
Otázky na prvé sväté prijímanie 
 

1.  Kam patrím od krstu? 

     Do katolíckej Cirkvi. Som kresťan katolík. 

2.  Čo veríme my kresťania?   

     Veríme, že: 
            1. Boh je len jeden, 

                    2. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý; 

        3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil; 

                    4. Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá;  

                    5. Duša človeka je nesmrteľná; 

                    6. Božia milosť je na spásu potrebná.                
        (= 6 hlavných právd)            

3.  K čomu nás zaväzuje krst? 

     Myslieť, hovoriť a konať ako Pán Ježiš. 

4.  Čo sľúbime Bohu pri obnove krstných sľubov? 

     Že budeme v neho veriť, milovať ho a že sa budeme chrániť zlého    

     ducha a všetkých jeho pokušení. 

5.  Ako znie hlavné prikázanie ? 

     Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej  

     mysle, z celej sily a svojho blížneho ako seba samého. 

6.  Ako sa volá kniha, ktorá nám hovorí o Pánu Bohu? 

     Sväté Písmo. 

7.  Kto je Pán Ježiš? 

     Druhá Božská osoba, Boh, ktorý sa stal človekom. 

8.  Prečo Pán Ježiš prišiel na zem? 

     Aby ohlasoval Božie kráľovstvo, pomáhal ľuďom (robil zázraky). 
 

9.  Čo je hriech? 

     Zlo, ktoré robíme vedome a dobrovoľne. 

10. Aký hriech poznáme? 

     Ťažký a ľahký. 

11. Koho uráža hriech? 

      Pána Boha.  
12. Čo ničíme ťažkým hriechom? 

      Priateľstvo s Bohom. 

13. Kedy ťažko hrešíme? 

      Keď vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci porušíme Boží príkaz. 

14. Ako môžeme obnoviť priateľstvo s Bohom po ťažkom hriechu? 

      Svätou spoveďou. 

 

15. Čo sa deje pri sviatosti zmierenia – svätej spovedi? 

      Pán Ježiš nám cez kňaza odpúšťa hriechy. 
16. Čo nás upozorňuje na to, že robíme hriech? 

      Svedomie. 

17. Čo je to svedomie? 

      Vnútorný hlas v našom srdci. 

18. Čo robíme pri spytovaní svedomia? 

      Rozmýšľame, akými hriechmi sme urazili Pána Boha. 

19. Čo znamená robiť pokánie? 

      Napraviť zlo, ktoré sme spáchali a zmeniť sa k lepšiemu. 

20. Kto spácha svätokrádež? 

      Kto s ťažkým hriechom prijme Pána Ježiša. 

21. Môžeme ísť na sv. prijímanie, ak máme ľahký hriech? 

      Áno, ak na začiatku sv. omše oľutujeme. 

22. Čo je to ľútosť? 

      Je to bolesť duše nad spáchanými hriechmi. 

23. Povedz ľútosť. 

      Bože môj, celým srdcom ťa milujem, a preto veľmi ľutujem, že som  

      ťa hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť.  

      Otče, odpusť mi pre krv Kristovu. Amen. 
 

24. Komu dal Pán Boh Desatoro? 

      Mojžišovi na hore Sinaj. 

25. Čo prikazuje Boh v 1. prikázaní? 

      Aby sme najviac milovali Pána Boha. 

26. Kedy strácame vieru? 

      Keď sa nemodlíme, nechodíme v nedeľu na sv. omšu,  

      neučíme sa náboženstvo, nečítame Sv. písmo.                                                                   

27. Ako máme vyslovovať Božie meno? 

      S úctou a zbožne. 

28. Ako slávime nedeľu? 

      a.  Zúčastnime sa na sv. omši, 

      b.  nepracujeme, oddychujeme, navštívime chorých, čítame Sv. Písmo,      

            športujeme. 

29. Čo sú prikázané sviatky? 

      Dni, ktoré prežívame ako nedeľu. 

30. Ako prejavíme úctu a lásku rodičom? 

      Poslušnosťou, pomocou a modlitbou za nich. 



