Otázky k birmovke 2018/2019
1. Kto je Boh?
Boh je náš Otec a Pán. Stvoriteľ neba i zeme.
2. Koľko bohov existuje?
Boh je len jeden; jediný.
3. Koľko osôb je v jednom Bohu?
V jednom Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. Jedným menom ich
voláme: Najsvätejšia Trojica.
4. Odkiaľ môžeme o Bohu niečo vedieť, keď je neviditeľný?
O Bohu môžeme niečo vedieť aj keď je neviditeľný zo stvorených vecí (krás prírody),
zo Svätého Písma, z pôsobenia v našich životoch, životov ľudí, svätých atď.
5. Vie Boh všetko, je Bohu niečo nemožné?
Boh vie všetko, Boh je Vševediaci. Pozná naše myšlienky a túžby. Bohu nie je nič
nemožné; Boh je Všemohúci.
6. Miluje Boh všetkých ľudí?
Miluje ma Boh aj vtedy keď spácham hriech? Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu,
pretože sám je Láska. Áno, pretože Boh je môj Otec, miluje ma takého, aký som aj s
mojimi nedostatkami a neprestane ma milovať ani keď zhreším.
7. Prečo neprežívam neustále Božiu lásku?
Božiu lásku neprežívam neustále preto, lebo ma od Boha oddeľuje hriech.
8. Aký svet stvoril Boh?
Boh stvoril všetko tvorstvo dobré a krásne.
9. Čo narušilo Boží poriadok vo svete?
Boží poriadok narušilo pôsobenie padlých anjelov (diabol) a hriech ľudí.
10. Čo je hriech?
Hriech je neposlušnosť voči Bohu, urážka Boha a odmietnutie jeho lásky.
11. V čom spočíva hriech prvých rodičov?
Hriech prvých rodičov spočíva v neposlušnosti a pýche. Neposlúchli Boha a chceli
byť ako On.
12. Ako voláme hriech Adama a Evy?
Hriech Adama a Evy voláme prvotný hriech.
13. Čo je to dedičný hriech?
Dedičný hriech je stav v ktorom sa všetci rodíme. Je to strata spoločenstva s Bohom
a prvotnej svätosti a spravodlivosti.
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14. Aké sú dôsledky dedičného hriechu?
Dedičný hriech zbavil všetkých ľudí milosti. Preto podliehame nevedomosti, utrpeniu,
chorobám, smrti a sme náchylný na zlo a hriech.
15. Akým spôsobom sa pácha hriech?
Hriech sa pácha myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
16. Aký je to ťažký hriech?
Ťažký hriech je čin keď vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci prestúpime Boží zákon.
17. Aké je východisko z ťažkého hriechu?
Východisko z ťažkého hriechu je hriech pred Bohom zo srdca oľutovať, vyznať vo
svätej spovedi a robiť z neho pokánie.
18. Aký je to ľahký hriech?
Ľahký hriech je čin, pri ktorom chýba dobrovoľnosť, alebo plné vedomie, alebo je to
len malá vec.
19. Aké je východisko z ľahkého hriechu?
Boh ma očistí od ľahkého hriechu vtedy, keď úprimne ľutujem svoje previnenie.
20. Ktoré sú hlavné hriechy?
Medzi hlavné hriechy patrí: pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo, závisť, hnev,
lenivosť.
21. Existuje neodpustiteľný hriech?
Jediný hriech, ktorý nemôže byť odpustený je ten, ktorý si nechcem priznať a
oľutovať. Je potrebné hriech vyznať a oľutovať.
22. Čo je pokánie? Aké je ovocie pokánia?
Pokánie –to je zmena zmýšľania podľa evanjelia. Ovocie pokánia je rozhodnutie
zanechať hriechy a vyhýbať sa príležitosti k hriechu.
23. Je zatratený človek, ktorý spácha ťažký hriech?
Je zatratený ak len svoj hriech neoľutuje a v tomto stave zomrie.
24. Aké východisko dal Boh ľuďom, aby neboli zatratení pre svoje hriechy?
Poslal svojho vlastného Syna Ježiša Krista, aby nás svojou smrťou a
zmŕtvychvstaním vykúpil.
25. Kto odpúšťa hriechy?
Hriechy odpúšťa jedine Boh.
26. Čo je to svätokrádež a kto sa jej dopúšťa?
Svätokrádež je ťažký hriech. Dopúšťa sa jej ten, kto úmyselne pri sviatosti zmierenia
zatají ťažký hriech alebo v stave ťažkého hriechu pristupuje k sv. prijímaniu.
27. Čo robiť, keď som sa spovedal(a) svätokrádežne? –Môže mi Boh odpustiť?
Svätokrádežná spoveď je neplatná. Preto pri nasledujúcej spovedi je potrebné
