001 Kontrolné otázky pre birmovancov (vedomosti prvoprijímajúcich).
Na ceste k dospelosti zbierame vedomosti a skúsenosti tak, aby sme mali
1. poznanie
2. podľa neho žili
3. vedeli ho obhájiť 4. dokázali ho odovzdať
Ak nevieš odpovede na otázky 1 – 76, pomôže ti materiál z prípravy na prvé sv. prijímanie. Odpovede si
zoštylizuj tak, aby si im rozumel. Tvoje odpovede by nemali byť detské, ale na úrovni dospievajúceho
kresťana.
1. Akého si náboženstva a do akej Cirkvi patríš?
2. Ako znie katolícky pozdrav? Vieš sa správne prežehnať?
3. Kto nás prišiel poučiť o Nebeskom Otcovi?
4. Čo je napísané vo sv. Písme o Nebeskom Otcovi?
5. Kde je Boh? Prečo ho nevidíme?
6. Čo vie Pán Boh? Čo zjavil o sebe?
7. Kto a pre koho stvoril svet? Ako dlho to trvalo?
8. Kto sú anjeli? Majú krídla? Komu slúžia?
9. Čo sa stalo s neposlušnými anjelmi?
10. Ako voláme anjelov, ktorí nás chránia?
11. Povedz modlitbu k anjelovi strážnemu.
12. Ako sa líšia anjeli od ľudí?
13. Kto stvoril človeka? Ako sa volali prví ľudia?
14. Ako a kde žili prví ľudia?
15. Ako delíme sv. písmo? Koľko má kníh?
16. Vymenuj aspoň 6 postáv Starého Zákona.
17. Čo dal Boh človekovi a ostatným živočíchom nie?
18. Aká je naša duša? Komu sa človek podobá dušou?
19. Kto naviedol prvých ľudí na hriech? Ako ten hriech voláme?
20. Čo urobil Boh, keď prví ľudia zhrešili?
21. Komu uškodil prvý hriech? Aké sú následky prvého hriechu?
22. Koho Boh vybral za Matku svojho Syna? Kto bol Jozef?
23. Kde sa Vykupiteľ narodil? Kto sa mu prišiel pokloniť?
24. Ako sa ľudia dozvedeli o narodení Vykupiteľa?
25. Kto a prečo chcel malému Ježišovi ublížiť?
26. Ako sa Ježiš zachránil? Kedy sa vrátil do Nazareta?
27. Kam putoval 12-ročný Ježiš? Čo sa tam stalo?
28. Kto a kedy pokrstil Ježiša? Čo sa pri tom udialo?
29. Ako a prečo Ján Krstiteľ zomrel? Ako nazval Ježiša?
30. Kedy začal Ježiš učiť? Aký bol jeho prvý zázrak?
31. Prečo mohol Ježiš robiť zázraky? Ktoré poznáš?
32. Kde je napísané to, čo Ježiš učil? Vymenuj evanjelistov.
33. Načo a koľko apoštolov si vybral Ježiš? Vymenuj piatich.
34. Ako Ježiš uzdravoval duše? Koho vzkriesil z mŕtvych?
35. Akú modlitbu naučil apoštolov? Kedy a kde sa modlieval?
36. Kedy a kde sa máme modliť? Čo je to modlitba?
37. Kto a kedy slávil prvú sv. omšu?
38. Kde to bolo a kto tam ešte bol?
39. Čo urobil Ježiš s chlebom a vínom pri poslednej večeri?
40. Čo je Sviatosť Oltárna? Načo ju potrebujeme?
41. Kedy začalo Ježišovo utrpenie? Kedy a prečo zomrel?
42. Kedy vstal Ježiš zmŕtvych? Kedy si to pripomíname?
43. Akú moc dal Ježiš apoštolom? Komu ju oni odovzdali?
44. Ako voláme Ježišov návrat k Nebeskému Otcovi? Kedy to bolo?
45. Kto je Duch svätý? Kedy zostúpil na apoštolov? Čo sú Turíce?
46. Prostredníctvom koho dnes účinkuje Pán Ježiš?
47. Kto založil Cirkev? Kto do nej patrí?

48. Ako sa volal prvý pápež? Ako sa volá terajší?
49. Povedz hlavné prikázanie. Povedz šesť hlavných právd.
50. Povedz Desatoro. Vymenuj Cirkevné prikázania.
51. Ako a prečo máme vyslovovať Božie meno a mená svätých?
52. Kedy je tvoja účasť na sv. omši v nedeľu platná?
53. Aké podmienky musíš spĺňať ak chceš ísť na sv. prijímanie?
54. Čo máme robiť, aby sme duchovne rástli?
55. Ako si zachováme čistotu tela a duše?
56. Čo je pokušenie a čím ho premáhame?
57. Čo je hriech? Čo svedomie? Čo je ľútosť? (definície!)
