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Otázky pre prvoprijímajúcich i rodičov 

O K R U H Y: 

1) KRST 

2) MODLITBA 

3) DESATORO  

4) SVIATOSŤ ZMIERENIA 

5) SV. OMŠA 

6) PRAVDY VIERY 

 

I. KRST 

 

a) Ako nazývame hriech, ktorým sa previnili Adam a Eva? 

o  dedičný hriech 

 

b) Čo znamená byť pokrstený? 

o  zmýva sa mi dedičný hriech (ale aj všetky 

hriechy, ak prijímam krst neskôr) 

o  stávam sa Božím dieťaťom 

o  stávam sa členom Cirkvi = Božej rodiny 

 

c) Aké sú symboly krstu?  

o  krstná košieľka (čisté srdce, milosť 

posväcujúca) 

o  krstná svieca (symbolizuje Ježiša, ktorý je 

svetlom) 

o  voda (nový život, očistenie) 

 

d) Kto ustanovil sviatosť krstu?  

o  Pán Ježiš: „Choďte a učte všetky národy 

a krstite ich... 

 

e) Ako sa krstí?  

o  Kňaz leje dieťaťu vodu na čelo a hovorí pri 

tom slová: „MENO, ja ťa krstím v mene Otca 

i Syna i Ducha Svätého. Amen. 

 

f) K čomu ma krst zaväzuje? 

o  Rozmýšľať ako Ježiš 

o  Rozprávať ako Ježiš 

o  Konať ako Ježiš 

g) Kedy si obnovujeme krstné sľuby? 

o  Kedykoľvek to cítime za potrebné. 

o  Pri veľkých udalostiach – napr. pred prvým 

svätým prijímaním, pred birmovkou.... 

o  Keď sme zanechali život podľa viery 

a chceme to napraviť. 

 

h) Čoho sa zriekame a čo vyznávame pri krstných 

sľubov? 

o  Zriekame sa: Diabla, jeho skutkov (hriechov) 

a pokušení (aby nám nezničili srdce). 

o  Vyznávame vieru v Boha Otca, Syna, Ducha 

Svätého a Cirkev (ktorú si vytvára Boha ako 

svoju rodinu) 
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II. MODLITBA 

 

a) Ako sa správne prežehnáme? 

 

b) Prečo sa prežehnáš, keď vstupuješ do kostola? 

o  Pripomínam si tým, že som pokrstený (som 

Božím dieťaťom navždy) 

 

c) Čo je modlitba? 

o  Modlitba je rozhovor človeka s Pánom 

Bohom 

 

d) Aké základné modlitby poznáš? 

o  Otče náš 

o  Zdravas´ 

o  Sláva 

o  Verím 

o  Anjel Pána 

o  Modlitba ľútosti 

e) Vymenuj 7 sviatostí, ktoré nám daroval Ježiš. 

krst, birmovanie, sv. zmierenia, eucharistia, 

pomazanie chorých, kňazstvo, manželstvo 

 

III. DESATORO (možno použiť lístočky na vylosovanie 

prikázania) 

 

a) Odkiaľ máme Desatoro Božích prikázaní? 

o  Pán Boh ich dal Mojžišovi na vrchu Sinaj 

 

b) Ako znie hlavné prikázanie lásky? 

o  Miluj Pána Boha nadovšetko a blížneho 

ako seba samého 

 

c)   Vymenuj Desatoro Božích prikázaní a v skratke 

vysvetli o čom sú. 

 

IV. SVIATOSŤ  ZMIERENIA 

 

a) Čo je svedomie? 

o  je Boží hlas, ktorý sa nám prihovára v našom 

srdci (vnútri). 