 

31. Koho máme poslúchať okrem rodičov? 

      Učiteľov, vychovávateľov, kňazov a tých, čo sa o nás starajú. 

32. Čo znamená nezabiješ? 

      Máme si chrániť svoj život a život svojich blížnych. 

33. Načo nám Boh dal život a zdravie? 

      Aby sme šťastne žili na zemi a zaslúžili si nebo. 

34. Kto škodí blížnemu na duši? 

      Kto iného navádza na hriech a zlo. 

35. Čo Boh zakazuje v príkaze nezosmilníš? 

      Zakazuje pozerať neslušné filmy a hovoriť zlé slová. 

36. Čo sľúbil Pán Ježiš ľuďom čistého srdca? 

      Sľúbil im, že uvidia Boha. 

37. Čo znamená nepokradneš? 

      Nemáme kradnúť a spoločné i vlastné veci šetriť a používať ich 

      na dobro. 

38. Čo urobíme s ukradnutou alebo nájdenou vecou? 

      Ukradnutú vec vrátime, nájdené veci odovzdáme, škodu nahradíme. 

39. Môžeme klamať? 

      Nie!  Vždy máme hovoriť pravdu. 

40. Prečo mohli ľudia veriť Ježišovi? 

      Lebo vždy hovoril pravdu. 

41. Ako sa volá človek, ktorý má seba radšej ako Boha a iných ľudí? 

      Sebec. 

42. Čo je to modlitba? 

      Rozhovor s Pánom Bohom. 

43. Ktorú modlitbu nás naučil Pán Ježiš? 

      Otče náš. 
 

44. Čo je to Eucharistia? 

      Je to Sviatosť Oltárna. Je to živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba    

      a vína. 

45. Načo potrebujeme Eucharistiu? 

      Aby sme žili večne. 

46. Kedy Pán Ježiš ustanovil Sviatosť Oltárnu – Eucharistiu? 

      Na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri. 

47. Ako ustanovil Pán Ježiš Eucharistiu? 

      Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. 

 

48. Komu dal Ježiš moc premieňať chlieb na svoje telo a víno na svoju krv? 

      Apoštolom, apoštoli biskupom a biskupi kňazom. 

49. Kde sa opakuje obeta Pána Ježiša? 

      Na oltári pri každej svätej omši. 

50. Prečo je obeta na kríži a obeta na oltári tá istá? 

      Lebo sa obetuje ten istý Ježiš. 

51. Čo je sa deje vo svätej omši? 

      Vo svätej omši sa Pán Ježiš obetuje za nás. 

52. Ako sa delí svätá omša? 

      Na bohoslužbu slova a bohoslužbu obety. 

53. Koho prijímame vo svätom prijímaní? 

      Pána Ježiša pod spôsobom chleba. 

54. Čo spôsobuje v nás sväté prijímanie? 

      Lieči rany našej duše a dáva nám silu, aby sme boli lepší. 

55. Ako sa máme pripraviť na sväté prijímanie? 

      a.  vyspovedáme sa, 

      b.  z úcty k Ježišovi aspoň 1 hodinu pred sv. prijímaním nič nejeme       

           a piť môžeme iba čistú vodu, 

      c.  sme pozorní na sv. omši. 

56. Kde prebýva Pán Ježiš pod spôsobom chleba v Eucharistii? 

      V  bohostánku. 

57. Čo nás upozorňuje v kostole na prítomnosť Pána Ježiša? 

      Večné svetlo. 

58. Ako si uctíme Pána Ježiša v Eucharistii pri príchode do kostola? 

      Pokľaknutím. 
 

59. Vymenuj 7 hlavných hriechov: 

      Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, obžerstvo, hnev, lenivosť. 

60. Vymenuj 7 sviatostí: 

      Krst, Birmovanie, Sviatosť Oltárna, Sviatosť zmierenia,  

      Pomazanie chorých, Kňazstvo, Manželstvo. 
 

         Vedieť základné modlitby: 

 Otče náš 

 Zdravas Mária 

 Sláva Otcu 

 Anjel Pána 

 Verím v Boha 

 6 hlavných právd 

 Desať Božích príkazov 


