
OTÁZKY A ODPOVEDE K PRVÉMU SVÄTÉMU PRIJÍMANIU 
 

I. BOH – STVORITEĽ 
1. Kto stvoril svet? 

Boh sám stvoril svet bez akejkoľvek pomoci. 
2. Kto stvoril človeka? 

Boh. 
3. Kto je Boh? 

Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec. 
4. Aký je Boh? 

Boh je neviditeľný, veľmi dobrý a má nás rád. 
5. Kde je Boh? 

Boh je všade a vždy prítomný. 
6. Čo môže urobiť Boh? 

Boh môže urobiť všetko: všetko vie, všetko vidí, všetko počuje.  
7. Prečo nás Boh stvoril? 

Stvoril nás preto, aby nám ukázal svoju dobrotu a podelil sa s nami so svojím večným šťastím 
v nebi. 

8. Čo máme robiť, aby sme boli večne šťastní? 
Máme Boha poznávať, milovať ho a spolupracovať s ním.  

9. Ktoré sú hlavné Božie stvorenia? 
Anjeli a ľudia. 

10. Kto sú anjeli? 
Anjeli sú duchovné stvorenia neustále oslavujúce Boha. 

11. Zostali všetci anjeli verní Bohu? 
Nie, niektorí Boha neposlúchli, odišli od neho. Sami sa stali zlými. Padlých anjelov nazývame: 
satan, diabol, čert alebo zlí duchovia. 

12. Čo sa stalo s anjelmi, ktorí zostali verní Bohu? 
Žijú vo večnom šťastí s Bohom a pomáhajú nám.  

13. Kto je človek? 
Človek je stvorenie zložené z duše a tela. Dušou sa podobá na Pána Boha. 

14. Aké je naše telo a aká je naša duša? 
Telo je viditeľné a smrteľné. – Duša je neviditeľná a nesmrteľná. 

 

II. O HRIECHU 
15. Prečo dal Pán Boh ľuďom príkazy? 

V príkazoch Boh prejavuje svoju lásku k človeku. Pomocou nich sa ľahšie dostávame k Bohu. 
16. Dodržali prví ľudia príkazy, ktoré im dal Boh? 

Nie. Neposlúchli Boha, vzbúrili sa proti nemu, spáchali hriech. 
17. Uškodil hriech iba prvým rodičom? 

Nie, ale prešiel na všetkých ľudí, preto sa volá dedičný hriech. 
18. Aké boli následky hriechu prvých rodičov? 

1. Stratili krásu duše, ktorá sa volá milosť posväcujúca.  
2. Rozum sa im zatemnil. 
3. Vôľa sa naklonila k zlému. 
4. Museli veľa trpieť.  
5. A nakoniec zomrieť. 

19. Ako si môžeme znázorniť dedičný hriech? 
Týmto podobenstvom: 1. Kráľ sa dopustil zločinu; 2. stratil kráľovskú korunu; 3. jeho synovia, 
vnuci a pravnuci zdedili po ňom stratu koruny bez vlastnej viny. 



20. Kto spácha hriech? 
Hriech spácha ten, kto prestúpi Boží príkaz. 

21. Kto spácha ťažký – smrteľný hriech? 
Ten, kto prestúpi Boží príkaz:  
a) celkom vedome,  
b) celkom dobrovoľne,  
c) vo veľkej veci 

22. Boli schopní ľudia svojimi vlastnými silami zmieriť sa s Bohom? 
Nie, musel im pomôcť Boh. Prisľúbil a dal im Vykupiteľa, čiže Záchrancu. 

 

III. BOH – VYKUPITEĽ 
23. Kto je Ježiš Kristus? 

Ježiš Kristus je druhá božská osoba, jednorodený Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby nás 
vykúpil. 

24. Čo vieme o Ježišovom narodení? 
Ježiš sa narodil pred viac než 2000 rokmi v Betleheme. Jeho matka je Panna Mária, jeho otcom 
je Nebeský Otec. Svätý Jozef bol pestúnom Pána Ježiša. 

