OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV
O VIERE
1. Načo sme na svete?
Na svete sme nato, aby sme Boha poznali, jeho milovali,
jemu slúžili a tak prišli do neba.
2. Čo musíme robiť, aby sme prišli do neba?
Musíme veriť, čo Boh zjavil, konať, čo Boh prikázal
a prijímať k tomu Božiu milosť.
3. Kto náš učí, čo Boh zjavil?
Učí nás to katolícka Cirkev.
4. Z čoho učí katolícka Cirkev, čo Boh zjavil?
Katolícka Cirkev to učí zo Svätého písma
a z tradície (ústneho podania).
5. Čo je Sväté písmo?
Je to zbierka kníh, ktoré boli napísane z vnuknutia Ducha Svätého.
– Biblia
6. Ako delíme knihy Svätého písma?
Delíme ich na Starý zákon a Nový zákon.
7. Čo je tradícia (ústne podanie)?
Je to učenie, ktoré apoštoli hlásali, ale nie je zapísané vo Svätom
písme.
8. Kto je Boh?
Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec.
9. Aký je Boh?
Boh je večný (vždy bol a bude), je všadeprítomný, je vševediaci,
je všemohúci, je svätý, je spravodlivý, dobrý a milosrdný.
10. Ako sa správa Boh k nám?
Boh nás nekonečne miluje. Boh je láska.
11. Koľko je Bohov?
Boh je len jeden.
12. Koľko je v Bohu osôb?
V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
13. Kto stvoril svet?
Svet stvoril Boh z ničoho, na svoju slávu a pre človeka.

14. Mohol sa svet aj postupne vyvíjať?
Svet sa mohol aj vyvíjať, ale Božím riadením a podľa Božích plánov.
15. Kto sú anjeli?
Anjeli sú duchovia, majú rozum a slobodnú vôľu, ale telo nemajú.
16. Akí boli anjeli, keď ich Boh stvoril?
Keď Boh stvoril anjelov, boli všetci dobrí.
17. Zostali všetci anjeli dobrí?
Nie, niektorí zhrešili, a preto boli zvrhnutí do pekla.
Stali sa zlými duchmi – diablami.
18. Akí sú voči nám anjeli?
Anjeli nás milujú, orodujú za nás a povzbudzujú nás na dobré.
19. Kto boli prví ľudia?
Prví ľudia boli Adam a Eva.
20. Ako stvoril Boh Adama?
Stvoril ho na svoj obraz. Telo mu utvoril zo zeme
a vdýchol do neho dušu.
21. Čím sa človek podobá Bohu?
Podobá sa mu tým, že má rozum, slobodnú vôľu a nesmrteľnú dušu.
22. Boli prví rodičia v raji blažení?
Boli nekonečne blažení, vôbec netrpeli a nemali ani zomrieť.
23. Ako prví ľudia stratili mimoriadne dary?
Tak, že vedome a dobrovoľne neposlúchli Boha
a jedli ovocie zo zakázaného stromu. (zhrešili)
24. Aký trest si prví ľudia priviedli na seba hriechom?
1. stratili milosť Božiu
2. rozum sa im zatemnil a vôľa naklonila na zlé
3. museli trpieť a zomrieť
25. Ako uškodil hriech prvých ľudí nám všetkým?
Tak, že prešiel s následkami na každého z nás.
Voláme ho dedičný hriech.
26. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?
Tak, že im sľúbil aj poslal Vykupiteľa – Ježiša Krista.
27. Kto je Ježiš Kristus?
Je druhá Božská osoba, Boží Syn, ktorý sa stal človekom,
aby nás vykúpil.

28. Čo znamená meno Ježiš?
Znamená spasiteľ alebo vykupiteľ.

43. Kto je Svätý Duch?
Svätý Duch je tretia Božská osoba, pravý Boh.

29. Čo znamená meno Kristus?
Znamená pomazaný – mesiáš.

