
OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV - VIEROUKA

1. O kom sa teraz učíme?
Teraz sa učíme o Pánu Bohu.
2. Ako sa nazýva učenie o Bohu?
Učenie o P. Bohu nazývame náboženstvom 
3. Akého náboženstva si ty?
Som kresťan katolík.
4. Kto je kresťan katolík?
Kresťan katolík je ten, kto je pokrstený a vyznáva kresťansko katolícku vieru.
5. Čím zvlášť vyznávaš, že si kresťan katolík?
Vyznávam to zvlášť tým, že sa prežehnávam, že sa po katolícky pozdravujem, modlím sa 
a chodím do kostola.
6. Ako sa prežehnávame?
Tak, že sa poznačíme znakom kríža a  pritom hovoríme: V mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého. Amen.
7. Ako sa pozdravujeme po katolícky?
Pozdravujeme sa: Pochválený buď Ježiš Kristus. Odpovedáme: Naveky Amen.
8. Načo sme na svete?
Na svete sme na to aby sme dosiahli večné spasenie.
9. Čo máme činiť, aby sme dosiahli večné spasenie?
Aby sme dosiahli večné spasenie, máme veriť čo nám Boh zjavil, plniť čo nám Boh 
prikázal a užívať prostriedky Božej milosti.
10. Čo máme činiť v prvom rade, aby sme boli spasení?
Ak chceme byť spasení, máme v prvom rade veriť všetko čo nám Boh zjavil.
11. Prečo máme veriť všetko, čo nám Boh zjavil?
Preto, lebo Boh, ktorý je svätý, nemôže luhať a Boh, ktorý je vševediaci sa nemôže mýliť.
12. Kto nás učí, čo Boh zjavil?
Tomu, čo Boh zjavil nás učí Cirkev Kristova.
13. Z čoho učí Cirkev, čo nám Boh zjavil?
Tomu čo Boh zjavil nás učí Cirkev zo Svätého Písma a z ústneho podania – tradície.
14. Čo je Písmo Sväté?
Sväté Písmo je zbierka kníh, ktoré boli napísané z vnuknutia Ducha Svätého.
15. Ako delíme Sv. Písmo?
Delíme ho na knihy Starého Zákona a knihy Nového Zákona 
16. Čo je ústne podanie – tradícia?
Je to tá časť Božieho zjavenia, ktorá nebola zapísaná do kníh, bola iba ústne hlásaná.
17. Ktoré sú hlavné zjavené pravdy, ktoré máme veriť, ale aj výslovne vedieť?
Hlavné zjavené pravdy sú tieto:
(1) Boh je len jeden.
(2) V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
(3) Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.
(4) Boh je sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
(5) Duša ľudská je nesmrteľná.
(6) Milosť Božia je na spásu potrebná.
18. Kde sú v krátkosti obsiahnuté zjavené pravdy, ktoré máme veriť?
Zjavené pravdy, ktoré máme veriť, sú v krátkosti obsiahnuté v Apoštolskom vyznaní viery.
19. Ako znie Apoštolské vyznanie viery?
Apoštolské vyznanie viery má 12 článkov a znie takto: 
(1) Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme
(2) i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána,
(3) ktorý sa počal z ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny,



(4) trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
(5) Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,
(6) vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
(7) Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
(8) Verím v Ducha Svätého,
(9) v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých,
(10) v odpustenie hriechov,
(11) vo vzkriesenie tela 
(12) a v život večný. Amen.
20. Prečo nazývame toto vyznanie viery Apoštolským?
Preto, lebo pochádza z časov apoštolských.
21. Ako znie prvý článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.
22. Kto je Boh?
Boh je Pán celého sveta a náš Nebeský Otec.
23. Odkedy Boh je a dokedy bude?
Boh vždy bol, je a vždy bude. Boh je večný.
24. Kde je Boh?
Boh je všade: na nebi, na zemi a na každom mieste.
25. Môžeme vidieť Boha v pozemskom živote?
Boha tu na zemi nemôžeme vidieť, lebo Boh nemá telo. Boh je čistý duch. Aj keď ho tu na 
zemi nevidíme, o  jeho jestvovaní nám svedčí stvorený svet, ktorý múdro stvoril a riadi ho 
a tiež skutočnosť, že nám dal zjavenie o sebe.
26. Čo vie Boh?
Boh vie všetko: čo bolo, čo je a čo bude. Vie i to čo si myslíme a čo v tajnosti konáme. Boh 
je vševediaci.
27. Čo môže Boh  učiniť? 
Boh môže učiniť všetko, čo len chce. Boh je všemohúci.
28. Čo Boh miluje a čo nenávidí?
Boh miluje len to čo je dobré a nenávidí to čo je zlé, čiže hriech. Boh je nanajvýš svätý.
29. Ako nás miluje Boh?
Boh nás miluje nekonečne. Dáva nám to, čo potrebujeme pre pozemský život, ale i to, čo 
potrebujeme k dosiahnutiu nebeskej blaženosti. Boh je nanajvýš dobrotivý.
30. Ako zaobchádza Boh s dobrými a ako so zlými?
Boh dobrých odmeňuje a zlých trestá. Boh je nanajvýš spravodlivý.
31. Ako Boh zaobchádza s kajúcim hriešnikom?
Boh kajúcemu hriešnikovi láskavo odpúšťa. Boh je nanajvýš milosrdný.
32. Je viac ako jeden Boh?
Boh je len jeden. 
33. Koľko je osôb v jednom Bohu?
V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Každá osoba je pravý Boh. Jedným 
menom ich nazývame Najsvätejšia Trojica.
34. Ktoré skutky privlastňujeme jednotlivým osobám?
Otcovi – stvorenie sveta, Synovi – vykúpenie sveta, Duchu Svätému – posvätenie sveta.
35. Ako chválime Najsvätejšiu Trojicu?
Chválime ju týmito slovami modlitby: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na 
počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
36. Kto stvoril svet?
Svet stvoril Boh.
37. Načo Boh stvoril svet?
Boh stvoril svet na svoju česť a slávu a pre dobro človeka.
38. Stará sa Boh aj teraz o svet?