zopakovať vyznanie hriechov (aspoň ťažkých) a osobitne vyznať zamlčané hriechy.
Takto mi Boh môže odpustiť.
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28. Bol nejaký človek uchránený pred dedičným hriechom?
Panna Mária.
29. Kto je Ježiš Kristus?
Ježiš je Spasiteľ sveta, pravý Boh a pravý človek.
30. Ako sa Syn Boží stal človekom?
Syn Boží sa stal človekom tak, že pôsobením Ducha Svätého sa narodil z Panny
Márie.
31. Ako dával Ježiš najavo, že je opravdivý Boh?
a) svojimi výrokmi, napr.: „Ja som“ „Ja som svetlo sveta. “Ja som Vzkriesenie a Život“
atď.
b) svojimi skutkami, napr.: odpúšťal hriechy, kriesil mŕtvych, vyháňal démonov, ...atď.
c) svojim životom, napr.: bol bez hriechu, sám vstal z mŕtvych, vystúpil na
nebesia,...atď.
32. Asi koľko rokov mal Ježiš, keď začal verejne pôsobiť?
Ježiš mal asi 30 rokov.
33. Ako zomrel Ježiš Kristus? Čo sa stalo po Jeho smrti?
Ježiš bol ukrižovaný, pochovaný, ale na tretí deň vstal z mŕtvych.
34. Prečo Židia nenávideli Ježiša a žiadali ho zabiť?
Porušoval sobotu, Boha nazýval svojím Otcom a robil sa rovný Bohu.
35. Kto je najviac zodpovedný za Ježišovu smrť?
Ježiš zomrel za hriechy všetkých ľudí; teda aj môj hriech je príčinou Ježišovej smrti.
36. Čo je ovocím zmŕtvychvstania?
Ovocie zmŕtvychvstania je víťazstvo nad smrťou, satanom, hriechom a nad utrpením.
37. Ako dlho sa potom ešte zdržiaval na zemi a čo bolo po tom?
Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš zostal na zemi ešte 40 dní a potom vystúpil na
nebesia k svojmu Otcovi –Bohu.
38. Čo prisľúbil apoštolom, keď opúšťal zem a po koľkých dňoch naplnil sľub?
Prisľúbil apoštolom a ostatným učeníkom, že im zošle Ducha Svätého, čo sa aj po
10dňoch stalo.
39. Vysvetli čo je spása?
Spása je záchrana od večného zatratenia.
40. Aký je rozdiel medzi vykúpením a spásou?
Vykúpený je každý človek, lebo Ježiš Kristus zomrel a zaplatil za hriechy každého
človeka. Spasený je však ten, kto spolupracuje, čiže uverí v Ježiša Krista a v pokání
zanechá svoj hriešny život.
41. Čo znamená slovo kresťan?
Slovo kresťan znamená: „patriaci Kristovi“ .
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42. Ako bude Boh súdiť tých, čo nikdy nepočuli evanjelium?
Podľa svedomia a života.
43. Môže byť spasený ten, kto počul o spáse v Kristovi a predsa ho odmietol?
Človek ktorý vedome odmietol Ježiša nemôže byť spasený.
44. K akému poslaniu ma pozýva Boh tým, že som bol pokrstený a
pobirmovaný?
Žiť a ohlasovať evanjelium.
45. Kto je kresťan?
Kresťan je človek, ktorý uveril v Ježiša Krista (odovzdal svoj život Ježišovi) a žije
podľa jeho učenia.
46. Čo je to viera v Ježiša Krista?
Viera –to je vzťah k Ježišovi založený na dôvere.
47. V ktorej modlitbe je zhrnuté učenie viery?
Modlitba: „Verím v Boha“. (Vedieť naspamäť)
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, vstúpil 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.
48. Ako môže kresťan žiť svoju vieru a ako ju môže prehlbovať?
Kresťan si prehlbuje svoju vieru, ak si buduje vzťah s Ježišom Kristom (čítaním
Biblie, modlitbou, prijímaním sviatostí, skutkami....), žije podľa Božích prikázaní v
spoločenstve Cirkvi.
49. Aké sú Základné pravdy, ktoré ma kresťan poznať a veriť? (Vedieť
naspamäť)
1) Boh je len jeden.2) V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.3) Syn sa
stal človekom, aby nás vykúpil.4) Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje
a zlých trestá.5) Duša človeka je nesmrteľná.6) Milosť Božia je k spáse potrebná.
Tieto Základné pravdy nazývame aj Šesť hlavných právd.
50. Kto je Duch Svätý?
Duch Svätý je tretia Božská osoba Najsvätejšej Trojice. Je rovnocennou osobou s
nebeským Otcom a Synom Ježišom Kristom.