44. Kedy zostúpil Svätý Duch na apoštolov?
Na 10. deň po Ježišovom nanebovstúpení. Turíce.

30. Odkiaľ vieme, že Ježiš Kristus je Boží Syn?
Sám nám to povedal a potvrdil svojimi zázrakmi.

45. Načo prišiel Svätý Duch?
Nato, aby do konca sveta účinkoval v Cirkvi a v našich dušiach.

31. Ako sa Boží Syn stal človekom?
Tak, že mocou Ducha Svätého si vzal ľudské telo z Panny Márie.

46. Ako účinkuje Svätý Duch v Cirkvi?
Tak, že ju vyučuje a vedie. Je dušou Cirkvi.

32. Kto je matka Pána Ježiša?
Panna Mária.

47. Ako účinkuje Svätý Duch v našich dušiach?
Tak, že nás povzbudzuje na dobré a posväcuje.

33. Kto je otec Pána Ježiša?
Boh.

48. Čo je Cirkev?
Je to ľud, zhromaždený Otcom, Synom a Duchom Svätým,
ktorý tvorí spoločenstvo viery, nádeje a lásky.

34. Prečo sa Boží Syn stal človekom?
1. aby nás slovom a príkladom učil
2. aby za nás trpel a zomrel a tak nás vykúpil

49. Kto založil Cirkev?
Založil ju Ježiš Kristus.

35. Kde sa narodil Pán Ježiš?
V Betleheme.

50. Kto je neviditeľnou hlavou Cirkvi?
Sám Ježiš Kristus.

36. Kde vyrástol Pán Ježiš?
V Nazarete, preto sa volá Nazaretský.

51. Koho ustanovil Pán Ježiš za viditeľnú hlavu Cirkvi?
Apoštola Petra.

37. Čo učil Pán Ježiš?
O Božej láske, o Božom kráľovstve a to, čo máme veriť a robiť,
aby sme prišli do neba. Evanjelium.

52. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi dnes?
Je to rímsky biskup. Pápež.

38. Prečo trpel a zomrel Pán Ježiš?
Aby nás vykúpil od večného zatratenia a otvoril nám nebo.
39. Čo všetko pre nás vytrpel?
Potil sa krvou, bol bičovaný, bol tŕním korunovaný,
niesol ťažký kríž a zomrel na kríži.

53. Koho ustanovil Pán Ježiš za predstavených Cirkvi pod vedením Petra?
Apoštolov.
54. Kto sú dnes predstavení Cirkvi?
Sú to nástupcovia apoštolov – biskupi.
55. Kto pomáha biskupom v ich úrade?
Pomáhajú im kňazi vo farnostiach.

40. Čo sa stalo na tretí deň po Ježišovej smrti?
Na tretí deň Pán Ježiš slávne vstal z mŕtvych.

56. Aké sú známky Kristovej Cirkvi?
1. jedna; 2. svätá; 3. katolícka – všeobecná; 4. apoštolská

41. Čo urobil Ježiš na 40. deň po svojom zmŕtvychvstaní?
Vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu
a tam pred ich očami vystúpil do neba.

57. Načo založil Pán Ježiš Cirkev?
Aby viedla ľudí k večnému spaseniu.

42. Príde Pán Ježiš ešte na tento svet?
Áno, príde na konci sveta súdiť všetkých.

58. Ako vedie Cirkev ľudí k večnému spaseniu?
1. neomylne ich učí pravdy viery
2. spravuje ich svojimi zákonmi
3. posväcuje ich sviatosťami

59. Kto v Cirkvi učí neomylne pravdy viery?
Učiteľský úrad Cirkvi.
60. Kto tvorí učiteľský úrad Cirkvi?
Pápež a s ním zjednotení biskupi.
61. V čom sa nemôže Cirkev mýliť?
V učení viery a mravov.
62. Prečo sa Cirkev nemôže mýliť vo veci viery a mravov?
Lebo ju vedie Svätý Duch a je v nej stále prítomný Pán Ježiš.
63. Ako môžeme získať odpustenie hriechov?
Prostredníctvom Cirkvi vo sviatosti krstu
a sviatosti zmierenia (spoveď) a dokonalou ľútosťou.
64. Čo sa stáva pri smrti človeka?
Oddelí sa duša od tela a telo sa vráti do zeme.
65. Čo sa stane s našou dušou po smrti?
Postaví sa pred Boží súd. Osobný súd.
66. Kam pôjde duša po osobnom súde?
Duša pôjde do neba, do očistca alebo do pekla.
67. Ktoré duše pôjdu do neba?
Duše dobrých, ktorí sú bez hriechu a bez časných trestov.
O PRIKÁZANIACH
68. Ktoré je hlavné prikázanie?
Hlavné prikázanie je toto: Milovať budeš Pána Boha nadovšetko
a blížneho ako seba samého.
69. Kedy milujeme Boha nadovšetko?
Keď robíme, čo sa jemu páči a sme ochotní radšej zomrieť,
ako ho uraziť ťažkým hriechom.
70. Prečo máme milovať Boha nadovšetko?
Lebo on nás nekonečne miluje.
71. Kedy správne milujeme seba?
Keď sa viac staráme o dušu ako o telo.
72. Čím najviac prejavujeme lásku k blížnym?
Skutkami telesného a duchovného milosrdenstva.