Boh sa aj teraz stará o svet. Boh svet zachováva a riadi ho.
39. Ako nazývame Božiu starostlivosť o svet?
Božiu starostlivosť o svet nazývame Božou prozreteľnosťou.
40. Ktoré sú najdokonalejšie Božie tvory?
Sú to anjeli a ľudia.
41. Kto sú anjeli?
Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale nemajú telo.
42. Akí boli anjeli, keď ich Boh stvoril?
Všetci anjeli boli dobrí.
43. Zostali všetci anjeli dobrými?
Nie. Mnohí z  nich odmietli slúžiť Bohu a  boli odvrhnutí do pekla. Títo sa nazývajú zlí 
duchovia, diabli alebo satani.
44. Akí sú k nám dobrí anjeli?
Dobrí anjeli nás milujú a preto nás chránia od zlého, aby sme aj my prišli do neba. Volajú 
sa anjeli strážni.
45. Akí sú k nám zlí duchovia?
Zlí duchovia nám závidia, že môžeme byť spasení, preto nás nenávidia a pokúšajú, aby 
sme aj my prišli do pekla.
46. Čo máme robiť, keď nás zlý duch pokúša a zvádza na hriech?
Máme prosiť Boha o pomoc a pokušeniu máme odporovať.
47. Ako sa volali prví rodičia?
Prví rodičia sa volali Adam a Eva.
48. Ako opisuje Sv. Písmo stvorenie človeka?
Sv. Písmo opisuje stvorenie človeka tak, že Boh vytvoril jeho telo „zo zeme“ (zo zemskej 
hmoty) a „vdýchol“(stvoril) mu dušu.
49. Z čoho pozostáva človek?
Človek pozostáva z duše a tela.
50. Komu sa podobá ľudská duša?
Ľudská duša sa podobá Bohu.
51. V čom sa podobá ľudská duša Bohu?
Ľudská duša sa podobá Bohu vtom, že má rozum  a slobodnú vôľu a že je nesmrteľná.
52. Načo stvoril Boh ľudí?
Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali a jemu slúžili a tak prišli do neba.
53. Kde bývali prví ľudia?
Prví ľudia bývali v raji.
54. Boli prví ľudia v raji blažení?
Prví ľudia boli v raji blažení, nič netrpeli a nikdy nemali zomrieť.
55. Ostali prví ľudia navždy blažení?
Nie, lebo spáchali hriech a tým uvalili na seba Boží trest.
56. Ako spáchali prví ľudia hriech.
Tým, že neposlúchli Pána Boha, vedome a dobrovoľne porušili jeho príkaz.
57. Aké následky mal hriech, ktorý prví ľudia spáchali?
Rozum človeka sa zatemnil, vôľa sa stala náchylnou k  zlému, ľudia museli veľa trpieť 
a stratili Božiu milosť, preto nemohli prísť do neba.
58. Čo dedíme po prvých rodičoch?
Po prvých rodičoch sme zdedili dedičný hriech aj  následky tohto hriechu.
59. Bol niektorý človek uchránený od dedičného hriechu?
Od dedičného hriechu bola uchránená jedine Panna Mária.
60. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi?
Boh sa zmiloval nad ľuďmi tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.
61. Kto je prisľúbený Vykupiteľ?
Prisľúbený Vykupiteľ je Ježiš Kristus.



62. Ako znie druhý článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: (Verím) i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána.
63. Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Syn Boží, ktorý sa pre nás stal 
človekom.
64. Čo znamená meno Ježiš?
Meno Ježiš znamená Spasiteľ alebo Vykupiteľ.
65. Čo znamená meno Kristus?
Meno Kristus znamená pomazaný.
66. Ako znie tretí článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: ktorý sa počal  z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny.
67. Čo nás učí tretí článok Apoštolského vyznania viery?
Učí nás, že Syn  Boží sa stal človekom.
68. Ako sa stal Syn Boží človekom?
Tak, že pôsobením Ducha Svätého vzal na seba ľudské telo a  takú dušu ako máme my 
ľudia, ale zároveň neprestal byť Bohom.
69. Kto je matkou Pána Ježiša?
Matkou Pána Ježiša je Panna Mária, preto ju voláme Bohorodička.
70. Kto bol pestúnom Pána Ježiša?
Pestúnom Pána Ježiša bol sv. Jozef. Otcom Pána  Ježiša je sám Boh.
71. Prečo sa stal Syn Boží človekom?
Syn Boží sa stal človekom aby nás slovom a príkladom učil a aby nás svojím utrpením 
a smrťou vykúpil a spasil.
72. Kde sa narodil Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus sa narodil v Betleheme.
73. Kde Ježiš Kristus vyrastal?
Ježiš Kristus vyrastal v Nazarete.
74. Kedy začal Ježiš verejne učinkovať?
Ježiš začal verejne učinkovať, keď mal 30 rokov.
75. Čo učil Ježiš?
Ježiš učil všetko, čo máme veriť a  činiť, aby sme boli spasení. Jeho učenie sa nazýva 
Evanjelium, čo v  slovenčine znamená: „radostná zvesť“, „radostná novina“ alebo 
„blahozvesť“.
76. Čím dokázal Ježiš pravdivosť svojho učenia?
Pravdivosť svojho učenia dokázal Ježiš svojím svätým životom, svojimi zázrakmi a svojimi 
proroctvami.
77. Čo je zázrak?
Zázrak je neobyčajný viditeľný skutok, ktorý nemožno vykonať prirodzenou silou, ktorý 
môže vykonať len Boh, alebo ten, koho si Boh vyberie ako nástroj na vykonanie takého 
skutku.
78. Čo je proroctvo?
Proroctvo je predpovedanie takej budúcej udalosti, ktorú človek nemôže predvídať, ktorú 
môže poznať len vševediaci Boh.       
79. Ako znie štvrtý článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný.
80. Čo trpel za nás Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus za nás trpel veľa:
(1) potil sa krvou
(2) bol bičovaný
(3) bol tŕním korunovaný
(4) niesol kríž
(5) bol ukrižovaný



81. Prečo trpel a umrel Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus trpel a umrel preto, aby dal zadosťučinenie Bohu za naše hriechy, aby nás 
vykúpil od večného zatratenia a aby nás spasil
82. Za ktoré hriechy trpel a umrel Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus trpel a umrel za všetky hriechy celého sveta, za dedičný hriech i za všetky 
ostatné hriechy.
83. Ako znie piaty článok apoštolského vyznania viery?
Znie takto: zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych.
84. Čo znamenajú slová „zostúpil k zosnulým“?
Tieto slová znamenajú, že Ježiš Kristus zostúpil po jeho smrti do predpeklia, kde duše 
spravodlivých zosnulých očakávali vykúpenie a  spasenie, aby im oznámil, že už sú 
vykúpení a spasení.
85. Čo sa stalo na tretí deň po smrti Pána Ježiša?
Na tretí deň po smrti Pán Ježiš slávne vstal z mŕtvych.
86. Ako znie šiesty článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.
87. Kedy vystúpil Kristus na nebesia?
Kristus vystúpil na nebesia na štyridsiaty deň po svojom zmŕtvychvstaní.
88. Ako vystúpil Ježiš Kristus na nebesia?
Ježiš vystúpil na nebesia z Olivovej hory, pred očami svojich apoštolov.
89. Čo znamenajú slová „sedí po pravici Boha Otca všemohúceho“?
Tieto slová znamenajú, že Ježiš Kristus aj ako človek aj ako Boh vládne božskou mocou 
na zemi i na nebi, je Pánom celého vesmíru.
90. Ako znie siedmy článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
91. Kedy príde Ježiš súdiť živých i mŕtvych?
Ježiš príde súdiť živých i mŕtvych na konci sveta.
92. Ako sa nazýva súd na konci sveta?
Súd na konci sveta sa nazýva „Posledný súd“ alebo „Všeobecný súd“.
93. Kde pôjdu po poslednom súde dobrí a kde zlí?
Po poslednom súde pôjdu dobrí do neba a zlí do pekla (do večného zatratenia).
94. Ako znie ôsmy článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: Verím v Ducha Svätého.
95. Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia božská osoba, opravdivý Boh s Otcom i Synom.
96. Kedy poslal Ježiš Kristus svojej Cirkvi Ducha Svätého?
Ježiš Kristus poslal svojej Cirkvi Ducha Svätého na desiaty deň po svojom 
nanebovstúpení, na sviatok Turíc.
97. Prečo poslal Ježiš svojej Cirkvi Ducha Svätého?
Ježiš poslal svojej Cirkvi Ducha Svätého preto, aby v  Cirkvi a  v  ľudských dušiach 
účinkoval.
98. Ako účinkuje Duch Svätý v Cirkvi?
Duch Svätý učinkuje v Cirkvi tak, že ju vyučuje a riadi.
99. Ako účinkuje Duch Svätý v ľudských dušiach?
V ľudských dušiach účinkuje Duch Svätý tak, že ich posilňuje a posväcuje.
100.Vymenuj sedem darov Ducha Svätého
Sedem darov Ducha Svätého je: 
(1) dar múdrosti 
(2) dar rozumu
(3) dar rady 
(4) dar sily
(5) dar poznania