 

b) Čo je hriech? 

o  je prestúpenie Božieho zákona 

o  urážka Pána Boha 

o  ničí priateľstvo s Pánom Bohom i s ľuďmi 

 

c) Ako hrešíme? 

o  myšlienkami 

o  slovami 

o  skutkami 

o  zanedbávaním dobrého 

 

d) Aký hriech poznáme?  
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o  ťažký – ú. vedome; ú. dobrovoľne; vo 

vážnej veci (- desatoro, proti Bohu, 

a životu človeka). 

o  ľahký – ak jedna z týchto okolností 

chýba 

 

e) Čo je ľútosť?  

o  úprimná bolesť duše nad spáchanými 

hriechmi 

o  je podmienka odpustenia 

 

f) Cez ktoré sviatosti mi Pán Boh odpúšťa 

hriechy? 

o  krst (to ich ale nenapadne) 

o  sv. zmierenia 

 

g) Kto ustanovil sviatosť zmierenia a kedy? 

o  Pán Ježiš 

o  Po svojom zmŕtvychvstaní 

 

h) Ako sa pripravím na sv. zmierenia? 

o  Modlitba 

o  Spytovanie svedomia 

o  Ľútosť (doma) 

i) Aké sú najdôležitejšie časti sv. spovede? 

o  vyznanie hriechov 

o  ľútosť  

o  rozhrešenie 

o  zadosťučinenie (skutok pokánia) 

o  predsavzatie sa polepšiť  

 

j) Komu Pán Ježiš udelil moc odpúšťať 

hriechy? 

o  apoštolom – biskupom – kňazom 

 

k) Koho zastupuje kňaz pri sv. zmierenia? 

o  Pána Ježiša 

 

V. SVATÁ  OMŠA 

 

a) Kto a kedy slúžil prvú sv. omšu v dejinách? 

o  Pán Ježiš pri poslednej večeri 

 

b) Z ktorých 2 častí sa skladá sv. omša? 

o  Bohoslužba slova 

o  Bohoslužba obety 

 

c) Kde to patrí? 

o  čítanie zo Sv. písma – B. slova 

o  obetovanie – B. obety 

o  verím v Boha – B. slova 

o  premenenie – B. obety 

o  prosby – B. slova 

o  sv. prijímanie – B. obety 

o  kázeň – B. slova 

 



4 
 

d) Ako nazývame Ježišovo telo a Ježišovu krv 

jedným slovom? 

o  Eucharistia 

 

e) Prijímame v eucharistii aj dušu Pána Ježiša? 

o  Áno, lebo prijímame v nej živého 

Pána Ježiša – jeho telo, krv, dušu 

a božstvo pod spôsobmi chleba 

a vína. 

 

f) Čo je sv. Omša? 

o  Je to hostina, pri ktorej nám Pán Ježiš 

dáva svoje telo a krv za pokrm pre 

dušu.  

o Najprv sa nám Ježiš daruje cez Božie 

slovo a potom cez prinesené dary, 

ktoré premieňa cez kňaza, na svoje 

Telo a Krv. 

 

g) Na čo sa pripravujeme počas prípravy na 1. 

sväté prijímanie? 

o  Na plnú účasť na svätej omši. 

 

h)  Ako často máme pristupovať k Eucharistii? 

o  Čo najčastejšie, veď prijímame Boha 

a Jeho lásku. 

o  Aspoň v nedele a prikázané sviatky. 

 

 

i) Ako sa mám pripraviť na prijatie Pána Ježiša? 

o  duchovne – sv. zmierenia 

o  telesne – Eucharistický pôst (hodinu pred sv. 

prijímaním nejem, nepijem s výnimkou vody a liekov) 

 

VI. PRAVDY  VIERY 

a) Koľko je Bohov? 

o  Boh je len jeden (v 3 Osobách – Otec, Syn, Duch 

Svätý = ako sa žehnajú) 

 

b) Ako nazývame 3 božské osoby jedným menom? 

o  Najsvätejšia Trojica 

 

c) Prečo Pán Ježiš zomrel? 

o  z lásky k nám sa obetoval, aby sme sa raz mohli 

dostať do neba k Nemu 

d) Prečo je dôležité chodiť do kostola v nedele 

a prikázané Sviatky? 

o  Lebo si z nás Ježiš buduje spoločenstvo – svoju 

rodinu – Cirkev, ktorú živí svojim slovom a životom 

a ako ľudia sa potrebujeme stretať s našimi bratmi 

a sestrami.  

o  Chcem nám darovať to, čo nám pripravil a my sa 

učíme darovať Ježišovi a našim bratom a sestrám to, 

čo môžeme z lásky. 

o  Je to aj Cirkevný príkaz, aby sme nezabudli, že je to 

veľmi dôležité. 

e) Ako sa plánuješ zapojiť do života Božej rodiny? 

o  Skús vlastnými slovami  (aj rodičia) 