73. Skutky telesného milosrdenstvá:
1. hladných kŕmiť
2. smädných napájať
3. nahých odievať
4. pocestných prijímať
5. väzňom pomáhať
6. chorých navštevovať
7. mŕtvych pochovávať
74. Skutky duchovného milosrdenstva:
1. hriešnikov napomínať
2. nevedomých poučovať
3. pochybujúcim dobre radiť
4. zarmútených tešiť
5. krivdu trpezlivo znášať
6. ubližujúcim odpúšťať
7. za živých a mŕtvych sa modliť
75. Čo prikazuje Boh v prvom prikázaní?
Aby sme v neho verili, dúfali, milovali ho a klaňali sa mu.
76. Kto sa prehrešuje proti viere?
Kto sa o vieru nestará, z vlastnej viny pochybuje,
nevzdeláva sa vo viere alebo vieru zapiera.
77. Kto sa prehrešuje proti nádeji?
Kto nedôveruje, že mu Boh odpusti a pomôže,
alebo kto sa opovážlivo spolieha na Božie milosrdenstvo.
78. Kto sa prehrešuje proti láske k Bohu?
Ten, kto nezachováva Božie prikázania, kto sa na Boha hnevá
alebo proti nemu repce.
79. Kto sa prehrešuje proti poklone?
Ten, kto sa nemodlí, kto si robí posmech zo svätých vecí,
kto sa dopúšťa svätokrádeže, povery alebo modloslužby.
80. Kto sa dopúšťa svätokrádeže?
Ten, kto nehodne prijíma niektorú sviatosť
(sv. prijímanie s ťažkým hriechom,
zamlčanie ťažkého hriechu vo sv. spovedi)
a kto zneucťuje Bohu zasvätené osoby, miesta a veci.
81. Kto sa dopúšťa povery?
Kto nejakej veci pripisuje moc, ktorú jej Boh nedal.

82. Kto sa dopúšťa modloslužby?
Ten, kto si nejakú vec viac váži ako Boha.
83. Kto sa prehrešuje proti druhému Božiemu prikázaniu?
Ten, kto Božie meno: – nadarmo a neúctivo vyslovuje,
– kto sa rúha Bohu alebo preklína,
– kto hriešne prisahá,
– kto nedodrží sľub.
84. Kto sa rúha Bohu?
Kto sa o ňom potupne a neúctivo vyjadruje.

97. Kto sa prehrešuje proti vlastnému telu?
Kto bez vážnej príčiny vystavuje svoj život a zdravie nebezpečenstvu,
alebo kto si siaha na život.
98. Kto škodí blížnemu na duši?
Kto ho pohoršuje alebo zvádza na hriech.
99. Čo treba urobiť, ak sme blížnemu uškodili na tele alebo na duši?
Máme nielen hriech oľutovať a vyspovedať sa,
ale aj spôsobenú škodu, nakoľko je to možné, nahradiť.

85. Kto preklína?
Kto žiada sebe alebo inému od Boha niečo zlé.

100. Kto hreší proti šiestemu Božiemu prikázaniu?
Kto vedome a dobrovoľne myslí na nečisté veci, kto o nich hovorí,
na ne pozerá alebo ich robí.

86. Kto hriešne prisahá?
Kto prísaha bez potreby, kto pri prísahe klame
a kto prisahá, že urobí niečo zlé.

101. Prečo sa máme chrániť hriechov nečistoty?
Lebo Boh chce, aby sme mali krásne a trvalé manželstvá
a aby sme prišli do neba.

87. Čo znamená urobiť sľub?
Znamená to dobrovoľne sa zaviazať Bohu, že urobíme niečo dobré.
88. Ktorý deň je pre nás sviatočný?
Každá nedeľa a prikázaný sviatok.

102. Kto hreší proti siedmemu Božiemu prikázaniu.
Ten, kto blížnemu ukradne alebo poškodí majetok
a kto nevráti nájdenú alebo požičanú vec
a nezaplatí za vykonanú prácu.