51. Prečo Boh (Otec a Syn) zosielajú svojho Ducha Svätého?
Aby dal Cirkvi život a aby naplnil veriacich svojou mocou.
52. Ako nazývame sviatok zoslania Ducha Svätého?
Sviatok zoslania Ducha Svätého nazývame Turíce.
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53. Ako sa Duch Svätý prejavil v živote apoštolov?
Duch Svätý utvrdil apoštolov vo viere, zapálil ich ohňom lásky, naplnil ich svojimi
darmi, aby mohli ohlasovať evanjelium všetkým národom.
54. Čo je hlavnou činnosťou Ducha Svätého?
Hlavnou činnosťou Ducha Svätého je oživiť, posilniť a sprítomniť Božiu lásku v nás.
55. Aké sú dary Ducha Svätého? (Vedieť naspamäť)
Múdrosť, rozum, rada, sila, poznanie, nábožnosť, bázeň Božia a mnohé ďalšie.
56. Čo je Cirkev?
Cirkev je spoločenstvo pokrstených.
57. Kto založil Cirkev?
Cirkev založil Ježiš Kristus.
58. Aké je poslanie Cirkvi?
Ohlasovať evanjelium všetkým ľuďom a sprostredkovať ľuďom spásu.
59. Kto patrí do Cirkvi?
Všetci v nebi, duše v očistci a veriaci na zemi.
60. Prečo sa v Cirkvi objavujú chyby?
Lebo ju tvoria ľudia, ktorí sú omylní a majú svoje chyby.
61. Kto sú predstavení Cirkvi po smrti apoštolov?
Predstavenými Cirkvi po smrti apoštolov sú biskupi.
62. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi? (Vedieť naspamäť)
Viditeľnou hlavou Cirkvi je pápež. Meno súčasného pápeža je František.
63. Aké je vlastné meno súčasného Sv. Otca?
Jorge Maria Bergoglio.
64. Ako sa volá náš diecézny biskup?
Tomáš Galis
65. Čo sú sviatosti?
Sviatosti sú viditeľné prejavy Božej lásky.
66. Koľko a ktoré sviatostí ustanovil Pán Ježiš? (Vedieť naspamäť)
Pán Ježiš ustanovil sedem sviatostí a sú to: krst, birmovanie, Eucharistia, sviatosť
zmierenia, pomazanie chorých, manželstvo, kňazstvo.
67. Aký je účinok a zmysel sviatostí?
Prijímaním sviatostí posilňujeme, obnovujeme, upevňujeme náš vzťah s Bohom,
preto je ich prijímanie nevyhnutné a životne dôležité.
68. Ktoré sviatosti môžeme prijať len raz v živote?
Krst, birmovanie, kňazstvo.
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69. Ku ktorým sviatostiam môžem pristúpiť keď som v hriechu?
Krst a sviatosť zmierenia.
70. Čo je krst?
Krst je prvá a najpotrebnejšie sviatosť, v ktorej sa človek znovuzrodí z vody a Ducha
Svätého a stáva sa dieťaťom Božím.
71. Kto môže udeliť sviatosť krstu?
Za mimoriadnych okolností (napr. nebezpečenstvo smrti...) každý, dokonca aj
nepokrstený človek.
72. Aké sú účinky sviatosti krstu?
a) očisťuje človeka od hriechov
b) zbavuje ho trestov za hriechy
c) včleňuje ho do Ježiša Krista a jeho Cirkvi
d) robí ho adoptovaným dieťaťom Božím
73. Čo sme sľúbili pri krste?
a) že budeme pevne veriť všetko, čo Pán Ježiš učil a podľa toho budeme žiť
b) že budeme odporovať všetkým pokušeniam
74. Čo je sviatosť birmovania? (Vedieť naspamäť)
Sviatosť kresťanskej dospelosti, v ktorej pokrstený dostáva Ducha Svätého ako
osobitný dar na posilnenie, aby som:
1. slovom i príkladom svedčil o Kristovi
2. užšie sa spojil s Cirkvou
3. a budoval Cirkev - tajomné telo Kristovo.
75. Kto udeľuje sviatosť birmovania?
Sviatosť birmovania udeľuje biskup.
76. Ako sa udeľuje sviatosť birmovania? (Vedieť naspamäť)
Sviatosť birmovania sa udeľuje takto: Biskup položí ruku na hlavu birmovanca,
pomaže ho na čele krizmou, pričom hovorí: „M., prijmi znak Daru Ducha Svätého.“
Birmovanec odpovie: „Amen.“ Biskup dodá: „Pokoj s tebou.“ Birmovanec odpovie: „I s
duchom tvojím.“
77. Čo je to krizma?
Krizma je rastlinný olej zmiešaný s balzamom, posvätený biskupom na Zelený
štvrtok.
78. Čo je sviatosť zmierenia?
Je to sviatosť, pri ktorej mi Pán Ježiš odpúšťa hriechy. Touto sviatosťou sa očisťujem
a dostávam šancu na nový začiatok, vždy sa môžem zmeniť.
