
           OTÁZKY K 1. SV. PRIJÍMANIU 

1. Čo znamená veriť v Boha?  
Veriť znamená dôverovať Bohu a plniť jeho vôľu. 

2. Prečo Pánu Bohu veríme? 
Lebo Boh vždy splní čo sľúbil. 

3. Ako znie Vyznanie viery? (apoštolské) 
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. 

4. Prečo Pána Boha nevidíme? 
Lebo nemá telo - je čistý Duch. 

5. Odkedy je Boh? 
Boh vždy bol, je a vždy bude – je Večný. 

6. Kde je Boh? 
V nebi, na zemi, všade – je Všadeprítomný. 

7. Čo môže urobiť Boh? 
Všetko, čo len chce – je Všemohúci. 

8. Čo vie Boh? 
Boh vie všetko čo bolo, je a bude – je Vševediaci. 

9. Kto je Boh? 
Boh je Stvoriteľ celého sveta a náš nebeský Otec. 

10. Koľko je Bohov? 
Boh je len jeden, v troch osobách – Otec, Syn a Duch Svätý.  
Je to Najsvätejšia Trojica.  

11. Ako chválime Boha – Najsvätejšiu Trojicu?  
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku,  
tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. 

12. Čo je Sväté Písmo? A ako ho delíme? 
Sväté Písmo je napísané Božie slovo. Delíme ho na Starý a Nový zákon. 

13. Prečo nás Boh stvoril? 
Boh nás stvoril z lásky a chce aby sme ho poznali, milovali,  
slúžili mu a tak prišli do neba. 

14. Kedy sa stávame Božími deťmi? 
Božími deťmi sa stávame v krste. 

15. Ako sa prví ľudia previnili voči Bohu? 
Adam a Eva neposlúchli Boha. Bol to prvý hriech ľudí. 

16. Ako voláme hriech prvých ľudí a prečo? 
Tento hriech voláme DEDIČNÝ hriech, lebo sa s ním a jeho následkami 
narodí každý človek. 

17. Čo spôsobil dedičný hriech ľuďom? 
Stratili spoločenstvo – priateľstvo s Bohom a priťahuje ich zlo. 

18. Kto bol uchránený od Dedičného hriechu? 
Od dedičného hriechu bola uchránená Panna Mária. 

19. Akou modlitbou si uctievame Pannu Máriu?  
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  

20. Čo robíme, keď sa modlíme? 
V modlitbe myslíme na Boha a rozprávame sa s ním. 

21. Kedy sa máme modliť? 
Modliť sa máme často: ráno, na obed, večer, pred a po jedle... pred a po práci  

22. Akú modlitbu nás naučil Ježiš?  
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. 

23. Čo sú sviatosti? 
Darované viditeľné znaky, neviditeľnej Božej milosti.  

24. Vymenuj 7 sviatostí! 
1. Sviatosť krstu,  
2. Sviatosť birmovania,  
3. Sviatosť Oltárna,  
4. Sviatosť zmierenia,  
5. Sviatosť pomazania chorých,  
6. Sviatosť kňazstva,  
7. Sviatosť manželstva. 

25. Čo sa stáva pri krste? 
Krst nám zmýva dedičný hriech, stávame sa Božími deťmi a členmi Cirkvi. 



26. Ako sa Boh zmiloval nad hriešnymi ľuďmi? 
Tak, že nám poslal svojho Syna Ježiša Krista. 

27. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš Kristus je Boží Syn, pravý Boh a pravý človek.           
                                     Jeho otcom je Nebeský Otec a pestúnom sv. Jozef. 

28. Ako sa Boží Syn stal človekom? 
Tak, že mocou Ducha Svätého sa počal v lone Panny Márie,  
prijal ľudské telo a narodil sa v Betleheme. 

29. Ako Ježiš pomáhal ľuďom a dokázal svoju moc? A prečo? 
Ježiš učil, robil zázraky, uzdravoval, kriesil mŕtvych, odpúšťal hriechy, 
obetoval sa za nás na kríži, lebo nás miluje a chce nás mať v nebi. 

30. Čo je hriech?  

Hriech je zlo, ktoré konáme vedome a dobrovoľne proti Božej vôli. 

31. Sú všetky hriechy rovnaké? 

Nie sú rovnaké, sú ľahké (všedné) a ťažké (smrteľné). 

32. Čo máme robiť, ak spáchame hriech? 

Máme priznať svoju vinu a úprimne ho oľutovať. 

33. Čo je ľútosť?  

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. 

34. Akú ľútosť poznáme?  

Poznáme dokonalú a nedokonalú ľútosť. Dokonalá je, keď ľutujem hriechy 

z lásky k Bohu. Nedokonalá je, keď ľutujem zo strachu pred trestom. 

35. Ako znie modlitba ľútosti. (naučiť sa v predstihu a denne opakovať) 

Bože môj, celým srdcom Ťa milujem, a preto veľmi ľutujem,  

že som ťa hriechmi urazil (a). Chcem sa naozaj polepšiť  

a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu. 

36. Môžem prijať Pána Ježiša s hriechom na duši? 

S ľahkým hriechom – áno, ak tento hriech oľutujem.  

S ťažkým hriechom – nie, musím sa najprv z neho vyspovedať. 