89. Ako treba svätiť sviatočný deň?
Tak, že sa zúčastníme na celej svätej omši a že sa zdržíme prác,
ktoré prekážajú v úcte k Bohu a prekážajú odpočinku a radosti.

103. Čo máme robiť, ak sme niekomu spôsobili škodu na majetku?
Máme vec vrátiť a škodu čo najskôr nahradiť.
Ináč nám Pán Boh neodpustí.

90. Kedy možno aj také práce konať vo sviatočný deň?
V prípade nevyhnutnej potreby – nešťastie…

104. Kto hreší proti ôsmemu Božiemu prikázaniu?
Ten, kto klame alebo poškodzuje blížnemu česť.

91. Čo prikazuje Boh vo štvrtom prikázaní?
Aby sme ctili, milovali a poslúchali rodičov.

105. Kto hreší klamstvom?
Kto úmyselne nehovorí pravdu.

92. Prečo si máme ctiť rodičov?
Lebo sú po Bohu naši najväčší dobrodinci.

106. Kto poškodzuje blížnemu česť?
1. kto blížneho ohovára
2. kto blížneho osočuje
3. kto blížneho potupuje – vysmieva sa

93. Čo sľúbil Boh tým, ktorí si ctia rodičov?
Svoje požehnanie – že budú dlho žiť a bude im dobre.
94. Kto hreší proti piatemu Božiemu prikázaniu?
Kto sebe alebo blížnemu škodí na tele alebo na duši.
95. Kto škodí blížnemu na tele?
Kto mu zlým zaobchádzaním ničí zdravie alebo život.
96. Ktoré sú veľmi ťažké hriechy proti životu iných?
Vražda, potrat a eutanázia.

107. Kto hreší ohováraním?
Kto bez potreby hovorí o chybách blížneho.
108. Kto hreší osočovaním?
Kto chyby na iného vymýšľa alebo zveličuje.
109. Čo musí urobiť ten, kto poškodil blížneho na cti?
Je povinný poškodeného odprosiť a osočovanie odvolať.

110. Kto je povinný zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok na sv. omši?
Každý kresťan katolík od 7. roku života
ak mu v tom neprekážajú vážne okolností. (choroba…)

122. Kto pácha ťažký (smrteľný) hriech?
Kto Božie prikázanie neposlúcha celkom vedome,
celkom dobrovoľne a vo veľkej veci.

111. Kto sa prehrešuje proti prvému cirkevnému prikázaniu?
1. Kto bez vážneho dôvodu vynechá sv. omšu
2. Kto bez vážneho dôvodu stoji mimo kostola
3. Kto nie je sústredený a vyrušuje

123. Čo spôsobuje v nás ťažký hriech?
1. strácame milosť posväcujúcu
2. uvaľujeme na seba večný trest
3. uvaľujeme na seba časné tresty

112. Ako sa máme postiť každý piatok?
Niektorým z týchto spôsobov:
1. Nejesť mäso
2. Urobiť nejaké sebazaprenie
3. Urobiť nejaký dobrý skutok
4. Skutok zbožnosti (sv. omša, ruženec…)

124. Kto pácha ľahký hriech?
Kto neposlúcha Božie prikázanie v malej veci,
alebo nie celkom vedome a dobrovoľne.

113. Ako sa máme postiť na Popolcovú stredu a Veľký Piatok?
Nejesť mäso a len trikrát cez deň jesť z toho raz do sýta.
114. Čo od nás žiada Cirkev v treťom prikázaní?
Aby sme aspoň raz v roku prijali sviatosť zmierenia a Eucharistie.
115. Prečo má kresťan katolík uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi?
Lebo len také manželstvo je pre neho platné a sviatostné.
116. Aké následky musí znášať ten, kto nežije vo sviatostnom manželstve?
1. Nedostáva sviatostnú milosť
2. Nemôže pristupovať k sv. spovedi a sv. prijímaniu
3. Nemôže byť krstným ani birmovným rodičom
117. Čo žiada Cirkev v piatom prikázaní?
Aby sme sa starali o všetky potreby Cirkvi,
ktoré napomáhajú spásu duši.
118. Ako sa máme starať o potreby Cirkvi?
Cirkev máme podporovať materiálne ale aj morálne
(robiť jej dobré meno…)
119. Kto pácha hriech?
Kto vedome a dobrovoľne neposlúcha Božie prikázanie.
120. Ako sa môžeme dopustiť hriechu?
1. myšlienkami; 2. slovami; 3. skutkami; 4. zanedbaním dobrého
121. Sú všetky hriechy rovnaké?
Niektoré sú ťažké – smrteľné
Niektoré sú ľahké – všedné