(6) dar nábožnosti
(7) dar bázne božej
101. Ako znie deviaty článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: (Verím) v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých.
102. Kto založil Cirkev?
Cirkev založil Ježiš Kristus.
103. Ako sa delí Cirkev?
Cirkev sa delí na: 
(1) Cirkev oslávenú – anjeli a svätí v nebi
(2) Cirkev trpiacu – duše v očistci
(3) Cirkev putujúcu – ľudia na zemi
104. Koho ustanovil Ježiš Kristus za hlavu Cirkvi putujúcej?
Ježiš Kristus ustanovil za hlavu Cirkvi putujúcej (za svojho zástupcu tu na zemi) sv. Petra, 
apoštola.
105. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi putujúcej po smrti sv. Petra?
Viditeľnou hlavou Cirkvi putujúcej po smrti sv. Petra je jeho nástupca – Rímsky biskup.
106. Koho ustanovil Ježiš Kristus za predstavených Cirkvi putujúcej pod vedením 
sv. Petra?
Za predstavených Cirkvi putujúcej pod vedením sv. Petra ustanovil Ježiš Kristus apoštolov.
107. Kto sú predstavení Cirkvi putujúcej po smrti apoštolov?
Sú to ich nástupcovia – biskupi.
108. Čo je Cirkev putujúca?
Cirkev putujúca je spoločenstvo na zemi žijúcich ľudí, ktorí sú pokrstení, veria učeniu 
Ježiša Krista a uznávajú za svoju viditeľnú hlavu Rímskeho biskupa – pápeža. 
109. Koľko Cirkvi založil Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus založil len jednu Cirkev.
110. Ako možno poznať Cirkev založenú Ježišom Kristom?
Môžeme ju poznať podľa toho, že má tieto znaky – známky: 
(1) jedná 
(2) svätá
(3) katolícka
(4) apoštolská
111. Je Rímskokatolícka Cirkev jedná?
Áno, pretože má jednu hlavu, vždy a  všade učila a  učí jedno a  to isté, vždy a  všade 
vysluhovala a vysluhuje tie isté sviatosti, vždy a všade obetovala a obetuje Bohu jednu 
a tú istú obetu – sv. omšu.
112. Je Rímskokatolícka Cirkev svätá?
Áno, pretože má svätého zakladateľa – Ježiša Krista, jej učenie je sväté a má prostriedky 
na posväcovanie duší.
113. Čo znamená slovo „katolícky“?
Slovo „katolícky“ znamená „všeobecný“, „celý“ alebo „úplný“.
114. Prečo je Rímskokatolícka Cirkev katolícka?
Je katolícka preto, lebo: 
(1) trvá neprestajne od čias Ježiša Krista a bude trvať do konca sveta, čiže je všeobecná 

časovo
(2) apoštoli a  ich nástupcovia dostali rozkaz rozšíriť ju po celom svete, je všeobecná 

priestorovo
(3) každý človek môže a má byť jej členom, je všeobecná spoločensky.
115. Je Rímskokatolícka Cirkev apoštolská?
Áno, pretože ju rozširovali apoštoli, jej učenie sa zhoduje s učením, ktoré hlásali z rozkazu 
Ježiša Krista apoštoli a jej predstavení sú nástupcovia apoštolov.
116. Načo založil Ježiš Kristus Cirkev?



Ježiš Kristus založil Cirkev na to, aby viedla ľudí ku spaseniu.
117. Čím vedie Cirkev ľudí ku spaseniu?
Cirkev vedie ľudí ku spáse tým, že im neomylne hlása učenie Ježiša Krista, dáva im 
nadprirodzený život a spravuje ich zákonmi.
118. Aký úrad vykonáva Cirkev?
Cirkev vykonáva trojaký úrad: 
(1) učiteľský
(2) kňazský
(3) správcovský
119. Kto učí neomylne v Cirkvi náuku Ježiša Krista?
Náuku Ježiša Krista učí neomylne v Cirkvi: 
(1) pápež, keď učí ako hlava Cirkvi v otázke viery a mravov (ex cathedra) 
(2) biskupský zbor zjednotený s pápežom na všeobecnom cirkevnom sneme
120. Kto chráni pápeža a biskupský zbor pred omylom?
Pred omylom chráni pápeža a biskupský zbor Ježiš Kristus a Duch Svätý.
121. Čo znamenajú slová „spoločenstvo svätých“
Tieto slová znamenajú, že všetci členovia Cirkvi sú duchovne spojení a môžu si duchovne 
navzájom pomáhať.
122. Kto patrí do spoločenstva svätých?
Do spoločenstva svätých patrí každý člen Cirkvi oslávenej, trpiacej i putujúcej.
123. Ako nám pomáhajú členovia Cirkvi oslávenej?
Pomáhajú nám tak, že za nás orodujú u Boha v nebi.
124. Ako môžeme pomáhať my členom Cirkvi trpiacej?
Členom Cirkvi trpiacej môžeme pomáhať modlitbami, získavaním odpustkov, dobrými 
skutkami a  obetou sv. omše. 
125. Ako znie desiaty článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: (Verím) v odpustenie hriechov.
126. Čo nás učí desiaty článok Apoštolského vyznania viery?
Učí nás, že v  Cirkvi nám môžu byť odpustené hriechy, že Boh je k  nám nekonečne 
milosrdný.
127. Ako znie jedenásty článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: (Verím) vo vzkriesenie tela.
128. Čo nás učí jedenásty článok Apoštolského vyznania viery?
Učí nás, že aj keď pri smrti sa duša odlúči od tela a telo sa navráti do zeme, pri poslednom 
súde Boh spojí ľudské duše s  rozpadnutou hmotou ľudských tiel a  tak uskutoční 
vzkriesenie tela.
129. Ako znie dvanásty článok Apoštolského vyznania viery?
Znie takto: (Verím) v život večný. Amen.
130. Čo sa stane s dušou človeka, keď zomrie?
Keď človek zomrie, Boh bude súdiť jeho dušu.
131. Ako sa nazýva súd po smrti človeka?
Nazýva sa osobitný súd.
132. Kde môže prísť ľudská duša po osobitnom súde? 
Ľudská duša môže prísť po osobitnom súde buď do neba, do očistca alebo do pekla (do 
večného zatratenia).
133. Ktoré duše prídu do neba?
Tie ktoré nemajú žiadneho hriechu a nezasluhujú si žiaden trest.
134. Čím odmeňuje Boh duše v nebi? 
Boh ich odmeňuje tým, že ho môžu vidieť z tváre do tváre, požívajú v ňom blaženosť a sú 
sním spojení vo večnej láske.
135. Ako trpia duše v pekle?