37. Akým spôsobom môžeme zhrešiť? 

Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobra, ktoré sme mohli 

urobiť, ale neurobili sme. 
38. Vymenuj 7 hlavných hriechov. 

Pýcha, Lakomstvo, Smilstvo, Závisť, Nemiernosť, Hnev, Lenivosť.   
(pomôcka na ľahšie zapamätanie:  PY – LA, SMI – ZA, NE – HNE – LE) 

39. Čo je sviatosť zmierenia (sv. spoveď)? 

Je to stretnutie s Nebeským Otcom, ktorý mi cez kňaza odpúšťa hriechy,  

ak ich úprimne vyznám a oľutujem. 

40. Aké časti má sviatosť zmierenia (sv. spoveď)? 

1. časť je doma – kde sa pripravím modlitbou a spytujem si svedomie 

2. časť je kostole – kde pred kňazom vyznám svoje hriechy a oľutujem ich 

3. časť po spovedi – robím dobré skutky a chránim sa pred každým zlom 

41. Čo sa stane, keď v spovedi zamlčím ťažký hriech?  

Spácham svätokrádež a moja spoveď je neplatná.  

42. Čo mi prináša sv. spoveď? 

Odpustenie, čisté srdce, silu v pokušení, skúsenosť s Božou láskou 

a milosrdenstvom, zdravé svedomie. 

43. Ako znie hlavné prikázanie? 

Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. 

44. Ako nám Boh pomáha, aby sme správne žili? 

Boh nám dal svedomie a svoje prikázania. 

45. Čo je svedomie? 

Svedomie je Boží hlas v srdci, ktorý mi hovorí, čo je dobré a čo zlé. 

46. Čo robím, keď si spytujem svedomie?  

Pri spytovaní svedomia premýšľam nad tým, čo dobré a čo zlé som urobil. 

47. Na čo sú prikázania a aké poznáme? 

Prikázania nám pripomínajú vôľu Boha, ktorý chce, aby sme boli šťastní. 

Poznáme Božie prikázania (10) a cirkevné prikázania (5).   

48. Aké je hlavné prikázanie?  

Hlavné prikázanie je: Miluj Boha nadovšetko a blížneho, ako seba samého. 

49. Vymenuj 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. 

50. Čo sa stalo na Zelený štvrtok? 

Pán Ježiš slávil s apoštolmi Poslednú večeru, pri ktorej ustanovil  

Eucharistiu (sviatosť Oltárnu) a Sviatosť kňazstva. 

51. Čo sa stalo na Veľký piatok? 

Pán Ježiš bol mučený, ukrižovaný a na kríži zomrel. 

52. Čo sa stalo na Bielu sobotu? 

Mŕtve telo Pána Ježiša bolo pochované do hrobu. 

53. Čo sa stalo na Veľkonočnú nedeľu? 

Pán Ježiš vstal z mŕtvych. Je to najväčší sviatok.  

54. Kto je Eucharistia – Sviatosť Oltárna? 

Ježišovo telo a krv pod spôsobom chleba a vína. 

55. Čo Pán Ježiš urobil pri Poslednej večeri? 

Premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv. 

56. Akými slovami Ježiš ustanovil Eucharistiu. 

„Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.“ „Toto je moja krv,  

   ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov.“ 

57. Prečo Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu? 

- aby vo sv. omši sprítomňoval svoju obetu na kríži,  

- aby vo sv. prijímaní živil našu dušu  

- aby v kostoloch prebýval medzi nami. 

58. Z akých častí sa skladá svätá omša? 

Skladá sa z dvoch častí: Bohoslužba slova a Bohoslužba obety. 

59. Ako sa mám pripraviť na prijatie Pána Ježiša? 

Svoju dušu – modlitbou, ľútosťou, a ak treba aj spoveďou 

Svoje telo – eucharistickým pôstom (hodinu pred prijatím nejem, môžem iba  

                                                                         čistú vodu a v chorobe aj lieky). 

60. Čo mi dáva sv. prijímanie? 

Zdravie duše, silu konať dobro a chrániť sa zla, radosť, že patrím Bohu, 

istotu viery v Boha. 

61. Čo poviem keď mi kňaz podáva Hostiu? 

Na slová kňaza „Telo Kristovo“ odpoviem „Amen“. 

62. Čo znamená slovo AMEN? 

Amen znamená: áno, verím, súhlasím, staň sa. 

63. Komu dal Ježiš moc odpúšťať hriechy a sláviť Eucharistiu? 

Túto moc dal apoštolom, apoštoli ju dali biskupom a biskupi kňazom. 

64. Čo sa stalo po zmŕtvychvstaní Ježiša? 

Pán Ježiš sa 40 dní zjavoval svojím učeníkom a pred ich očami vystúpil 

do neba. 10 dní nato zoslal apoštolom Ducha Svätého – na Turíce. 

65. Kedy sa Ježiš viditeľne vráti na zem a čo urobí? 

Ježiš sa viditeľne vráti na konci sveta, aby súdil všetkých ľudí.  

Tento súd všetkých ľudí voláme Posledný súd. 

Vymenuj 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. Božia milosť je na spásu potrebná. 

 
Vymenuj 5 cirkevných prikázaní. 

1. V nedeľu a v prikázaný 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. 

 
 


