Otázky pre birmovancov 2020/2021
1. Základné modlitby:
Otče náš, Zdravas Mária, Verím Boha, Sláva Otcu
2. Desatoro Božích prikázaní:
1. Ja som Pán Boh tvoj. Nebudeš mať iných Bohov okrem mňa, aby si sa im
klaňal.
2. Nevezmeš meno Božie nadarmo
3. Spomni, aby si deň sviatočný svätil.
4. Cti otca svojho i matku svoju.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu.
9. Nepožiadaš manželku blížneho svojho.
10.Nepožiadaš majetku blížneho svojho, ani ničoho, čo jeho je.
3. Hlavné prikázanie lásky:
Milovať budeš Pána svojho Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou,
celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho, ako seba samého.
4. Pätoro cirkevných prikázaní:
1.V nedeľu a prikázaní sviatok sa zúčastniť na sv. 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.

5. Šesť hlavných právd:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boh je len jeden.
V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých tresce.
Duša človeka je nesmrteľná.
Milosť Božia je na spásu potrebná.

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sedem sviatostí:
Sviatosť krstu.
Sviatosť birmovania.
Sviatosť oltárna.
Sviatosť pokánia.
Sviatosť pomazania chorých.
Sviatosť kňazstva.
Sviatosť manželstva.

7. Sedem Darov Ducha Svätého:
1. Dar múdrosti.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar sily.
5. Dar poznania.
6. Dar nábožnosti.
7. Dar bázne voči Bohu.

8. Sedem hlavných hriechov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pýcha.
Lakomstvo.
Smilstvo.
Závisť.
Obžerstvo.
Hnev.
Lenivosť.

9. Sväté Písmo:
1. Čo je Biblia?Biblia je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol
skrze Svätého Ducha svoje slovo. Delí sa na Starý a Nový zákon. V Starom
zákone sa hovorí ako Boh viedol ľud od stvorenia po narodenie Ježiša

Krista. V Novom zákone, narodenie, život Ježiša Krista a život prvotnej
Cirkvi.
2. Čo je evanjelium?Radostná zvesť o živote a učení Ježiša Krista. Máme 4
evanjelistov: Matúš, Marek, Lukáš a Ján.
3. Kto je Boh?Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ neba i zeme a môžem ho
poznať vo stvorených veciach.
4. Vypočuje Boh vždy naše modlitby?Áno, Boh vždy vypočuje našu
modlitbu, ale žiada od nás aj vytrvalosť.

10. Hriech:

5. Čo je hriech?Hriech je neposlušnosť voči Bohu, urážka Boha
a odmietnutie jeho lásky.
6. V čom spočíva hriech prvých rodičov? Hriech prvých rodičov spočíva
v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli byť ako On. Tento
hriech voláme aj Dedičný alebo prvotný hriech.
7. Aké sú dôsledky prvotného hriechu? Prvotný hriech zbavil všetkých ľudí
milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu, smrti a sme náchylní na
zlo a hriech.
8. Čo je to ťažký hriech? Ťažký hriech je čin vykonaný vedome a dobrovoľne
a vo vážnej veci a previňujem sa voči Božiemu zákonu. Ak jedna z týchto
podmienok nie je, nejedná sa o ťažký hriech.
9. Aké je východisko z ťažkého hriechu? Že sa vyspovedám, úprimne
oľutujem a konám pokánie.
10. Aký je to ľahký hriech? Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba buď
dobrovoľnosť, alebo plné vedomie, alebo je to len malá vec.
11. Aké je východisko z ľahkého hriechu? Keď úprimne oľutujem svoje
previnenie, kedykoľvek počas dňa.
12. Ako sa prehrešujem voči 1. Božiemu prikázaniu? Voči 1. Božiemu
prikázaniu sa prehrešujem poverou, modloslužbou, veštením, čarovaním,
špiritizmom, svätokupectvom a svätokrádežou.

