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1. Čo sa stáva pri krste?  

Zmýva sa z duše dedičný hriech a posväcuje ju. Boh vlieva do duše 
posväcujúcu milosť. Stávame sa členmi Cirkvi.   
2. Čo je dedičný hriech?  
Je to hriech Adama a Evy, zmýva sa pri krste.  
3. Ako sa krstí?  
Kňaz leje vodu na hlavu a hovorí: ,,(Meno), ja ťa krstím v mene Otca, i Syna i 
Ducha Svätého."  
4. K čomu nás zaväzuje krst?  
Myslieť, hovoriť a konať ako Pán Ježiš.  
5. Ako znie Hlavné prikázanie? 
Milovať budeš Pána svojho Boha z celého srdca, duše, mysle, sily a svojho 
blížneho ako seba samého. 
6. Ako znie 1. Božie prikázanie Desatora? 
Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa 
klaňal.  
7. Kedy strácame vieru?  
Keď sa nemodlíme, nechodíme na svätú omšu, neučíme sa náboženstvo a 
nečítame Sväté Písmo.  
8. Ako znie 2. Božie prikázanie?  
Nevezmeš Božie meno nadarmo.  
9. Ako máme vyslovovať Božie meno?  
S úctou a zbožne.  
10. Ako znie 3. Božie prikázanie?  
Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.  
11. Prečo slávime nedeľu?  
Lebo v nedeľu Pán Ježiš vstal z mŕtvych a zoslal Ducha Svätého.  
12. Ako slávime nedeľu?  
Zúčastnime sa na svätej omši. Nepracujeme, nenakupujeme. Doma spoločne 
obedujeme, zostávame s rodinou, oddychujeme a športujeme.  
13. Čo sú prikázané sviatky?  
Dni, ktoré slávime ako nedeľu. 

14. Ako znie 4. Božie prikázanie?  
Cti svojho otca a svoju matku.  
15. Čo prikazuje Boh v 4. prikázaní? 
Ctiť, milovať a poslúchať rodičov a tých, ktorý sú našimi predstavenými. 
16. Koho máme ctiť a poslúchať okrem rodičov?  
Starých rodičov, učiteľov, vychovávateľov a duchovného otca.  
17. Ako znie 5 Božie prikázanie?  
Nezabiješ!  
18. Čo nám prikazuje Boh v 5. prikázaní: 
Máme si chrániť svoj život a život svojich blížnych.  
19. Ako si chránime život a zdravie?  
Dávame pozor, aby sme z vlastnej viny neochoreli, zdravo žili a nespôsobili 
nešťastie. 
20. Kto škodí blížnemu na duši?  
Kto niekoho navádza na zlé a dáva mu zlý príklad. 
21. Ako znie 6. Božie prikázanie?  
Nezosmilníš!  
22. Čo zakazuje Boh v 6. prikázaní? 
Zakazuje neslušne myslieť, pozerať, rozprávať a konať.  
23. Ako znie 7. Božie prikázanie?  
Nepokradneš! 
24. Čo prikazuje Boh v 7. prikázaní? 
Chrániť svoj, spoločný a cudzí majetok. 
25. Čo máme urobiť s ukradnutou alebo nájdenou vecou?  
Ukradnutú alebo nájdenú vec vrátime a škodu nahradíme. 
26. Ako znie 8. Božie prikázanie?  
Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 
27. Čo prikazuje Boh v 8. prikázaní?  
Máme vždy hovoriť pravdu. Nesmieme klamať, ohovárať a osočovať.  
28. Kedy ohovárame?  
Keď zbytočne hovoríme o chybách druhých.  
29. Kedy osočujeme?  
Keď vymýšľame a rozširujeme klamstvá o druhých. 
30. Vymenuj 7 hlavných hriechov  
Pýcha, lakomstvo, závisť, nemiernosť, hnev, lenivosť, smilstvo. 
 
  



31. Čo je to hriech?  
Vedomé a dobrovoľné porušenie Božieho príkazu. Hriech je urážka 
Boha a zlo pre nás. 
32. Aký hriech poznáme?  
Ľahký a ťažký.  
33. Kedy urazíme Boha ťažkým hriechom?  
Ak prestúpime Božie prikázanie  
I. vedome - viem o tom  
II. dobrovoľne – chcem to  
III. vo veľkej veci  
34. Kedy urazíme Boha ľahkým hriechom?  
Keď aspoň jedna podmienka ťažkého hriechu chýba- je tiež urážkou 
Boha.  
35. Kto spácha svätokrádež?  
Kto v ťažkom hriechu ide k Sv. Prijímaniu alebo iným sviatostiam.  
36. Môžem ísť na sväté prijímanie s ľahkým hriechom? 
Áno, ak ho oľutujem.  
37. Čo je svedomie?  
Boží hlas v našom srdci, ktorý nám hovorí, čo je dobré a čo je zlé.  
38. Čo robíme pri spytovaní svedomia?  
Rozmýšľame, ako sme zarmútili Pána Boha.  
39. Čo je to pokánie?  
Zmena života k lepšiemu.  
40. Prečo mohol Ježiš odpúšťať hriechy?  
Lebo bol Boží Syn.  
41. Komu dal Pán Ježiš moc odpúšťať' hriechy?  
Apoštolom. Apoštoli ju odovzdali biskupom a biskupi kňazom.  
42. Akými slovami dal Ježiš apoštolom moc odpúšťať' 
hriechy?  
Prijmite Ducha Svätého. Komu hriechy odpustíte, budú mu odpustené, 
komu zadržíte, budú mu zadržané.  
43. Čo je to sviatosť' zmierenia – sv. spoveď?  
Sviatosť, pri ktorej nám Pán Ježiš cez kňaza odpúšťa hriechy. 
44. Čo je to ľútosť?  
Bolesť duše nad spáchanými hriechmi s túžbou polepšiť sa. (Keď ma 
trápi, že som zhrešil a chcem byť lepší) 
 