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79. Čo musím vykonať, aby som sviatosť zmierenia prijal platne t.j. s úžitkom?
1.modliť sa k Duchu Sv. a spytovať si svedomie (uvažovať nad tým čo som urobil
dobré a čo zlé)
2. ľutovať, že som spáchal hriechy
3. napraviť škodu spáchanú hriechom a rozhodnutie skoncovať s hriechom
4. vyspovedám sa
5. vykonám skutok kajúcnosti (skutok určený kňazom, napr.: modlitba, nejaký
konkrétny skutok...)
80. Aký je rozdiel medzi dokonalou a nedokonalou ľútosťou?
Dokonalá - keď ľutujem svoje hriechy preto, že milujem Boha a je mi ľúto, že som ho
sklamal. Nedokonalá - ak ľutujem kvôli strachu pred trestom, kvôli zlému pocitu, ..
81. Stačí mi nedokonalá ľútosť na odpustenie hriechov?
Áno, ale len ak je spojená so sv. spoveďou. Nedokonalosť mojej ľútosti dopĺňa sila
sviatosti.
82. Čo je to milosť posväcujúca?
Milosť posväcujúca je stav, keď nemám ťažký hriech, žijem v priateľstve s Bohom. Je
to dar, ktorý som dostal od Ducha Svätého.
83. Kto je sviatosť Oltárna –Eucharistia?
Je to živý Kristus skutočne prítomný pod spôsobmi chleba a vína.
84. Kedy bola ustanovená sviatosť Oltárna?
Pri Poslednej večeri –na Zelený štvrtok.85.Čo sa deje vo sv. omši? Vo sv. omši sa
sprítomňuje obeta Pána Ježiša na kríži a zároveň jeho zmŕtvychvstanie –je to
nekrvavá obeta.
85. Prečo prijímam telo Pána Ježiša?
Ježiš nám povedal: „Kto nebude jesť telo Syna človeka, nebude v ňom život.“
86. Ako sa mám pripraviť na sv. prijímanie?
Jednu hodinu pred sv. prijímaní nebudem nič jesť ani piť (okrem vody), ani žuť
žuvačku a pod. Ak mám ťažký hriech najprv pristúpim k sviatosti zmierenia, všedné
hriechy oľutujem, aktívne sa zapájam do sv. omše spevom, odpoveďami..., vykonám
si prípravné modlitby aj vlastnými slovami.
87. Čo je sviatosť pomazania chorých?
Je to sviatosť ktorou Boh posilňuje chorých (aj starých ľudí).
88. Čo je sviatosť kňazstva?
V tejto sviatosti si Boh povoláva muža, aby bol s Ním, a tak hlásal radostnú zvesť a
vysluhoval sviatosti.
89. K čomu sa zaväzujú snúbenci vo sviatosti manželstva?
K láske a vernosti až do smrti.
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90. Čo je Sv. Písmo?
Sv. Písmo je zbierka kníh napísaná ľuďmi, ktorým Boh vnukol skrze Svätého Ducha
čo majú napísať.
91. Ako sa delí Sv. Písmo a koľko má kníh?
Delí sa na Starý a Nový zákon. Starý zákon má 45 kníh a Nový zákon má 27 kníh.
92. Čo nám zjavil Boh v Starom zákone?
V Starom zákone nám Boh zjavil, ako viedol ľudstvo od stvorenia sveta až po
narodenie Ježiša Krista.
93. Čo nám Boh zjavil v Novom zákone?
V Novom zákone nám Boh zjavil život Ježiša Krista jeho učenie a život prvotnej
Cirkvi.
94. Koľko máme evanjelistov a ako sa volajú?
Máme štyroch evanjelistov (ale iba jedno evanjelium). Ich mená sú: Matúš, Marek,
Lukáš a Ján.
95. Čo je evanjelium?
Radostná zvesť o živote a učení Ježiša Krista.
96. Čo opisujú Skutky apoštolov?
Opisujú život prvotnej Cirkvi.
97. Čo sú to apoštolské listy?
Sú to poučné listy, ktoré napísali apoštoli kresťanským cirkevným obciam.
98. Kto je Panna Mária?
Je to Ježišova matka, naša nebeská Matka a Matka Cirkvi.
99. Prečo sa Panna Mária nazýva –„Nepoškvrnené Počatie“?
Pretože rodičia (Joachim a Anna), Pannu Máriu počali bez poškvrny dedičného
hriechu.
Desatoro Božích prikázaní (vedieť naspamäť)
1. Ja som Pán, Boh tvoj! Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätil sviatočný deň.
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 (manželovi) svojho blížneho.
10. Nebudeš žiadostivo túžiť po majetku svojho blížneho.
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Pätoro cirkevných prikázaní (vedieť naspamäť)
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na celej 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.
100.

