Otázky k Prvému sv. prijímaniu :
Pomodli sa : Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu
Pomodli sa : Verím v Boha
Vymenuj : Desať Božích prikázaní
Vymenuj : Šesť hlavných právd
Vymenuj : Päť cirkevných prikázaní
Vymenuj : Sedem sviatostí
Vymenuj 7 hlavných hriechov : pýcha, lakomstvo, smilstvo, obžerstvo,
závisť, hnev, lenivosť.
8. Aký znak robíme na sebe, keď sa prežehnávame? Znak svätého kríža
9. Ako sa po kresťansky prežehnávame a ako sa pozdravujeme?
Pochválení buď Ježiš Kristus! S Pán Bohom!
Pán Boh pomáhaj! Ďakujeme – Pán Boh zaplať!
10. Čo je kostol? Je to dom Boží a spoločný dom Božích detí.
11. Kto je Pán Boh? Pán Boh je náš neviditeľný nebeský Otec a Stvoriteľ
všetkého, Pán Boh nás všetkých miluje.
12. Ako sa volá tá kniha, ktorá rozpráva o Pánu Bohu a o Pánovi Ježišovi?
Písmo sväté.
13. Čo vie Pán Boh? Pán Boh vie všetko: všetko vidí, všetko vie a všetko
počuje. On nás veľmi miluje.
14. Čo môže urobiť Pán Boh? Pán Boh môže urobiť všetko, čo je dobré
a múdre.
15. Ako sa volali prví ľudia? Adam a Eva. Bývali v raji.
16. Čo má každý človek od Pána Boha? Nesmrteľnú duša.
17. Čo vie ľudská duša? Rozmýšľať a rozhodovať sa.
18. Kam sa môže po smrti naša duša dostať? Do neba, do očistca alebo do
večného zatratenia.
19. Keď sa modlíme, s kým sa rozprávame? S Pánom Bohom.
20. Na koho máme myslieť, keď sa modlíme? Na Pána Boha.
21. Kto sú anjeli? Anjeli sú dobrí duchovia, ktorí poslúchajú Pána Boha.
22. Kto sú diabli? Diabli sú zlí duchovia, ktorí nenávidia Pána Boha a ľudí.
23. Ako zhrešili Adam a Eva? Tak, že neposlúchali Pána Boha a poslúchali
radšej diabla.
24. Čo má každý človek na duši, keď sa narodí? Dedičný hriech.
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25. Čo sa stalo so mnou pri sv.krste? Stal som sa božím dieťaťom, duša sa mi
očistila od dedičného hriechu a do duše som dostal život, čiže milosť
Božiu.
26. Kto je kresťan? Kresťan je pokrstený človek, ktorý žije podľa Ježiša
Krista.
27. Čo je advent? Je to doba, kedy ľudia čakajú na narodenie Pána Ježiša.
28. Kto je to Pán Ježiš? Pán Ježiš je Syn Boží, ktorý sa stal človekom, aby
nás vykúpil.
29. Kde sa narodil Pán Ježiš? V Betleheme.
30. Kto je otcom Pána Ježiša? Sám Boh.
31. Kto je matkou Pána Ježiša? Panna Mária.
32. Kto bol sv. Jozef ? Boh ochrancom a vychovávateľom Pána Ježiša.
33. Kde bol Pán Ježiš vychovávaný? V Nazarete.
34. Kto sa zjavil nad Pánom Ježišom, keď bol pokrstený? Duch Svätý
v podobe bielej holubice.
35. Kedy začal Pán Ježiš vyučovať ľudí? Keď mal asi 30 rokov a vyučoval 3
roky.
36. Čo učil Pán Ježiš ľudí? Učil ľudí to, čo majú veriť, ako majú žiť, aby boli
na zemi šťastní a po smrti večne blažení.
37. Kto pomáhal Pánu Ježišovi vo vyučovaní? Apoštoli. Bolo ich 12.
38. Ako sa volajú knihy, v ktorých je napísaný život a učenie Pána Ježiša?
Evanjeliá.
39. Ako sa Pán Ježiš ukázal ľuďom, že je opravdivý Boh? Tak, že ich miloval
a robil zázraky.
40. Ako trpel za nás Pán Ježiš? Potil sa krvou, bol bičovaný, tŕním
korunovaný, kríž niesol a napokon bol ukrižovaný.
41. Prečo trpel za nás Pán Ježiš? Aby nás vykúpil z večného zatratenia, aby
zmieril ľudí s nebeským Otcom, aby zaslúžil milosť Božiu – Boží život.
42. Kedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych? Na tretí deň – na Veľkonočnú nedeľu.
43. Kedy odišiel Pán Ježiš do neba? Na 40.deň po zmŕtvychvstaní.
44. Kedy príde Pán Ježiš? Na konci sveta. príde súdiť všetkých ľudí.
45. Kto je Duch Svätý? Je tretia božská osoba, pravý Boh – tak, ako Otec
a Syn.