 Tak, že sú si vedomí toho, že nikdy neuvidia Boha a nikdy nebudú môcť požívať jeho 
blaženosť.
136. Ktoré duše prídu do očistca?
Do očistca prídu duše ľudí, ktorí zomreli v  stave všedného hriechu a  ktorí si zasluhujú 
časné tresty za hriechy, ktoré v živote spáchali.
137. Dokedy zostane duša v očistci?
Duša zostane v očistci dovtedy, kým sa neočistí od všedných hriechov a kým si neodpyká 
zaslúžený trest.
138. Čo znamená slovo „Amen“?
Slovo „Amen“ znamená „tak je“ alebo „nech sa tak stane“ 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139. Stačí ku spaseniu iba veriť, čo Boh zjavil?
Ku spaseniu nestačí len veriť, čo Boh zjavil, ale je potrebné aj zachovávať Božie 
prikázania.
140. Ktoré je hlavné prikázanie?
Hlavné prikázanie je prikázanie lásky k Bohu a k blížnemu.
141. Ako znie prikázanie lásky k Bohu?
Znie takto: Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou 
a celou svojou mysľou, z celej svojej sily.
142. Čo žiada Boh v tomto prikázaní?
Boh žiada v tomto prikázaní, aby sme ho milovali nadovšetko.
143. Kedy milujeme Pána Boha nadovšetko?
Boha milujeme nadovšetko vtedy, keď ho milujeme viac než všetko na svete a  radšej si 
volíme všetko stratiť, ako uraziť Boha ťažkým hriechom.
144. Prečo máme milovať Boha nadovšetko?
Preto, lebo je nekonečne dokonalý a  teda lásky najhodnejší a  všetko dobré máme od 
neho.
145. Čím preukazujeme Bohu svoju lásku?
Svoju lásku preukazujeme Bohu tým, že zachovávame jeho prikázania.
146. Ako znie prikázanie lásky k blížnemu?
Znie takto: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
147. Kto je náš blížny?
Náš blížny je každý človek.
148. Kedy milujeme blížneho ako seba samého?
Vtedy, keď sa riadime podľa slov Pána Ježiša: „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, 
robte aj vy im.“ (Mt 7,12)
149. Prečo máme milovať aj tých čo sa k nám správajú zle?
Preto, lebo každý človek pochádza od Boha, je stvorený na Boží obraz a preto lebo to 
Ježiš prikázal.
150. Ako máme pomáhať tým, ktorí sú v duchovnej alebo telesnej núdzi?
Máme im pomáhať skutkami duchovného a telesného milosrdenstva.
151. Ktoré sú skutky duchovného milosrdenstva?
Skutky duchovného milosrdenstva sú tieto: 
(1) hriešnikov napomínať na pokánie
(2) nevedomých vyučovať v náboženstve
(3) pochybujúcim dobre radiť
(4) zarmútených tešiť
(5) krivdu trpezlivo znášať
(6) ubližujúcim odpúšťať
(7) za živých a mŕtvych sa modliť.
152. Ktoré sú skutky telesného milosrdenstva?
Skutky telesného milosrdenstva sú tieto: 
(1) hladných kŕmiť
(2) smädných napájať
(3) nahých zaodievať
(4) pocestných pritúliť
(5) väzňov vykupovať
(6) chorých navštevovať
(7) mŕtvych pochovávať.
153. Ako znie Desatoro Božích prikázaní?



Znie takto: 
(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 blížneho svojho!
(10) Nebudeš túžiť po majetku blížneho svojho!
154. Čo prikazuje Boh v prvom prikázaní?
Boh prikazuje v prvom prikázaní, aby sme sa klaňali iba jemu a nikomu inému.
155. Čo znamená klaňať sa Bohu?
Klaňať sa Bohu znamená uznávať ho za najvyššieho Pána.
156. Ako sa máme Bohu klaňať?
Bohu sa máme klaňať vnútorne aj navonok.
157. Kedy sa Bohu klaniame vnútorne?
Bohu sa klaniame vnútorne vtedy: 
(1) keď veríme, že On jediný je najvyšší Pán všetkého
(2) keď dúfame, že On jediný nám môže a chce pomôcť dosiahnuť večnú blaženosť
(3) keď ho nadovšetko milujeme
158. Kto sa prehrešuje proti viere?
Proti viere sa prehrešuje ten: 
(1) kto zjaveným pravdám nechce veriť
(2) kto o zjavených pravdách dobrovoľne pochybuje
(3) kto vieru zapiera
(4) kto je vo viere ľahostajný.
159. Čo máme dúfať od Boha?
Od Boha máme dúfať večné spasenie a všetko čo potrebujeme k jeho dosiahnutiu.
160. Kto sa prehrešuje proti nádeji?
Proti nádeji sa prehrešuje ten, kto nedúfa, že mu Boh odpustí hriechy a pomôže a pomôže 
k večnej spáse, ale aj ten, kto sa opovážlivo spolieha na Božie milosrdenstvo.
161. Kto sa prehrešuje voči láske k Bohu?
Voči láske k Bohu sa prehrešuje ten, kto pácha hriech, kto Boha nenávidí, ním opovrhuje 
alebo proti nemu repce.
162. Kedy sa Bohu klaniame navonok?
Bohu sa klaniame navonok vtedy, keď svoju vnútornú poklonu dávame najavo aj 
vonkajšími znakmi. Je to: 
(1) slovná modlitba
(2) účasť na verejných bohoslužbách
(3) prežehnanie pred krížom
(4) katolícky pozdrav a pod.
163. Kto sa prehrešuje voči poklone navonok?
Voči poklone navonok sa prehrešuje ten, kto zanedbáva slovnú modlitbu, zanedbáva 
účasť na bohoslužbách a pod.
164. Kto sa dopúšťa modloslužby?
Modloslužby sa dopúšťa ten, kto sa klania niekomu alebo niečomu inému ako pravému 
Bohu.
165. Kto sa dopúšťa povery?
Povery sa dopúšťa ten, kto tvorom pripisuje neobyčajnú moc, akú im Boh nedal.
166. Kto sa dopúšťa svätokrádeže?



Svätokrádeže sa dopúšťa ten, kto zneucťuje (znesväcuje) Bohu zasvätené miesta, veci 
alebo osoby a ten kto niektorú sviatosť prijíma nehodne.
167. Prečo si uctievame svätých?
Preto, lebo viedli bohumilý život a sú nám takto vzorom, sám Boh ich uctil, keď ich vzal do 
neba a preto, že sa za nás prihovárajú u Boha.
168. Koho a prečo si spomedzi svätých uctievame najviac?
Najviac si uctievame Pannu Máriu, pretože je matkou Božieho Syna, svojou svätosťou 
prevyšuje ostatných svätých a jej orodovanie u Boha je najmocnejšie.
169. Prečo si uctievame sväté sochy a obrazy?
Preto, lebo nám predstavujú Ježiša Krista a svätých a povzbudzujú nás k zbožnosti.
170. Čo sú to relikvie?
Sú to vzácne pamiatky, ktoré nám zostali po Kristovi a svätých, preto si ich tiež uctievame.
171. Kto sa prehrešuje voči druhému prikázaniu?
Prehrešuje sa ten, kto zneucťuje meno Božie alebo mená svätých, čiže tieto mená bez 
potreby vyslovuje, rúha sa, preklína, hriešne prisahá a Bohu daný sľub nedodrží.
172. Čo znamená rúhať sa?
Znamená to hovoriť o Bohu alebo o svätých potupne.
173. Čo znamená preklínať?
Znamená to žiadať inému alebo sebe od Boha niečo zlého.
174. Čo znamená prisahať?
Znamená to volať Boha za svedka, že hovoríme pravdu.
175. Kto hriešne prisahá?
Ten, kto prisahá bez potreby, kto prisahá na nepravdivú alebo pochybnú vec, kto prisahá, 
že urobí niečo hriešne.
176. Čo znamená učiniť Bohu sľub?
Znamená to dobrovoľne sa zaviazať Bohu, že vykonáme niečo dobré.
177. Čo Boh prikazuje v druhom prikázaní?
Boh prikazuje aby sme meno Božie a sväté mená vyslovovali vždy iba s úctou, aby sme 
Boha volali za svedka len dobrou prísahou a aby sme Bohu dané sľuby verne plnili.
178. Čo prikazuje Boh v treťom prikázaní?
Boh prikazuje, aby sme svätili sviatočné dni.
179. Ktoré sú sviatočné dni?
Sviatočné dni sú nedele a prikázané sviatky.
180. Ako máme svätiť sviatočný deň?
Máme ho svätiť účasťou na sv. omši a zdržiavať sa ťažkých telesných prác.
181. Kedy je dovolené konať telesné práce vo sviatočný deň?
Môžeme ich konať vtedy, keď ide o  také práce, ktoré sa nedajú odložiť (napr. hasenie 
požiaru, ochrana života a majetku v čase povodne, záchrana úrody v čase žatvy a pod.) 
a vtedy keď to duchovní predstavení z dôležitých príčin uznajú za nevyhnutné.
182. Kedy sa nemusíme zúčastniť vo sviatočný deň na sv. omši?
Vtedy ak je na to vážna príčina (napr. choroba, ten kto musí ísť do zamestnania, kto musí 
zostať pri nemocnom alebo s malým dieťaťom doma a pod.), nesmie to byť z  lenivosti či 
nedbalosti.
183. Čo prikazuje Boh v štvrtom prikázaní?
Boh prikazuje, aby sme svojich rodičov ctili, milovali a poslúchali.
184. Prečo si máme rodičov ctiť milovať a poslúchať ich?
Preto, lebo po Bohu sú našimi najväčšími dobrodincami, darovali nám život a starajú sa 
o nás.
185. Koho okrem rodičov si ešte máme ctiť a poslúchať?
Ctiť a  poslúchať mame aj svojich cirkevných predstavených (pápež, biskupi a  kňazi) a 
svetských predstavených (učitelia, vychovávatelia, predstavení obce, predstavení štátu)
186. Kedy nemáme rodičov a predstavených poslúchať?