58. Čo znamená spytovať si svedomie? Kedy to robíme?
59. Komu hriechom škodíme a koho urážame?
60. Prečo je vo svete zlo? Čo máme robiť, aby sme ho premohli?
61. Komu dal Ježiš moc odpúšťať hriechy?
62. Kedy a akými slovami ustanovil Ježiš sviatosť zmierenia?
63. Prečo sú krst a pokánie sviatosti mŕtvych?
64. Kedy máme ľutovať za svoje hriechy?
65. Ako sa pripravujeme na sv. spoveď? Čo je spovedné zrkadlo?
66. Povedz postup sv. spovede.
67. Aké môže byť zadosťučinenie?
68. Z akých častí sa skladá sv. omša? Kedy sú sv. omše v našom kostole?
69. Kto všetko a kedy a čím sa môže zapojiť do sv. omše?
70. Čo je eucharistický pôst? Aké sú výnimky?
71. Koľkokrát môžeš ísť za deň na sv. prijímanie?
72. Kedy je možné sv. prijímanie mimo sv. omše?
73. Ako sa pripravíš na sv. prijímanie? Čo robíš po ňom?
74. Vymenuj sviatosti. Ako často máme pristupovať k sviatostiam?
75. Ktoré sviatosti si už prijal? Ktoré sa prijímajú iba raz a prečo?
76. Aké podmienky má spĺňať birmovný rodič?
POMôCKA
KONTROLNÉ OTÁZKY a odpovede pre prvoprijímajúcich (1. časť: druháci)
1. Kto je Pán Boh? Pán Boh je náš Nebeský Otec. Pán Boh je Stvoriteľ sveta.
2. Čo je napísané vo Svätom Písme o Nebeskom Otcovi? Je tam napísané, aký je Nebeský Otec, čo
robí, ako sa k nemu ide.
3. Kde je Pán Boh? Pán Boh je všade.
4. Čo vie Pán Boh? Pán Boh vie všetko.
5. Prečo Pána Boha nevidíme? Lebo je čistý duch.
6. Koľko osôb je vo večnom Bohu? V jednom Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn, Duch Svätý.
7. Ako menujeme tri Božské osoby? Najsvätejšia Trojica.
8. Kto a pre koho stvoril svet? Svet stvoril Pán Boh pre nás.
9. Kto sú anjeli? Anjeli sú duchovia.
10. Kto stvoril človeka? Pán Boh.
11. Aká je naša duša? Naša duša je nesmrteľná.
12. Čím obdaroval Pán Boh prvých ľudí? Svojim životom a svojou krásou.
13. Kto naviedol prvých ľudí na hriech? Zlý duch.
14. Čo sa stalo, keď prestali prví ľudia poslúchať Pána Boha? Prestali byť milými deťmi Otca,
zatarasili si cestu do neba, prišlo na nich utrpenie, smrť a iné zlá.
15. Ako voláme hriech prvých ľudí? Dedičný hriech. S týmto hriechom a jeho následkami sa narodí
každý človek. Iba Pán Ježiš a Panna Mária ho nemali.
16. Koho Pán Boh prisľúbil prvým ľuďom po prvom hriechu? Vykupiteľa.
17. Kto je náš Vykupiteľ? Ježiš Kristus.

18. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš Kristus je Boží Syn, ktorý sa stal človekom.
19. Kto je matka Pána Ježiša? Panna Mária
20. Kto bol pestún Pána Ježiša? Svätý Jozef (Otcom Pána Ježiša je Nebeský Otec)
21. Kde sa narodil Pán Ježiš? V Betleheme.
22. Kto sa prišiel pokloniť Pánu Ježišovi? Pastieri a mudrci.
23. Kde žil Pán Ježiš so svojou Matkou a pestúnom? V Nazarete.
24. Ako voláme nazaretskú rodinu? Svätá rodina.
25. Prečo vedel Pán Ježiš o Bohu tak krásne rozprávať? Lebo je Boží Syn.
26. Čo učil Pán Ježiš? Učil o Nebeskom Otcovi, o Božom kráľovstve, o tom, čo máme veriť a robiť,
aby sme prišli do neba.
27. Prečo mohol Pán Ježiš robiť zázraky? Lebo je Boží Syn.
28. Kto je učeníkom Pána Ježiša? Ten, ktorý počúva jeho slová a podľa nich aj žije.
29. Koľko apoštolov si Pán Ježiš vyvolil? Dvanásť.
30. Prečo sa niektorí stali nepriateľmi Pána Ježiša? Lebo neverili, že prišiel od Pána Boha. Neverili,
že je Boží Syn.
31. Čo robíme, keď sa modlíme? Rozprávame sa s nebeským Otcom.