Ktoré je najväčšie prikázanie?

Je to prikázanie lásky a znie: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim
srdcom, celou svojou dušou, celou svojou mysľou a blížneho svojho ako seba
samého.
101.

Prečo nám dal Pán boh prikázania?

Aby sme šťastne žili na zemi a aby sme prišli do neba.
102.

Kto sa previňuje proti prvému Božiemu prikázaniu?

Ten, kto niečomu alebo niekomu dáva prednosť pred Bohom, nemodlí sa a nestará
sa o svoju vieru, kto verí poverám a kto pácha svätokrádež.
103.

Čo je to svätokrádež?

Ten kto zamlčí ťažký hriech pri sv. spovedí, alebo kto s ťažkým hriechom pristúpi k
sv. prijímaniu.
104.

Prečo nemáme spomínať Božie meno nadarmo?

Lebo je to znak neúcty k Pánu Bohu.
105.

Prečo je nedeľa sviatočným dňom?

Kresťania slávia nedeľu ako sviatočný deň preto, lebo v nedeľu oslavujeme
zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
106.

Ako máme svätiť nedeľu?

Tak, že nepracujeme a zúčastníme sa na celej sv. omši.
107.

Čo zahŕňa štvrté prikázanie?

Štvrté prikázanie zahŕňa úctu a poslušnosť detí k rodičom, ale tiež aj povinnosti
rodičov voči deťom.
108.

Prečo si máme ctiť a poslúchať rodičov?

Lebo sú našimi najväčšími dobrodincami a majú za nás zodpovednosť.
109.

Prečo si máme vážiť ľudský život?

Každý ľudský život je darom od Boha.
110.

Aké sú najvážnejšie hriechy proti ľudskému životu?

Vražda, samovražda, ublíženie niekomu, potrat, eutanázia, abortívna antikoncepcia,
terorizmus.
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111.

Kto pácha hriech nečistoty?

Hriech nečistoty pácha ten, kto ničí dôstojnosť ľudskej lásky, hľadá len sexuálne
uspokojenie alebo žije sexuálne mimo sviatostného manželstva. Dôstojnosť ľudskej
lásky ničia hriechy voľnej sexuality, ako sú: smilstvo, cudzoložstvo, pornografia,
masturbácia, prostitúcia, znásilnenie a homosexualita.
112.

Čo zakazuje Boh v siedmom prikázaní?

Každú nespravodlivosť. Siahať na cudzí majetok, alebo po ňom hriešne túžiť.
Nezaplatiť za vykonanú prácu.
113.

Stačí sa z hriechov krádeže iba vyspovedať?

Z hriechu krádeže sa nestačí vyspovedať, ukradnutú vec treba vrátiť.
114.

Kedy páchame hriech ohovárania?

Vtedy, keď bez príčiny hovoríme o chybách druhého v jeho neprítomnosti.
115.

Kedy páchame hriech osočovania?

Vtedy, keď vymýšľame alebo zveličujeme chyby iných.
116.

Prečo sa máme sobášiť v kostole?

Lebo kto nie je zosobášený v kostole žije v ťažkom hriechu a nemôže pristupovať k
sv. spovedí a k sv. prijímaniu.
117.

Čo je modlitba?

Modlitba je osobný rozhovor s Bohom.
118.

Prečo sa máme modliť?

Lebo modlitbou budujeme a posilňujeme náš vzťah k Bohu.
119.
120.

Aké modlitby poznáš?
Kto je patrón našej farnosti?

Bazilika je zasvätená: Narodenia Preblahoslavenej Panny Márie, Kráľovnej anjelov
121.

Čo vieš o svojom birmovnom patrónovi?
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