Nemáme ich poslúchať vtedy, keby nám rozkazovali robiť niečo hriešne.
187. Čo zakazuje Boh v piatom prikázaní?
Boh zakazuje škodiť sebe alebo blížnemu na tele a na duši.
188. Kto škodí blížnemu na tele?
Na tele škodí blížnemu ten, kto ho bezprávne poraní, kto ho bezprávne usmrtí a kto jeho 
život skracuje.
189. Kto škodí na tele sebe?
Sebe škodí na tele ten, kto si život skracuje, kto si život odníme a  kto bez potreby 
vystavuje nebezpečenstvu svoj život alebo zdravie.
190. Kto škodí blížnemu na duši?
Blížnemu na duši škodí ten, kto ho pohoršuje, to znamená dáva mu zlý príklad alebo ho 
navádza na hriech.
191. Čo musíme urobiť, ak sme niekomu ublížili na tele alebo na duši?
Musíme nielen oľutovať hriech a  vyspovedať sa, ale zavinenú škodu podľa možnosti 
napraviť.
192. Kto škodí na duši sebe?
Ten kto pácha hriech.
193. Čo prikazuje Boh v piatom prikázaní?
Boh prikazuje aby sme sa starali o svoje telo a dušu, aby sme s blížnymi nažívali v pokoji 
a dávali im dobrý príklada aby sme napravili škodu, ktorú sme zavinili blížnemu na tele 
alebo na duši.
194. Čo zakazuje Boh v šiestom prikázaní?
Boh zakazuje nehanblivé myšlienky, reči, pohľady, skutky a všetko čo zvádza k nečistoty.
195. Prečo sa máme zvlášť chrániť hriechov nečistoty?
Hriechov nenečistoty sa máme chrániť preto, lebo kto si na ne zvykne, je veľmi ťažké ich 
zanechať a tiež preto, lebo Boh za nich tvrdo trestá aj na tomto svete.
196. Čo prikazuje Boh v šiestom prikázaní?
Boh prikazuje sme boli cudní v myšlienkach, slovách, pohľadoch i  skutkoch a aby sme 
užívali prostriedky na zachovanie čistoty srdca (vyhýbať sa zlým spoločnostiam, strážiť si 
zmysly, častejšie pristupovať k sv. spovedi a sv. prijímaniu, v čase pokušenia prosiť Boha 
a Pannu Máriu o pomoc)
197. Čo zakazuje Boh v siedmom prikázaní?
Boh zakazuje robiť škodu na cudzom majetku.
198. Čím môžeme urobiť škodu na cudzom majetku?
Škodu na cudzom majetku môžeme urobiť krádežou, lúpežou, ponechaním si nájdenej 
veci, úžerníctvom, klamstvom, poškodzovaním a  ničením cudzích vecí, zanedbávaním 
povinnej platenej práce a pod.
199. Kto pácha krádež?
Krádež pácha ten, kto si potajomky a bezprávne berie cudzí majetok.
200. Kto pácha lúpež?
Lúpež pácha ten, kto si násilím a bezprávne berie cudzí majetok.
201. Kto pácha úžerníctvo?
Úžerníctvo pácha ten, kto za pôžičku žiada nezákonité úroky a každý, kto zneužíva núdzu 
iného k nespravodlivému obohateniu seba.
202. Kto pácha klamstvo?
Klamstvo pácha každý, kto predáva pokazený alebo menej hodnotný tovar, kto pri 
predávaní klame falošnými váhami a  mierami, kto falšuje peniaze a  iné ceniny, kto 
falšovaním listín a krivými výpoveďami získava majetok, ktorý mu nepatrí a pod.
203. Čo treba urobiť, aby nám boli hriechy proti siedmemu prikázaniu odpustené?
Aby nám boli tieto hriechy odpustené, musíme ich nielen oľutovať a vyspovedať sa, ale 
ukradnutý majetok vrátiť a škodu napraviť.        
204. Čo prikazuje Boh v siedmom prikázaní?