32. Akú modlitbu naučil Pán Ježiš apoštolov? Otče náš.
33. Čo urobil Pán Ježiš s chlebom a vínom pri Poslednej večeri? Chlieb premenil na svoje Telo, víno
premenil na svoju Krv.
34. Prečo dnes slávime svätú omšu? Lebo to Pán Ježiš prikázal: „Toto robte na moju pamiatku!“
35. Kedy zomrel Pán Ježiš? Na Veľký piatok.
36. Prečo trpel a zomrel Pán Ježiš? Trpel a zomrel za naše hriechy, aby sme prišli do neba.
37. Kedy vstal z mŕtvych Pán Ježiš? Vstal z mŕtvych na tretí deň, v nedeľu ráno.
38. Kedy slávime pamiatku zmŕtvychvstania Pána Ježiša? Na Veľkú noc a každú nedeľu.
39. Akú moc odovzdal Pán Ježiš apoštolom? Moc učiť, krstiť, odpúšťať hriechy, sláviť svätú omšu..
40. Prostredníctvom koho dnes účinkuje Pán Ježiš? Prostredníctvom biskupov a kňazov.
41. Kto založil Cirkev a kto ju tvorí? Cirkev založil Pán Ježiš a tvoria ju Božie deti.
42. Kto bol prvý pápež a ako sa volá terajší pápež? Prvý pápež bol svätý Peter, terajší sa volá
František.
43. Ku komu sa vrátil Pán Ježiš a ako voláme tento návrat? Pán Ježiš sa vrátil ku Nebeskému Otcovi
a tento návrat voláme Nanebovstúpenie.
44. Kto je Duch Svätý? Duch Svätý je tretia Božská osoba jediného Boha.
45. Prečo Pán Ježiš znova príde? Aby súdil živých i mŕtvych.
KONTROLNÉ OTÁZKY a odpovede pre prvoprijímajúcich (2. časť: tretiaci)
Božie dieťa zachováva prikázania
1. Čo je pokušenie? Pokušenie je navádzanie zlého ducha na hriech.
2. Ako premáhame pokušenie? Premáhame ho modlitbou a prijímaním sviatostí.
3. Čím sa majú riadiť ľudia? Božími a cirkevnými prikázaniami. Kto ich prestúpi, má hriech.
4. Čo je hriech? Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božích prikázaní.
5. Ako rozdeľujeme hriechy? Na ľahké (všedné) a ťažké (smrteľné).
6. Akým spôsobom hrešíme? Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
7. Čo je svedomie? Svedomie je Boží hlas v našom vnútri, ktorý nám hovorí, čo je dobré a čo je zlé.
8. Čo je ľútosť? Ľútosť je úprimná bolesť našej duše nad spáchanými hriechmi.
9. Komu hriechom škodíme? Predovšetkým sebe, ale aj iným ľuďom.
10. Koho hriechom urážame? Hriechom urážame Pána Boha.
11. Povedz hlavné prikázanie. Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej svojej duše, zo
všetkých síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!

12. Ako sa volajú pravidlá života, ktoré dal Boh Mojžišovi na vrchu Sinaj? Desatoro Božích
prikázaní.
Božie dieťa rastie v láske
13. Čo máme robiť, aby sme duchovne rástli a zachovali prvé prikázanie? Pravidelne sa modliť,
mať rád Pána Boha a veriť mu, zúčastňovať sa na sv. omši, prijímať sviatosti, pravidelne si spytovať
svedomie...
14. Kedy zachovám druhé prikázanie? Keď Božie meno a mená svätých vyslovujem s úctou.
Nie v hneve, alebo zo žartu.
15. Kedy zachovám tretie prikázanie? Keď nevynechám sv. omšu v nedeľu a v prikázaný sviatok bez
vážnych dôvodov. Som na sv. omši pozorný, nevyrušujem, zapájam sa.
16. Čo v nedeľu nerobíme? Nekonáme ťažkú prácu, ktorá sa môže urobiť v týždni – oddychujeme.
17. Ako sa správam k rodičom? Za rodičov sa modlím, poslúcham ich, vážim si ich.
18. Komu okrem rodičov prejavujem úctu? Všetkým dospelým – starým rodičom, učiteľom,...
19. Kedy zachovávam piate prikázanie?
Keď si vážim a chránim svoj život a zdravie. Vhodne sa obliekam, aby som neochorel, športujem,
rešpektujem dopravné predpisy … Chránim prírodu a neničím ju.
20. Ako chránim život a zdravie iných? Neublížim im na zdraví, nebijem sa, nehnevám ich.
21. Kedy zachovám 6. a 9. prikázanie? Keď si vážim svoje telo a hľadím s úctou na seba a na iných.
Keď nepozerám programy, časopisy, reklamy a filmy, kde sú nahé ľudské telá.