125. Prečo sa máme chrániť aj ľahkých hriechov?
1. aj oni urážajú Pána Boha
2. uvaľujú na nás časné tresty
3. pomaly nás privádzajú k ťažkým hriechom
126. Ktoré sú hlavné hriechy?
1. pýcha; 2. lakomstvo; 3. smilstvo; 4. závisť;
5. obžerstvo; 6. hnev; 7. lenivosť
127. Ktoré sú do neba volajúce hriechy?
1. Úmyselná vražda,
2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt,
3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy.
128. Čo nás pokúša na hriech?
1. naša náklonnosť; 2. zlý duch; 3. zlí ľudia
129. Čo máme robiť v pokušení?
Pokušeniu máme odporovať a modliť sa.
130. Ako sa človek dozvie, čo má robiť a čo nie?
Zo svojho svedomia,
ktoré nám formuje Cirkev podľa Božieho zákona.
131. Stačí v živote len nerobiť zlé?
Nestačí, človek má robiť veľa dobrých skutkov.
132. Ktoré skutky sú dobré?
Tie, čo sa páčia Bohu. Najviac sa mu páči modlitba, pôst a almužna.
133. Čo je čnosť?
Čnosť je trvalá schopnosť robiť dobro. Dobrý návyk.
134. Ktoré sú Božské čnosti?
Viera, nádej a láska.

135. Ktoré sú hlavné mravné čnosti?
Múdrosť, spravodlivosť, miernosť, odvaha
O BOŽEJ MILOSTI
136. Môžeme sa spasiť vlastnou silou?
Nie, na spasenie potrebujeme Božiu milosť.
137. Čo je Božia milosť?
Je to Boží dar, Božia pomoc pre našu spásu.
138. Koľkoraká je Božia milosť?
Božia milosť je dvojaká: 1. pomáhajúca; 2. posväcujúca
139. Čo robí Boh v duši človeka pomáhajúcou milosťou?
Osvecuje rozum, aby sme poznali, čo je dobré a čo zlé
a posilňuje vôľu, aby sme vládali konať dobré a chrániť sa zlého.
140. Čo robí Boh v duši človeka posväcujúcou milosťou?
Očisťuje dušu od ťažkých hriechov, posväcuje nás,
prijíma nás za svoje deti a robí nás dedičmi neba.
141. Kedy sme v posväcujúcej milosti?
Keď nemáme na duši ťažký hriech.
142. Čím si môžeme získať a zachovať Božiu milosť?
1. sviatosťami; 2. modlitbou; 3. sväteninami
143. Čo sú sviatosti?
Sú to viditeľné znaky, ktoré ustanovil Pán Ježiš,
aby nám nimi dával neviditeľnú milosť.
144. Koľko sviatosti ustanovil Pán Ježiš?
Sedem sviatosti
145. Čo je krst?
Krst je prvá sviatosť, najpotrebnejšia, odpúšťa nám všetky hriechy,
robí nás Božími deťmi a členmi Kristovej Cirkvi.

149. Kto môže krstiť?
Biskup, kňaz a diakon, ale v nebezpečenstve smrti každý človek.
150. Ako sa krstí?
Leje sa voda na krstencovu hlavu a pritom sa hovorí:
„Meno, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“
151. Čo sme sľúbili pri krste? (rodičia v našom mene)
Že budeme veriť v Boha a zriekať sa zlého ducha.
152. Kto môže byť krstným rodičom?
Kto má aspoň 16 rokov
Je pobirmovaný
Žije riadnym kresťanským životom
153. Čo je sviatosť birmovania?
Je to sviatosť, v ktorej pokrstený človek
dostáva dar Ducha Svätého, aby:
1. sa pevnejšie spojil s Kristom a Cirkvou
2. sa stal Kristovým svedkom slovom a skutkom
3. dokázal brániť a šíriť vieru
154. Kto udeľuje sviatosť birmovania?
Biskup, mimoriadne aj kňaz.
155. Ako udeľuje biskup sviatosť birmovania?
Položí ruku na hlavu birmovanca a pomaže ho na čele krizmou
a pritom hovorí: „Meno, prijmi znak daru Ducha Svätého.“
Birmovanec odpovie: „Amen.“
Biskup sa potom dotkne líca birmovanca a povie: „Pokoj s tebou.“
Birmovanec odpovie: „I s duchom tvojím.“
156. Čo je krizma?
Je to olivový olej zmiešaný s balzamom,
ktorý biskup posvätil na Zelený štvrtok.