13. Čo nám zakazuje 2. Božie prikázanie? Zakazuje nám neúctivé vyslovenie
Božieho mena, rúhanie, nedodržanie sľubu, zlorečenie a porušenie
prísahy.
14. Ako sa prehrešujem voči 3. Božiemu prikázaniu? Toto prikázanie mi
hovorí, že sviatočný deň mám zasvätiť predovšetkým Pánu Bohu a svojej
rodine a oddychu. Takže proti prikázaniu sa prehrešujem, keď nejdem na
svätú omšu, keď manuálne pracujem a neoddychujem, takže učiť sa
môžem.
15. Čo nám prikazuje 4. Božie prikázanie? Upravuje vzťah medzi rodičmi
a deťmi. Rodičia sú povinný svoje deti milovať a vychovávať ich a deti sú
viazané povinnosťou úcty, lásky a poslušnosti voči rodičom
a vychovávateľom. Čiže voči prikázaniu sa prehrešujem odvrávaním
rodičom, neposlúchanie rodičov, nadávky rodičom, ale patrí tu aj
poslušnosť voči štátu (dodržiavanie zákonov, platenie daní).
16. Čo nám zakazuje 5.Božie prikázanie? Zakazuje poškodzovať a ničiť svoj
život a zdravie, ale aj život a zdravie svojho blížneho.Takže hriechy proti
prikázaniu sú: nechrániť si svoje zdravie a zdravie blížneho, nechrániť
život, vražda, samovražda, potrat, závislosť, fajčenie, opilosť,
antikoncepcia, zavedenie vnútromaternicového telieska.
17. Čo chráni 6 a 9. Božie prikázanie? Šieste prikázanie chráni čistotu
človeka. Deviate chráni manželskú vernosť a nerozlučiteľnosť manželstva.
Hriechy sú nemravné predstavy, nečisté skutky, pozeranie pornografie,
masturbácia, smilstvo, prostitúcia, znásilnenie, homosexualita, lesbická
láska, krvismilstvo, beštialita.
18. Aké sú hriechy proti 7. a 10. Božiemu prikázaniu? Krádež – tajné
odňatie veci jej vlastníkovi, Lúpež – násilné odňatie veci jej vlastníkovi,
Záškodníctvo – vedomé poškodenie veci blížneho, Vykorisťovanie –
zadržanie alebo obmedzenie spravodlivej mzdy, Krivda – akákoľvek
nespravodlivosť na majetku. Tieto prikázania chránia majetok človeka,
aby mohol pokojne žiť.
19. Hriechy proti 8. Božiemu prikázaniu? Klamanie, Ohováranie – zbytočné
rozširovanie skutočných chýb blížneho, Osočovanie – klamlivé vymýšľanie
chýb na druhého alebo zveličovanie skutočných chýb, Urážka – potupenie
a zneuctenie človeka.

11. Ježiš Kristus

20. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš je Boží syn, spasiteľ a vykupiteľ.
21. Ako sa Boží Syn stal človekom? Pôsobením Ducha Svätého sa narodil
z Panny Márie v Betleheme za čias kráľa Herodesa.
22. Koľko rokov trval verejný a skrytý život Ježiša? Skrytý život v Nazarete
trval 30 rokov a verejný život trval 3 roky, spolu s učeníkmi.
23. Ako zomrel Ježiš Kristus? Židia ho dali ukrižovať. Zomrel za naše hriechy,
aby sme my boli spasení.
24. Čo sa stalo po Jeho smrti? Na tretí deň vstal z mŕtvych a tak zvíťazil nad
smrťou.
25. Čo sľúbil apoštolom, keď opúšťal zem? Apoštolom prisľúbil Ducha
Svätého.
12. Viera.

26. Kto je kresťan? Človek, ktorý uveril v Ježiša Krista a žije podľa jeho
učenia.
27. Čo je to viera? Viera je dar od Boha a je potrebná ku spáse.
28. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať? Prehlbuje
vieru prostredníctvom toho, že si buduje vzťah s ním. Ako? Že čítam Sv.
Písmo, modlitbou a prijímaním sviatosti.
29. Kto je Duch Svätý? Tretia božská osoba.
30. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého? Vytváranie spoločenstva
človeka s Bohom a človeka s človekom.
13. Cirkev.

31. Čo je Cirkev? Spoločenstvo pokrstených ľudí, čiže od krstu som Božím
dieťaťom a členom Cirkvi.
32. Kto založil Cirkev? Ježiš Kristus.