25. Čo robil Ježiš na svete? 
1. Najprv pracoval v Jozefovej dielni. 2. Potom tri roky vyučoval ľudí. 3. Napokon sa z veľkej 
lásky k Bohu a k ľuďom dal ukrižovať, a tak nás vykúpil z hriechov. 

26. Kedy si pripomíname Kristovu vykupiteľskú smrť? 
Na veľký piatok. 

27. Končí sa vykupiteľské dielo tým, že Ježiš vykrvácal a zomrel na kríži? 
Nie, pretože na tretí deň po svojej smrti vstal z mŕtvych – slávny a nesmrteľný. 

28. Ktorým sviatkom oslavujeme Ježišovo zmŕtvychvstanie? 
Veľkou nocou a každou nedeľou. 

29. Ako dlho sa zjavoval vzkriesený Kristus ľuďom po svojom zmŕtvychvstaní? 
Štyridsať dní, potom vystúpil do neba. Žije večne s Otcom v sláve. 

30. Ako by sa dalo najkratšie vyjadriť, čo urobil pre nás Ježiš? 
Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, aby sme žili šťastne na zemi a večne v nebi. 

 

IV. BOH – POSVÄTITEĽ, MILOSŤ, SVIATOSTI 
31. Ako je Ježiš s nami dnes? 

Svojím Duchom Svätým, ktorý je stále prítomný v Cirkvi a v nej účinkuje. 
32. Kto je Duch Svätý? 

Duch Svätý je láska medzi Bohom Otcom a Bohom Synom, ktorá je treťou božskou osobou. 
33. Čo robí Duch Svätý pre ľudí? 

Duch Svätý posväcuje duše skrze dar milosti 
34. Čo je to milosť Božia? 

Zvláštny život Boží v našej duši, delíme ju na pomáhajúcu a posväcujúcu.  
35. Čo je to pomáhajúca milosť? 

Božia pomoc, ktorou Boh osvecuje našu myseľ a posilňuje našu vôľu ku konaniu dobra a 
vyhýbaniu sa zla.   

36. Čo je to posväcujúca milosť? 
Je to neviditeľná krása duše. Stav priateľstva s Bohom, Boh je v nás, my v ňom. 

37. Odkiaľ dostávame milosť Božiu? 
Zo sviatostí. 

38. Čo sú sviatosti? 
Osobné stretnutie sa zo živým Ježišom skrze znaky, cez ktoré Ježiš uzatvára s nami priateľstvo. 

 
 



V. SVIATOSŤ ZMIERENIA 
39. Čo je sviatosť zmierenia? 

Je to sviatosť, ktorá je znakom odpustenia a našej zmeny, v nej sa odpúšťajú hriechy spáchané 
po krste. 

40. Kedy ustanovil Pán Ježiš sviatosť zmierenia? 
Po svojom zmŕtvychvstaní, keď apoštolom odovzdal moc odpúšťať hriechy slovami: „Prijmite 
Ducha Svätého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú 
zadržané.“ 

41. Na koho prešla moc odpúšťať hriechy od apoštolov? 
Na biskupov a kňazov. 

42. Čo máme robiť, aby sme sviatosť zmierenia dobre prijali? 
1. Spytovať si svedomie. 
2. Oľutovať hriechy. 
3. Predsavziať si, že viac nezhrešíme. 
4. Vyznať hriechy. 
5. Urobiť nápravu. 

43. Ako si spytujeme svedomie? 
Porovnávame svoj život so životom a príkazmi Ježiša Krista: 
1. „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca.“ (Boh a ja.) 
2. „Milujte sa navzájom, ako som ja miloval vás.“ (blížny a ja) 
3. „Buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (ja)  

44. Čo je ľútosť? 
Bolesť, že sme urazili Boha. Je najdôležitejšia, lebo bez ľútosti nemôžeme dostať odpustenie 
hriechov od Pána Boha. 