147. Prečo je krst najpotrebnejšia sviatosť?
Lebo bez nej nemôžeme byť spasení.

157. Ako sa máme pripraviť na prijatie sviatosti birmovania?
1. učíme sa o náboženských pravdách
2. modlíme sa o dary Ducha Svätého
3. robíme rozhodnutie žiť a zomrieť ako kresťania
4. prijímame sviatosť pokánia a Eucharistiu

148. Kedy ustanovil Pán Ježiš sviatosť krstu?
Keď povedal apoštolom: „Iďte a učte všetky národy
a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“!

158. Čo je povinnosťou birmovného rodiča?
Dávať birmovancovi dobrý príklad
a pomáhať mu v kresťanskom živote.

146. Prečo je krst prvá sviatosť?
Lebo pred krstom nemôžeme platne prijať nijakú sviatosť.

159. Čo je Oltárna sviatosť?
Je to živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.
160. Kedy ustanovil Pán Ježiš Oltárnu sviatosť?
Pri poslednej večeri.

172. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie duchovne?
1. ak máme ťažký hriech, vyspovedať sa
2. ľahké hriechy oľutovať
3. mať dobrý úmysel

161. Ako ustanovil Pán Ježiš Oltárnu sviatosť?
Pán Ježiš vzal chlieb a povedal:
„Vezmite a jedzte, toto je moje telo.“
Potom vzal kalich s vínom a povedal:
„Vezmite a pite, toto je kalich mojej krvi.“
A dodal: „Toto robte na moju pamiatku.“

173. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie telesne?
1. slušne sa obliecť
2. hodinu pred sv. prijímaním nejesť a nepiť
(môžeme piť len čistú vodu)

162. Čo dal Ježiš apoštolom slovami: „Toto robte na moju pamiatku.“?
Dal im moc a príkaz premieňať chlieb a víno na jeho telo a krv.

175. Ako sa správame pred Oltárnou sviatosťou?
Máme sa pokloniť pokľaknutím

163. Na koho prešla táto moc z apoštolov?
Táto moc prešla na biskupov a kňazov.

176. Čo je sviatosť pokánia?
Je to sviatosť, v ktorej nám Boh prostredníctvom kňaza
odpúšťa hriechy spáchané po krste.

164. Kedy premieňajú biskupi a kňazi chlieb a víno na telo a krv Pána Ježiša.
Pri každej sv. omši pri premenení.
165. Prečo ustanovil Pán Ježiš Oltárnu sviatosť?
1. aby sa za nás vo sv. omši obetoval
2. aby sa nám vo sv. prijímaní dával za pokrm
3. aby bol medzi nami stále prítomný v bohostánku
166. Čo je svätá omša?
Je to ustavičná obeta,
pri ktorej sa Pán Ježiš obetuje nebeskému Otcovi.
167. Čo sa deje pri sv. omši?
Sprítomňuje sa tam Ježišova obeta na kríži.
168. Aký je rozdiel medzi obetou kríža a sv. omšou?
Na kríži sa Ježiš obetoval krvavým spôsobom
a pri sv. omši nekrvavým spôsobom.
169. Ktoré sú hlavné časti svätej omše?
1. bohoslužba slova
2. bohoslužba obety: obetovanie; premenenie; prijímanie
170. Koho prijímame pri svätom prijímaní?
Telo a krv Pána Ježiša ako pokrm a nápoj pre Boží život v nás
171. Prečo máme prijímať Ježišovo telo?
Lebo Pán Ježiš povedal: „Ak nebudete jesť telo Syna človeka
a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“