Boh prikazuje aby sme na cudzí majetok nesiahali, spoločný majetok chránili, 
nespravodlivo získaný majetok vrátili a  nahradili škodu, ktorú sme urobili na cudzom 
majetku.
205. Čo zakazuje Boh v ôsmom prikázaní?
Boh zakazuje krivo svedčiť, luhať a blížnemu škodiť na cti.
206. Čo znamená krivo svedčiť?
Krivo svedčiť znamená tvrdiť nepravdu v úlohe svedka.
207. Čo znamená luhať?
Luhať znamená hovoriť úmyselne nepravdu.
208. Kto škodí blížnemu na cti?
Blížnemu na cti škodí ten, kto blížneho ohovára, osočuje, robí si z neho posmech alebo ho 
potupuje.
209. Kto hreší ohováraním?
Ohováraním hreší ten, kto o chybách iného bez potreby rozpráva, rozširuje ich.
210. Kto hreší osočovaním?
Osočovaním hreší ten, kto na blížneho chyby vymýšľa alebo ich zveličuje.
211. Čo je povinný urobiť ten, kto uškodil blížnemu na cti?
Je povinný odprosiť ho, nepravdu odvolať a zavinenú škodu napraviť.
212. Kto hreší potupovaním iného?
Potupovaním blížneho hreší ten, kto povie o blížnom niečo také, čo ho pred inými znižuje.
213. Čo prikazuje Boh v ôsmom prikázaní?
Boh prikazuje aby sme vždy hovorili pravdu a aby sme česť blížneho chránili a šetrili.
214. Čo zakazuje Boh v posledných dvoch prikázaniach?
Boh zakazuje túžiť po cudzej manželke alebo cudzom manželovi (IX. BP) a  túžiť po 
cudzom majetku (X. BP).
215. Čo nám Boh dáva na vedomie v posledných dvoch prikázaniach?
Boh nám dáva na vedomie, že hriech sa nepácha iba skutkom, ale aj neuskutočnenou 
zlou žiadosťou a neuskutočneným zlým  rozhodnutím.
216. Čo prikazuje Boh v posledných dvoch prikázaniach?
Boh prikazuje, aby sa manželská vernosť nenarušovala ani myšlienkami a žiadosťami (IX. 
BP) a aby sme boli spokojní so svojím majetkom a dopriali každému, čo je jeho.
217. Aké prikázania má kresťan katolík okrem Desatora zachovávať?
Okrem Desatora má kresťan katolík zachovávať aj cirkevné prikázania. Sú to prikázania, 
ktoré vydala cirkevná vrchnosť z moci svojho úradu, ktorý dostala od Pána Ježiša.
218. Ako znie pätoro cirkevných prikázaní?
Znie takto: 
(1) V nedeľu a 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.
219. Čo nám prikazuje Cirkev v prvom prikázaní?
Cirkev nám prikazuje, aby sme sa v  nedeľu zúčastnili celej sv. omše a  aby sme aj 
prikázané sviatky svätili tak ako nedeľu.
220. Ktoré sú prikázané sviatky?
Sú to: 
(1) Sviatky Pána: 
(a) Narodenie Pána (25. XII.)
(b) Zjavenie Pána (6.I.)
(c) Nanebovstúpenie Pána (štyridsiaty deň po Veľkej noci)
(d) Najsvätejšieho Kristovho Tela a  Krvi – Božie Telo (štvrtok po sviatku Najsvätejšej 

Trojice)



(2) Sviatky Panny Márie: 
(a) Nepoškvrnené počatie Panny Márie (8. XII.)
(b) Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. I.)
(c) Nanebovzatie Panny Márie (15. VIII.)
(3) sviatky svätých: 
(a) Petra a Pavla (29. VI.)
(b) Všetkých svätých (1. XI.)
221. Čo nám prikazuje Cirkev v druhom prikázaní?
Cirkev v  druhom prikázaní nám prikazuje zachovávať prikázané dni pokánia tým, že 
budeme konať skutky kajúcnosti.
222. Ako možno konať skutky kajúcnosti?
Možno ich konať rôznymi spôsobmi: 
(1) odoprieme si niečo, čo máme radi a  čo nie je hriešne (napr. mäsitý pokrm, alkohol, 

fajčenie, sladkosti, zábavu,...)
(2) vykonáme nejaký skutok zbožnosti (napr. účasť na nepovinnej sv. omši, ruženec, 

krížová cesta, ...)
(3) vykonáme nejaký skutok lásky k  blížnemu (napr. návšteva chorého, pomoc 

blížnemu, ...)
223. Kedy sú pôstne dni? 
Pôstne dni sú každý piatok a na popolcovú stredu.
224. Čo znamená zachovávať prísny pôst?
Zachovávať prísny pôst znamená zdržiavať sa mäsitých pokrmov a  len raz za deň sa 
najesť dosýta.
225. V ktoré dni je prísny pôst?
Prísny pôst je na popolcovú stredu a Veľký piatok.
226. Koho nezaväzuje predpis o pôste?
Predpis o pôste nezaväzuje chorých, tých ktorí konajú dlhotrvajúcu ťažkú fyzickú prácu 
a tých, ktorí nedovŕšili alebo prekročili stanovený vek.
227. Čo nám prikazuje Cirkev v štvrtom prikázaní? 
V štvrtom prikázaní Cirkev prikazuje uzatvárať manželstvo v kostole pred zástupcom Cirkvi 
a dvoma svedkami.
228. Čo nám prikazuje Cirkev v piatom prikázaní?
Cirkev prikazuje aby sa kresťania katolíci starali o  kostoly, o  potreby svojich farností, 
o dobročinné ústavy, o katolícku charitu a pod.
229. Ktoré skutky sú mravne dobré?
Mravne dobré sú tie ľudské činy, ktoré nie sú v  rozpore s  prikázaniami a  sú vykonané 
s dobrým úmyslom.
230. Ktoré skutky sú záslužné? 
Sú to mravne dobré skutky vykonané v stave milosti posväcujúcej.
231. Kedy konáme svoje skutky s dobrým úmyslom?
S  dobrým úmyslom konáme svoje skutky vtedy, keď nimi chceme osláviť Boha alebo 
dosiahnuť večnú spásu.
232. Kto je čnostným človekom?
Čnostným človekom je ten, kto si navykol stále konať dobré skutky a  chrániť sa zlých 
skutkov.
233. Aké kresťanské čnosti poznáme?
Čnosti poznáme tieto: 
(1) božské čnosti – viera, nádej a láska
(2) základné čnosti (kardinálne) – rozvážnosť, spravodlivosť, mravná sila, miernosť
234. Aká je čnosť rozvážnosť?
Rozvážnosť je čnosť, ktorou rozoznávame čo máme v  jednotlivých prípadoch robiť, aby 
sme nestratili večnú blaženosť.



235. Aká je čnosť spravodlivosť?
Spravodlivosť je čnosť, ktorá spočíva v pevnej vôli ochotne a pohotovo dať každému to, čo 
mu patrí.  
236. Aká je čnosť mravná sila?
Mravná sila je čnosť, ktorá nás uschopňuje vytrvať v  dobrom a  chrániť sa zla aj 
v ťažkostiach.
237. Aká je čnosť miernosť?
Miernosť je čnosť, ktorá zmierňuje príťažlivosť rozkoší a  dáva rovnováhu pri užívaní 
stvorených dobier.
238. Ktoré sú prostriedky k dosiahnutiu mravnej dokonalosti?
Prostriedky k dosiahnutiu mravnej dokonalosti sú tieto: cvičiť sa v sebazapieraní, v pokore, 
v  trpezlivom znášaní ťažkostí  života, netúžiť po hmotnom bohatstve ale po duševnom 
a často pristupovať k sviatostiam.
239. Kto pácha hriech?
Hriech pácha ten, kto vedome a dobrovoľne prestupuje prikázania Božie alebo cirkevné.
240. Čím sa môžeme dopustiť hriechu?
Hriechu sa môžeme dopustiť nielen skutkami, ale aj myšlienkami, žiadosťami, slovami 
a zanedbávaním dobrého.
241. Sú všetky hriechy rovnaké?
Všetky hriechy nie sú rovnaké, niektoré sú smrteľné (ťažké), iné sú zraňujúce (ľahké, 
všedné).
242. Kto pácha smrteľný hriech?
Smrteľný hriech pácha ten, kto prestúpi prikázanie Božie či cirkevné vo veľkej veci, celkom 
vedome a celkom dobrovoľne.
243. Aké následky má smrteľný hriech?
Smrteľný hriech nás zbavuje milosti posväcujúcej, nároku na nebo, privádza na nás 
dočasné Božie tresty a večný Boží trest, zbavuje nás o zásluhy, ktoré sme si nadobudli, 
robí nás neschopnými získať nové zásluhy dobrými skutkami.
244. Kto pácha všedný hriech?
Všedný hriech pácha ten, kto prestúpi Božie či  cirkevné prikázanie len v malej veci a ten, 
kto ho prestúpi hoci vo veľkej veci, ale nie celkom vedome alebo nie celkom dobrovoľne.
245. Prečo sa máme chrániť aj všedných hriechov?
Preto, lebo aj tie urážajú Boha, pomaly nás privádzajú k ťažkým hriechom a privádzajú na 
nás dočasné tresty.
246. Vymenuj sedem hlavných hriechov!
Sú to: 
(1) pýcha
(2) lakomstvo
(3) smilstvo
(4) závisť
(5) obžerstvo
(6) hnev
(7) lenivosť
247. Ktoré sú do neba volajúce hriechy?
Sú to: 
(1) úmyselná vražda
(2) zväčšovanie biedy chudobných, sirôt a vdov 
(3) nevyplatenie zaslúženej mzdy za vykonanú prácu. 
Tieto hriechy sa takto nazývajú preto, lebo ich neprávosť je veľká a  volá o  pomstu do 
neba.
248. Čo nás môže navádzať na hriech?
Na hriech nás môže navádzať pokušenie a príležitosť ku hriechu.