22. Prečo máme mať naše telo v úcte?
Lebo pri krste sa stalo chrámom Ducha Svätého. Pán Ježiš
povedal: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“
23. Kedy zachovám 7. a 10. prikázanie? Keď nekradnem a neničím svoje, ani cudzie veci.
24. Čo urobíme s ukradnutou, alebo nájdenou vecou? Ukradnutú vrátime, nájdenú odovzdáme, škodu
nahradíme.
25. Ako získavame majetok pre seba? Statočnou prácou.
26. Na čo sme dostali dar reči? Aby sme sa mohli rozprávať, hovorili pravdu a oslavovali Pána Boha.
27. Kedy zachovám 8. prikázanie? Keď neklamem, neohováram, neosočujem, nevyvyšujem sa nad
iných, neprezradím zverené tajomstvo…
28. Ako často máme pristupovať k sviatostiam? Niektoré sviatosti môžeme prijať iba raz.
Eucharistiu a sviatosť zmierenia by sme mali prijímať čo najčastejšie.
Sviatosť zmierenia
29. Čo by som mal urobiť, aby mi nebeský Otec mohol odpustiť moje previnenie a opäť prijať za svoje
dieťa? Vyznať všetky hriechy a úprimne ich oľutovať.
30. Komu dal Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy? Apoštolom. Apoštoli túto moc odovzdali biskupom a
kňazom.
31. Ako nám Boh odpúšťa hriechy?
Prostredníctvom kňaza vo sviatosti zmierenia.
32. Kto môže prijať sviatosť zmierenia? Každý pokrstený človek, ktorý spáchal hriech a úprimne ho ľutuje.
33. Ako sa pripravujeme na sv. zmierenia? Dôkladným spytovaním svedomia. Tu spoznávame, aké hriechy
sme spáchali.
34. Čo znamená spytovať si svedomie? V modlitbe skúmať, čo dobré a čo zlé sme urobili.
35. Kedy si máme spytovať svedomie? Pravidelne na konci každého dňa ; vždy dôsledne pred sviatosťou
zmierenia a vždy na začiatku sv. omše.
36. Ako začneš vyznávať hriechy?
Spovedám sa Pánu Bohu, že som (od malička, za mesiac, …) spáchal(a) tieto hriechy.
37. Ako zakončíš vyznanie hriechov?
Na viac hriechov sa nepamätám.
38. Ako oľutuješ hriechy?

Bože môj, celým srdcom ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som ťa hriechmi urazil (a). Chcem sa
polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť mi pre krv Kristovu.
39. Čo urobíme po odpustení hriechov?
Vykonáme kajúci skutok, ktorý nám kňaz uložil.
40. Aký môže byť kajúci skutok? Modlitba, dobrý skutok, alebo sebazaprenie.
Eucharistia – Sviatosť Oltárna
41. Čo je Eucharistia? Eucharistia je pravé telo a krv Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína.
42. Načo ju potrebujeme? Ako pokrm pre našu dušu.
43. Kedy Pán Ježiš ustanovil pokrm pre dušu - Sviatosť Oltárnu?
Pri Poslednej večeri. Tam apoštoli prvýkrát prijímali telo a krv Kristovu.
44. Ako ustanovil Pán Ježiš pokrm pre dušu - Sviatosť Oltárnu? Tak, že chlieb premenil na svoje telo
a víno premenil na svoju krv.
45. Čo je svätá omša? Je nekrvavá obeta Pána Ježiša.
Je to aj obetná hostina, pri ktorej nám Ježiš dáva svoje telo ako pokrm pre našu dušu.
46. Z akých častí sa skladá svätá omša? Bohoslužba slova a bohoslužba obety.
47. Čo pozdvihuje kňaz v prostriedku svätej omše?
Pozdvihuje Kristovo Telo a Kristovu Krv.
48. Koho prijímame vo svätom prijímaní? Neprijímame obyčajný chlieb, ale skutočné telo a krv Pána
Ježiša pod spôsobom chleba a vína.
49. Čo je eucharistický pôst? Že jednu hodinu pred sv. prijímaním nič nejeme, ani nepijeme okrem čistej
vody a liekov.
50. Kto môže prijať Pána Ježiša v Eucharistii? Ten, kto nemá v duši ťažký hriech, zachová eucharistický pôst
a túži po Pánu Ježišovi.
51. Prečo prijímame Pána Ježiša vo svätom prijímaní?
Aby sme boli podobnejší Pánu Ježišovi, aby sme poslúchali rodičov, aby sme sa znášali so spolužiakmi
a s inými, aby bol Pán Ježiš v nás a my v ňom, aby sme mali večný život, …
52. Ako sa mám pripraviť na prijatie Pána Ježiša?
Duchovne – pripravím si srdce modlitbou, (ak je to potrebné aj sv. spoveďou)
Telesne - dodržím eucharistický pôst
Po sv. prijímaní sa v modlitbe poďakujem.