174. Kto je prítomný v Oltárnej sviatosti?
Živý Pán Ježiš ako Boh i človek.

177. Kedy ustanovil Pán Ježiš sviatosť pokánia?
Po svojom zmŕtvychvstaní, keď povedal apoštolom:
„Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy,
budú mu odpustené a komu zadržíte, budú zadržané.“
178. Čo dostávame pri sviatosti pokánia?
1. odpustenie hriechov
2. odpustenie večného trestu
3. odpustenie časti časných trestov
4. posväcujúcu milosť
5. pomáhajúce milosti
179. Ktoré časti má sviatosť pokánia?
1. spytovanie svedomia
2. ľútosť
3. silné predsavzatie
4. vyznanie hriechov
5. skutok kajúcnosti
180. Ako si máme spytovať svedomie?
Tak, že úprimne premýšľame, ako sme myšlienkami, slovami,
skutkami a zanedbávaním dobrého neposlúchli niektoré
Božie alebo cirkevné prikázanie.
181. Čo je ľútosť?
Je to bolesť duše nad spáchanými hriechmi.

182. Akú ľútosť poznáme?
Dokonalú a menej dokonalú.
183. Čo sľubujeme v silnom predsavzatí?
1. že sa budeme chrániť hriechov
2. že sa budeme vyhýbať príležitostiam na hriech
3. že zavinenú škodu, nakoľko sa dá, nahradíme

195. Čo je manželstvo?
Manželstvo je zmluva, ktorou sa muž a žena slobodne
a dobrovoľne zaväzujú žiť v nerozlučiteľnej jednote až do smrti.
196. Odkiaľ je manželstvo?
Je to Božie dielo. Boh ho ustanovil v raji
a Pán Ježiš ho povýšil na sviatosť.

184. Ako máme vyznať svoje hriechy?
1. úplne; 2. úprimne; 3. s ľútosťou

197. Aké sú podstatné znaky manželstva?
1. vernosť; 2. nerozlučiteľnosť; 3. láska; 4. ochota prijať deti

185. Čo musíme vo svätej spovedi vyznať?
1. všetky ťažké hriechy
2. ich počet – aspoň približne
3. dôležité okolnosti hriechov

198. Kto môže vstúpiť do manželstva?
Muž a žena, medzi ktorými niet manželskej prekážky.

186. Čo máme robiť, ak sme niečo vážne vyznať zabudli?
Môžeme ísť na sv. prijímanie,
ale musíme to vyznať pri najbližšej spovedi.
187. Čo máme robiť, ak sme niečo vážne v spovedi zatajili?
Taká spoveď je svätokrádežná a musíme ju zopakovať
a vyznať aj to, čo sme zatajili.

199. Prečo Cirkev neodporúča manželstvo medzi rôznymi náboženstvami?
1. lebo manželia majú byť jednotní vo všetkom
2. lebo je sťažená náboženská výchova detí
200. Čo sú sväteniny?
Sú to viditeľné znaky, ktoré ustanovila Cirkev,
aby nám nimi vyprosovala pomáhajúce milosti.
201. Čo je modlitba?
Je to rozhovor s Pánom Bohom.

188. Prečo nám kňaz ukladá skutok kajúcnosti?
Aby nám to pomohlo polepšiť sa
a aby nám Boh odpustil aspoň časť časných trestov.

202. Prečo sa máme modliť?
Lebo modlitbou buduje svoj vzťah s Bohom,
prejavujeme mu lásku a vyprosujeme si od neho dary.

189. Čo sú odpustky?
Je to odpustenie časných trestov mimo sviatosti pokánia.

203. Ako sa máme modliť?
1. pokorne; 2. vytrvalo; 3. s dôverou;
4. s odovzdanosťou do Božej vôle

190. Čo je pomazanie chorých?
Je to sviatosť, ktorá pomáha duši i telu človeka
191. Čo je sviatosť kňazstva?
Je to sviatosť, ktorou Pán Ježiš dáva kňazskú moc tým,
čo ju prijímajú.

204. Aké druhy modlitieb poznáme?
1. oslavná; 2. odprosujúca; 3. ďakovná; 4. prosebná
205. Ktorá modlitba je najvynikajúcejšia?
Modlitba „Otče náš“, lebo nás ju naučil Pán Ježiš.

192. Kto môže vysluhovať sviatosť kňazstva?
Len biskup.

206. Ako sa volá pápež?
František

193. V čom spočíva kňazská služba?
1. hlásať Božie slovo
2. vysluhovať sviatosti
3. viesť veriacich k spáse

207. Ako sa volá náš otec biskup?
Mons. Štefan Sečka

194. Ktoré stupne má sviatosť kňazstva?
1. diakon; 2. kňaz; 3. biskup