249. Odkiaľ prichádza pokušenie?
Prichádza z našej náchylnosti k hriechu a od zlého ducha.
250. Čo máme robiť v pokušení?
Máme sa modliť a hneď ako ho zbadáme, máme mu odporovať.
251. Čo môže byť príležitosťou ku hriechu?
Môže to byť nejaká osoba alebo spoločnosť, nejaké miesto, nejaká vec – jednoducho 
všetko čo nás zvádza k hriechu.
252. Môžeme byť spasení z vlastnej sily?
Z vlastnej sily nemôžeme byť spasení, je k tomu potrebná aj Božia milosť.
253. Čo je milosť Božia?
Milosť Božia je nadprirodzený duševný dar od Boha, ktorý nám udeľuje Duch Svätý pre 
zásluhy Ježiša Krista, aby sme mohli byť spasení.
254. Aká je milosť Božia?
Je dvojaká: 
(1) posväcujúca
(2) pomáhajúca
255. Čo robí Boh v duši človeka milosťou posväcujúcou?
Boh  milosťou posväcujúcou oslobodzuje človeka od trestu večnej smrti, ak si ho zaslúžil, 
očisťuje jeho dušu od hriechov a robí ju svätou, dáva človeku nadprirodzený život alebo ho 
zveľaďuje, prijíma človeka za svoje dieťa a robí ho dedičom Nebeského  Kráľovstva.
256. Dokedy ostáva milosť posväcujúca v duši človeka?
Milosť posväcujúca ostáva v duši človeka dovtedy, kým človek nespácha ťažký hriech.
257. Čo robí Boh v duši človeka milosťou pomáhajúcou?
Boh milosťou pomáhajúcou osvieti rozum človeka, aby poznal čo je dobré a  čo zlé 
a posilní jeho vôľu, aby bol ochotný a vládal konať dobro a chrániť sa zlého.
258. Udeľuje Boh milosť pomáhajúcu každému človeku?
Boh udeľuje milosť pomáhajúcu každému človeku, lebo Boh chce, aby boli všetci ľudia 
spasení.
259. Akými prostriedkami dosiahneme a zachováme v sebe milosť Božiu?
Milosť Božiu v sebe dosiahneme a zachováme sviatosťami, sväteninami a modlitbou. 



OTÁZKY PRE BIRMOVANCOV - SVIATOSTI

260. Čo sú to sviatosti?
Sviatosti sú viditeľné znaky, ktoré ustanovil Ježiš Kristus preto, aby do ľudských duší 
privádzal neviditeľnú milosť Božiu.
261. Koľko sviatosti ustanovil Ježiš Kristus?
Ježiš Kristus ustanovil sedem sviatostí. Sú to: 
(1) Krst
(2) Birmovanie
(3) Sviatosť Oltárna
(4) Pokánie
(5) Pomazanie nemocných
(6) Posvätenie kňazstva
(7) Manželstvo
262. Ako delíme sviatosti?
Sviatosti delíme na sviatosti živých a sviatosti mŕtvych.
263. Ktoré sú sviatosti živých?
Sviatosti živých sú tie, ktoré môžeme prijať len vtedy keď máme v  sebe nadprirodzený 
život, t.j. v  stave milosti posväcujúcej. Sú to: Birmovanie, Sviatosť oltárna, Pomazanie 
nemocných, Posvätenie kňazstva a Manželstvo.
264. Ktoré sú sviatosti mŕtvych?
Sviatosti mŕtvych sú tie, ktoré môžu prijať aj tí, ktorí nemajú nadprirodzený život, t.j. milosť 
posväcujúcu. Sú to Krst a Pokánie.
265. Ktoré sviatosti môžeme prijať len raz v živote?
Len raz v živote môžeme prijať tie sviatosti, ktoré vrývajú do duše človeka nezmazateľný 
znak. Sú to: Krst, Birmovanie a Posvätenie kňazstva.
266. Čo je Krst?
Krst je prvá a  najpotrebnejšia sviatosť, v  ktorej sa človek znovuzrodí z  vody a Ducha 
Svätého a stáva sa dieťaťom Božím.
267. Aké sú účinky krstu?
Krst očisťuje človeka od hriechov, zbavuje ho trestov za hriechy, posväcuje ho a dáva mu 
nadprirodzený život, včleňuje ho do Ježiša Krista a  jeho Cirkvi, robí ho adoptívnym 
dieťaťom Božím a dáva mu nárok na milosť pomáhajúcu.
268. Ako treba krstiť?
Krstiť treba takto: Na hlavu krstencovi treba liať vodu a pritom povedať: „M. (meno) ja ťa 
krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“ K platnosti krstu sa vyžaduje, aby krstiaci 
mal úmysel konať to čo koná Cirkev keď krstí.
269. Kto môže krstiť?
Za bežných okolnosti krstí kňaz, v nebezpečenstve smrti však môže krstiť každý človek.
270. Čo je Birmovanie?
Birmovanie je sviatosť, v  ktorej pokrstený dostáva Ducha Svätého ako osobitný dar na 
posilnenie, aby slovom a príkladom svedčil o Kristovi, užšie sa spojil s Cirkvou a budoval 
tajomné telo Kristovo. Hovoríme, že je to sviatosť kresťanskej dospelosti.
271. Kto udeľuje sviatosť birmovania?
Túto sviatosť udeľuje biskup. Mimoriadne môže birmovať aj kňaz, ktorého tým biskup 
poverí.
272. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania?
Birmovanie sa udeľuje takto: Birmujúci položí ruku na hlavu birmovanca, pomaže ho na 
čele krizmou, pričom hovorí: „M. (birmovné meno), prijmi znak daru Ducha Svätého.“ 
Birmovaný odpovie: „Amen.“
273. Ako sa máme pripraviť k prijatiu sviatosti birmovania?