45. Čo je modlitba?  
Rozhovor s Pánom Bohom.  
46. Ktorú modlitbu nás naučil Pán Ježiš?  
Otče náš.  
47. Ktorá modlitba je najvznešenejšia?  
Svätá omša, lebo v nej sa Ježiš obetuje za nás.  
48. Kto je Eucharistia?  
Sviatosť Oltárna, živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.  
49. Čo nám dáva Eucharistia – Pán Ježiš?  
 Dáva nám silu byť lepší 
 Dáva nám večný život.  
50. Kedy Pán Ježiš ustanovil Eucharistiu?  
Na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri.  
51. Ako ustanovil Ježiš Eucharistiu?  
Premenil chlieb na svoje Telo a víno na svoju Krv.  
52. Komu dal Ježiš moc premieňať chlieb na svoje Telo a 
víno na svoju Krv?  
Apoštolom, apoštoli ju odovzdali biskupom a biskupi kňazom.  
53. Prečo sa Pán Ježiš obetoval na kríži?  
Lebo nás miluje a chcel nás zachrániť. 
54. Kedy sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša?  
Počas svätej omše.  
55. Čo je svätá omša?  
Obeta Pána Ježiša na kríži, pamiatka na Poslednú večeru a hostina, pri 
ktorej prijímame živého Pána Ježiša.  
56. Prečo je obeta na kríži a obeta na oltári tá istá?  
Lebo sa obetuje ten istý Ježiš.  
57. Ako sa delí svätá omša?  
Na bohoslužbu slova a bohoslužbu obety.  
58. Koho prijímame v Eucharistii - vo Svätom Prijímaní?  
Pána Ježiša.  
59. Ako sa pripravíme na prijatie Eucharistie vo sv. omši?  
Z úcty k Ježišovi aspoň hodinu pred svätím prijímaním nič nejeme a 
nepijeme, okrem čistej vody a liekov a na svätej omši sa modlíme 
a spievame. 
 
 



60. Kde v kostole uchováva Eucharistiu a čo nás upozorňuje 
na prítomnosť Pána Ježiša ?  
V Bohostánku pri ktorom svieti Večné svetlo.  
61. Ako si uctíme Pána Ježiša v Eucharistii?  
Pokľaknutím. 
 
PRIEBEH SVÄTEJ SPOVEDE (ako sa vyspovedať) 
 
Pred sv. spoveďou si spytujem svedomie a spomeniem si na hriechy, ktoré 
som spáchal/a.  
 
Keď vojdem do spovednice, pozdravím: 
Pochválený buď Pán Ježiš Kristus! 
 
Kňaz odpovie: Naveky. Amen. 
 
Potom sa prežehnám: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. 
 
Kňaz kajúcnika povzbudí napríklad takto alebo podobne: Pán nech je v 
tvojom srdci i na tvojich perách, aby si úprimne a pravdivo vyznal(a) 
svoje hriechy. 
 
Začnem sa spovedať: Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče, 
že som od  poslednej spovede spáchal(a) tieto hriechy. 
Poviem kedy som sa spovedal naposledy, resp. koľko času uplynulo od 
poslednej svätej spovede (napríklad: „Pristupujem k sviatosti 
zmierenia prvý krát.“ alebo „Naposledy som sa spovedal pred 
mesiacom.“).  
 
Poviem všetky svoje hriechy kňazovi tak, aby ma počul a zakončím: 
Na viac hriechov sa už nepamätám. 
 
Kňaz sa ma môže na niečo opýtať, dá mi rady a povzbudenie k dokonalej 
ľútosti, vysvetlí mi, že kresťan sa vo svätej spovedi obnovuje vo 
Veľkonočnom tajomstve, že sa jeho hriechy krvou Kristovou zmývajú a 
povie, aký úkon pokánia treba vykonať ako zadosťučinenie za svoje 
hriechy.  

 
Potom kňaz pomôže kajúcnikovi, aby si vzbudil dokonalú ľútosť 
napríklad takto: Teraz úprimne oľutuj svoje hriechy. 
 
Kajúcnik môže hriechy oľutovať vlastnými slovami alebo použiť 
napríklad túto modlitbu: 
 
Nebeský Otče, veľmi mi je ľúto, že som ťa hriechmi urazil(a). 
Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi 
pre krv Kristovu. 
 
Rozhrešenie od hriechov 
 
Kajúcnik odpovie: Amen.  
 
Kňaz povie: Ďakujte Pánovi, lebo je dobrý. 
 
Odpoviem: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 
 
Kňaz povie: Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji. 
 
Odpoviem: Bohu vďaka. S Pánom Bohom. 
 
Odídem zo spovednice a v kostole sa Bohu poďakujem za odpustenie 
hriechov a vykonám uložené zadosťučinenie. Ak mi kňaz uložil na 
zadosťučinenie nejakú modlitbu, vykonám ju hneď v kostole. Ak je to 
niečo iné, vykonám to hneď ako môžem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODLITBY 
 
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. 
 
Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je 
teraz, i vždy i na veky vekov. 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 všeobecnú, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo 
vzkriesenie tela a v život večný. Amen. 
 
Desať 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. 
 

Pätoro cirkevných prikázaní 
1. V nedeľu a prikázaný sviatok zúčastniť sa na celej 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.Božia milosť je na spásu potrebná. 
 
7 hlavných hriechov 
1. Pýcha  
2. Lakomstvo  
3. Smilstvo  
4. Závisť  
5. Obžerstvo  
6. Hnev  
7. Lenivosť 
 