33. Aké poslanie má Cirkev? Ohlasovať Božie slovo evanjelium – radostné
posolstvo, všetkým ľuďom. Takže nielen kňazi, alebo animátori, ale všetci
máme ohlasovať Božie slovo.
34. Kto sú členovia Cirkvi? Oslávená Cirkev – všetci svätí v nebi, Trpiaca
Cirkev – duše v očistci, Putujúca Cirkev – všetci veriaci na zemi.
35. Kto tvorí hierarchiu Cirkvi? Hlavou Cirkvi na zemi je pápež (František),
biskupi, kňazi, rehoľníci a laici.

14. Sviatosti.
36.Čo sú sviatosti? Sú to prostriedky milosti ustanovené Pánom Ježišom, aby
sme boli schopní viesť dobrý kresťanský život.
37. Čo je krst? Je to sviatosť duchovného znovuzrodenia. Stávam sa členom
Cirkvi a božím dieťaťom a pri krste sa mi odpúšťa dedičný hriech.
38. Čo je birmovanie? Je to sviatosť kresťanskej dospelosti, pri ktorej nám
Duch Svätý udeľuje hojnosť darov a pevnejšie nás spája s Ježišom
Kristom.
39. Kto môže udeliť sviatosť birmovania? Jedine biskup môže vyslúžiť
sviatosť birmovania, vo výnimočných prípadoch aj kňaz a však musí mať
poverenie od biskupa.
40. Čo je sviatosť zmierenia? Je to sviatosť pri ktorej mi Pán Ježiš
prostredníctvom kňaza odpúšťa hriechy.
41. Čo je Eucharistia? Sviatosť v ktorej pod spôsobom chleba a vína je
prítomný Pán Ježiš.
42. Čo sa deje vo svätej omši? Obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň
zmŕtvychvstanie je to nekrvavá obeta.
43. Prečo prijímam telo Pána Ježiša? Dostávam silu premáhať pokušenia
a vytrvať v dobrých rozhodnutiach.
44. Kedy môžem prijať telo Pána Ježiša? Keď nemám vedomie ťažkého
hriechu. Ak som spáchal ťažký hriech musím sa najprv vyspovedať
a potom môžem ísť na prijímanie. Keď mám na duši ľahký hriech stačí,
keď ho úprimne oľutujem.
45. Ako sa pripravím na sv.prijímanie? Jednu hodinu pred svätým
prijímaním nebudem nič jesť, piť, ani žuť žuvačku, aktívne sa zapojím do

slávenia svätej omše (tým, že odpovedám) a pomodlím sa modlitbu pred
a po svätom prijímaní.
46. Čo je pomazanie chorých? Sviatosť, ktorou Boh posilňuje starých
a chorých ľudí, ale aj nevyliečiteľne chorých. Zbavujem sa všetkých
hriechov a trestov, ktoré som spáchal.
47. Čo je to sviatosť kňazstva? Sviatosť kňazstva je vysvätenie muža za
služobníka Pána Ježiša a tento muž ohlasuje Božie slovo a vysluhuje
sviatosti. Jedine muž sa môže stať kňazom.
48. Čo je sviatosť manželstva? Je to nerozlučiteľný zväzok muža a ženy.
A Boh posilňuje manželov, aby plnili poslanie kresťanských rodín
a správne vychovávali svoje deti. Jedine muž a žena sa môžu stať
manželmi, takže nie je možné, aby sviatosť manželstva uzatvorili dvaja
muži alebo dve ženy. Toto nie je sviatosť manželstva.
15. Cesta do nového života.

49. Končí sa život človeka smrťou? Ľudský život sa nekončí smrťou človeka,
duša človeka je nesmrteľná. Po smrti sa dostaneme do neba, očistca,
alebo do pekla.
50. Čo je nebo? Je to blažený stav duše, v ktorom človek zažíva úplné
spoločenstvo s Bohom a so všetkými svätými.
51. Čo je očistec? Je to predsieň neba, kde sa človek očisťuje, aby mohol čistý
predstúpiť pred Božiu tvár.
52. Čo je peklo? Je stav večnej odlúčenosti od Boha. Absolútna neprítomnosť
lásky.
53. Kto sú to anjeli? Sú to čistý duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu.
54. Načo Boh stvoril anjelov? Aby oslavovali Boha, žili v spoločenstve s Ním
a pomáhali ľuďom.