Pripraviť sa máme tak, že si získame primerané náboženské  vedomosti, modlíme sa 
k Duchu Svätému, vyspovedáme sa a prijmeme Eucharistiu a urobíme si predsavzatie, že 
chceme žiť a zomrieť ako kresťania.
274. Čo je Sviatosť Oltárna?
Sviatosť Oltárna je opravdivé Telo a  opravdivá Krv Ježiša Krista, pod spôsobmi chleba 
a vína.
275. Kedy ustanovil Ježiš Kristus Sviatosť Oltárnu?
Sviatosť Oltárnu ustanovil Ježiš Kristus pri Poslednej večeri.
276. Prečo ustanovil Ježiš Kristus Sviatosť Oltárnu?
Ježiš Kristus ustanovil Sviatosť Oltárnu preto aby ako Boh a ako človek mohol medzi nami 
zostať až do konca sveta, aby novozákonný ľud mal obetu a aby novozákonny ľud mal 
pokrm a nápoj na udržanie a zveľaďovanie nadprir. života.
277. Aká úcta prináleží Sviatosti Oltárnej?
Sviatosti Oltárnej prináleží poklona, lebo je v nej prítomný Ježiš Kristus, vtelený Boh.
278. Ako je prítomný Ježiš Kristus v Sviatosti Oltárnej?
Vo Sviatosti  Oltárnej je Ježiš Kristus reálne prítomný, celý a  nerozdielny, tak pod 
spôsobom chleba ako aj pod spôsobom vína.
279. Čo je svätá omša?
Svätá omša je ustavičná obeta Nového zákona, v ktorej sa Ježiš Kristus pod spôsobom 
chleba a vína obetuje za nás.
280. Prečo ustanovil Ježiš Kristus svätú omšu?
Ježiš Kristus ustanovil sv. omšu preto, aby tú obetu, ktorú vykonal na kríži, sprítomňoval 
v každom čase a na každom mieste až do konca sveta a aby tých, ktorí neboli prítomní pri 
obete kríža, robil účastnými milosti, ktoré získal na kríži.
281. Z koľkých častí pozostáva sv. omša?
Sv. omša pozostáva z dvoch častí. Je to bohoslužba slova a bohoslužba obety.
282. Čo požívame pri sv. prijímaní? 
Pri sv. prijímaní požívame opravdivé Telo a Krv Ježiša Krista.
283. Akými slovami odovzdal Ježiš Kristus apoštolom moc premieňať chlieb a víno 
na jeho telo a krv?
Túto moc odovzdal Ježiš Kristus apoštolom slovami: „Toto robte na moju pamiatku.“ Od 
apoštolov ju dostali biskup a od biskupov kňazi.
284. Čo je sviatosť pokánia?
Je to sviatosť, v ktorej nám kňaz namiesto Pána Boha odpúšťa hriechy spáchané po krste.
285. Kedy ustanovil Ježiš Kristus sviatosť pokánia?
Ježiš Kristus ustanovil sviatosť pokánia v  deň svojho vzkriesenia, keď sa zjavil svojim 
učeníkom a  povedal: „Prijmite Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu 
odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
286. Kto dostal moc odpúšťať hriechy od apoštolov?
Túto moc dostali od apoštolov biskupi a od biskupov kňazi.
287. Čo dosiahneme, keď prijmeme sviatosť pokánia?
Keď prijmeme sviatosť pokánia dosiahneme odpustenie hriechov, odpustenie večného 
trestu i dočasných trestov, posväcujúcu milosť alebo jej rozmnoženie a nárok na milosť 
pomáhajúcu.
288. Z koľkých častí pozostáva sviatosť pokánia?
Sviatosť pokánia pozostáva z týchto častí: 
(1) spytovanie svedomia
(2) ľútosť
(3) silné predsavzatie
(4) spoveď
(5) zadosťučinenie
289. Čo znamená spytovať si svedomie?



Spytovať si svedomie znamená rozmýšľať nad tým, aké hriechy sme spáchali.
290. Čo je to ľútosť?
Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. Poznáme ľútosť dokonalú a nedokonalú.
291. Aká je dokonalá ľútosť?
Dokonalá ľútosť je vtedy, keď ľutujeme hriechy preto, že sme nimi urazili dobrotivého Pána 
Boha.
292. Aká je nedokonalá ľútosť?
Nedokonalá ľútosť je vtedy, keď ľutujeme svoje hriechy len zo strachu pred trestom, ktorý 
sme si hriechmi zaslúžili.
293. Čo je silné predsavzatie?
Je to pevné a úprimné rozhodnutie, že sa v budúcnosti chceme hriechov chrániť.
294. Čo konáme keď sa spovedáme?
Keď sa spovedáme, skrúšene vyznávame svoje hriechy kňazovi, aby sme od neho dostali 
rozhrešenie.
295. Ako sa máme vyspovedať?
Vyspovedať sa máme úplne, úprimne a  zreteľne. Musíme vyznať všetky ťažké hriechy, 
inač by bola spoveď neplatná a dopustili by sme sa svätokrádeže.
296. Čo je zadosťučinenie?
Zadosťučinenie je vykonanie skutku kajúcnosti, ktorý nám kňaz pri spovedi uložil za 
spáchané hriechy.
297. Čo je pomazanie nemocných?
Pomazanie nemocných je sviatosť, ktorá pomáha duši i telu chorého človeka.
298. Ako pomáha pomazanie nemocných duši chorého človeka?
Pomáha tak, že odpúšťa hriechy a získava posväcujúcu milosť alebo ju rozmnožuje, dáva 
chorému silu k  trpezlivému znášaniu choroby a  pomáha premôcť pokušenia, ktorými 
naňho útočí zlý duch najmä v smrteľnom boji.
299. Kto môže prijať túto sviatosť?
Môže ju prijať každý kresťan katolík, ktorý dospel k užívaniu rozumu a je vážne chorý.
300. Čo je posvätenie kňazstva?
Posvätenie kňazstva je sviatosť, ktorou tí čo ju prijímajú dostávajú kňazskú moc, nárok na 
milosť pomáhajúcu, potrebnú ku kňazskému stavu a milosť posväcujúcu.
301. V čom spočíva kňazská moc?
Kňazská moc spočíva v tom, že kňaz môže prinášať Bohu novozákonnú obetu, vysluhovať 
sviatosti a sväteniny, verejne a v mene Cirkvi hlásať slovo Božie a môže odpúšťať hriechy.
302. Koľko stupňov má sviatosť kňazstva?
Sviatosť kňazstva ma tri stupne: 
(1) diakonský úrad 
(2) kňazský úrad
(3) biskupský úrad
303. Čo je sviatosť manželstva?
Manželstvo je zmluva, ktorou sa dve osoby rôzneho pohlavia slobodne a  dobrovoľne 
zaväzujú žiť v nerozlučiteľnej jednote až do smrti, pričom dostávajú od Boha právo dávať 
život novým ľuďom.
304. Aké sú povinnosti manželov?
Povinnosti manželov sú žiť vo vzájomnej láske, svornosti a vernosti a vychovávať deti.
305. Čo sú sväteniny?
Sväteniny sú viditeľné znaky, ktoré ustanovila Cirkev na to aby sme si nimi vyprosovali od 
Boha pomáhajúcu milosť a hmotné potreby.
306. Aké sú sväteniny?
Sú dvojaké: žehnania a svätenia. Pri žehnaniach prosí Cirkev Boha a požehnanie osoby 
alebo veci. Pri sväteniach zasväcuje Cirkev službe Božej osoby alebo veci.
307. Čo robíme keď sa modlíme?



Keď sa modlíme, rozprávame sa s Pánom Bohom.
308. Prečo sa máme modliť?
Modliť sa máme preto, lebo Ježiš Kristus nám to prikázal, modlitbou získavame Božie 
požehnanie a milosť pomáhajúcu a upevňujeme v sebe milosť posväcujúcu.
309. Kedy sa máme modliť?
Modliť sa máme pravidelne, každý deň. (Hlavne ráno a večer, pred jedlom a po jedle, pred 
prácou a po práci, v nebezpečenstvách, v pokušeniach a pod.)
310. Akú modlitbu rozoznávame?
Modlitbu rozoznávame: 
(1) oslavnú
(2) prosebnú
(3) ďakovnú
(4) rozjímavú