46. Ako sa volá rodina, ktorú založil Pán Ježiš? Cirkev.

47. Čo je Cirkev? Je to rodina Božích detí, ktorí veria v Pána Ježiša a žijú
podľa jeho učenia.
48. Prečo založil Pán Ježiš Cirkev? Aby učila a viedla ľudí k Pánu Bohu.
49. Kto je najvyšším predstaveným Cirkvi? Pápež, nástupca sv. Petra.
50. Ako sa volá terajší pápež? František.
51. Koho máme namiesto apoštolov? Biskupov a kňazov.
52. Kedy spácham hriech? Hriech spácham vtedy, keď vedome a dobrovoľne
nedodržím Božie alebo cirkevné prikázanie.
53. Čo Pán Boh prikazuje v 1.Božom prikázaní? Aby sme Pána Boha verili
a k nemu sa modlili.
54. Čo Pán Boh prikazuje v 2.Božom prikázaní? Aby sme nadarmo
nevyslovovali sväté mená, nehrešili Pána Boha, nekliali a neprisahali sa.
55. Čo Pán Boh prikazuje v 3.Božom prikázaní? Aby sme v nedeľu
a v prikázaný sviatok nepracovali a boli prítomní na celej svätej omši.
56. Čo Pán Boh prikazuje v 4. Božom prikázaní? Aby sme poslúchali
a milovali svojich rodičov. Okrem rodičov máme mať úctu k starším
a predstaveným.
57. Čo Pán Boh prikazuje v 5.Božom prikázaní? Aby sme sebe a ani druhým
neškodili, na zdraví, nikoho nebili, nehnevali, nepomstili sa a netrápili
zvieratá.
58. Čo Pán Boh prikazuje v 6. Božom prikázaní? Aby sme boli mravní. To
znamená, aby sme nepozerali, nerozmýšľali, nepočúvali, nerozprávali
a nerobili škaredé veci sami, alebo s druhými.
59. Čo Pán Boh prikazuje v 7. Božom prikázaní? Aby sme nekradli, nikomu
nerobili škodu a nekazili cudzie veci. Požičanú vec vrátime a škodu
nahradíme.
60. Čo Pán Boh prikazuje v 8. Božom prikázaní? Aby sme neklamali,
nenadávali, neposmievali sa a na druhých si nevymýšľali.
61. Čo Pán Boh prikazuje v 9. Božom prikázaní? Aby sme sa ovládali
v pokušeniach a vo svojich zlých vlastnostiach.
62. Čo Pán Boh prikazuje v 10. Božom prikázaní? Aby sme nezávideli
a plnili povinnosti. moje povinnosti sú : učiť sa, pomáhať rodičom a žiť
podľa učenia Pána Ježiša.
63. Čo je to svedomie? Svedomie je hlas Boží v našej duši.
64. Kedy stratím Boží život? Keď spácham smrteľný hriech.

65. Čo je milosť Božia? Milosť Božia je život Boží v našej duši.
66. Kto nám zaslúžil Boží život?
Pán Ježiš svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním.
67. Kedy môžeme znovu získať milosť Božiu? Vo sviatosti pokánia.
68. Cez ktoré udalosti dostávame do duše milosť Božiu? Cez 7 sviatostí.
69. Kedy ustanovil Pán Ježiš sviatosť pokánia? Po svojom zmŕtvychvstaní
v nedeľu večer.
70. Kedy nám Pán Boh odpustí hriechy? Keď :
1. ....spytujem svedomie,
2. .....oľutujem hriechy,
3. .....sľúbim, že sa polepším,
4. .....vyspovedám sa,
5. .....vykonám to, čo mi kňaz prikáže.
71. Ktorá je najdôležitejšia časť pokánia? Ľútosť.
72. Čo je svätá omša? Je slávnosť, pri ktorej Pán Ježiš sprítomňuje poslednú
večeru a smrť na kríži.
73. Ktoré dve časti má sv.omša? Bohoslužba slova a bohoslužba obety.
74. Ako sa máme zúčastňovať na sv.omši? Počúvame, modlíme sa, spievame
a odpovedáme kňazovi.
75. Kto zastupuje Pána Ježiša? Kňaz.
76. Čo je sviatosť oltárna? Je opravdivý Pán Ježiš v podobe chleba alebo
vína.
77. Kedy Pán Ježiš prichádza do chleba a vína? Cez sv.omšu, keď kňaz
hovorí : Toto je moje telo, toto je moja krv...
78. Kedy Pán Ježiš ustanovil sv.omšu a sv.prijímanie? Pri poslednej večeri.
79. Ktoré 4 body musíme splniť, aby sme mohli ísť na sv.prijímanie?
1. ...nesmiem mať ťažký hriech,
2. ...idem na sv.prijímanie z lásky k Pánovi Ježišovi,
3. ...počúvam, spievam, modlím sa a odpovedám kňazovi,
4. ...jednu hodinu pred sv.prijímaním nič nejem, okrem vody nič
nepijem.