45. Z čoho sa máme vyznať? 
Všetko, v čom sa cítime vinní, zvlášť ťažké hriechy a ich počet.  

46. Čo je zadosťučinenie? 
Je to začiatok našej zmeny, urobenie nápravy, vykonanie pokánia, ktoré nám kňaz stanovil. 

47. Zabudol – zamlčal ťažký hriech, čo teraz? 
Zabudol: sv. spoveď platná, vyznám ho pri najbližšej spovedi. 
Zamlčal: sv. spoveď neplatná, musím zopakovať celú sv. spoveď. 

 

VI. SVIATOSŤ OLTÁRNA 
48. Čo je sviatosť Oltárna? 

Telo a Krv Ježiša Krista pod spôsobmi chleba a vína.  
49. Kedy ustanovil Ježiš sviatosť Oltárnu? 

Večer pred svojou smrťou pri Poslednej večeri. 
50. Čo sa stalo na Ježišove slová: „Toto je moje Telo ... Toto je moja krv“? 

Chlieb sa premenil na skutočné Ježišovo Telo a víno na skutočnú Ježišovu Krv.    
51. Ktorými slovami dal apoštolom moc premieňať? 

„Toto robte na moju pamiatku.“ Túto moc apoštoli odovzdali biskupom a kňazom. 
52. Kto premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Krista Pána teraz? 

Chlieb a víno na Telo a Krv Krista Pána teraz premieňajú biskupi a kňazi pri svätej omši. 
53. Čo je sväté prijímanie? 

Prijatie Ježišovho Tela vo Sviatosti Oltárnej. 
54. Čo sa vyžaduje, aby sme mohli ísť na sv. prijímanie? 

Byť bez ťažkého hriechu, mať správny úmysel a hodinový pôst. 
55. Čo máme  robiť po sv. prijímaní? 

Zotrvať istý čas v modlitbe, pokloniť sa nášmu Pánovi, poďakovať mu, obnoviť svoju lásku k 
nemu a prosiť ho o pomoc pre seba a iných. 



MODLITBY A PRAVDY VIERY 
 

OTČE NÁŠ, ktorý si na nebesiach, posväť 
sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, 
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. 
Chlieb náš každodenný daj nám dnes a 
odpusť nám naše viny, ako i my 
odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď 
nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.  
Amen. 

 

ZDRAVAS', MÁRIA, milosti plná, Pán 
s tebou. Požehnaná si medzi ženami a 
požehnaný je plod života tvojho, Ježiš.  
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás 
hriešnych teraz i v hodinu smrti našej.  
Amen. 

 

VERÍM V BOHA, Otca všemohúceho, 
Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, 
jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa 
počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie 
Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol 
ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, 
zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal 
z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po 
pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ 
príde súdiť živých i mŕtvych.  
Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev 
katolícku, v spoločenstvo svätých, v 
odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela 
a v život večný. Amen. 

 

SLÁVA OTCU i Synu i Duchu Svätému; ako 
bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i 
vždycky, i na veky vekov. Amen. 

 

5 CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ 
1. V nedeľu a v 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. 

 
 

6 HLAVNÝCH PRÁVD 
1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch 
Svätý. 
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás 
vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých 
odmieňa a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Milosť Božia je na spásu potrebná. 

 

7 SVIATOSTÍ 
krst 
birmovanie 
Eucharistia 
pokánie 
pomazanie chorých 
posvätný stav 
manželstvo 

 

10 BOŽÍCH PRIKÁZANÍ 
1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať 
okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa 
klaňal. 
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 
4. Cti svojho otca a svoju matku. 
5. Nezabiješ. 
6. Nezosmilníš. 
7. Nepokradneš. 
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu 
blížnemu. 
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke 
svojho blížneho. 
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho 
blížneho. 

 

ĽÚTOSŤ 
Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a 
preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi 
urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a 
hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre 
krv Kristovu. 


