneho 

  a otvárať sa pre Ježišovu pomoc. 



A. Veriť                                                                                                         6 
 

47. Kto nás učí veriť Ježišovu pravdu? 
 Cirkev rímsko-katolícka. 

48. Odkiaľ nás učí Cirkev Ježišovu pravdu? 
 Zo svätého písma. 

 Z ústneho podania. 

49. Čo je sväté písmo? 
 Zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého. 

50. Ako sa delí Písmo Sväté? 
 Na starý zákon a nový zákon. 

51. Čo obsahuje Starý zákon? 
 Dejiny spásy, v ktorých sa očakával Ježiš Kristus. 

52. Čo obsahuje Nový zákon? 
 Štyri evanjeliá o Ježišovom živote na zemi. Skutky apoštolov. Listy 

 apoštolov a zjavenie sv. Jána. 

53. V ktorej modlitbe nám Cirkev zhrnula, čo máme veriť? 
 V modlitbe „Verím v Boha“. 

54. Ako znie 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. 

55. Ktorých šesť hlavných právd veríme? 
 Veríme, že: 1.Boh je len jeden. 

   2.V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 

   3.Boží Syn 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. 

56. Ktorá je najhlavnejšia Ježišova pravda? 
 Že Boh je láska, pretože „tak miloval svet, že dal svojho  

jednorodeného Syna, aby nik, kto uverí v neho nezahynul, ale mal  

život večný“. 
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 57. Ktorý je najhlavnejší Ježišov príkaz? 
  Milovať Boha nadovšetko a milovať blížneho ako seba samého. 

58. V ktorej modlitbe je podrobnejšie vyjadrený príkaz lásky k Bohu   

      a blížnemu? 
 V modlitbe „Desatoro Božích prikázaní“. 

59. Ako znie 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. 

60. Ako prejavujeme lásku k Bohu? 
 1. Modlitbou 

 2. Spoločnou Bohoslužbou 

 3. Službou blížnemu 

61. Akú modlitbu rozoznávame?  
 Modlitbu vlastnými slovami a modlitbu vopred zostavenú. 

62. Ktorá je najdôležitejšia modlitba? 
 Otče náš. 

63. Ktoré sú vopred zostavené modlitby? 
 Modlitby v bohoslužobných a modlitbových knižkách. 

64. Ktorá spoločná bohoslužba je najdôležitejšia? 
 Nedeľná svätá omša. 

65. Prečo aj službou blížnemu môžeme prejaviť lásku k Bohu? 
 Lebo Pán Ježiš vyhlásil: „Čo ste urobili jednému z mojich  

najmenších bratov, mne ste urobili“. 

66. Ako máme spolupracovať so všetkými ľuďmi? 
 Prácou za mier a bratstvo a dobro na svete. 

67. Ako máme milovať blížneho? 
 Nie slovami, ale skutkami. 

68. Akými skutkami máme milovať blížneho? 
 Skutkami telesného a duševného milosrdenstva.  

 

 


