Otázky na prvé sväté prijímanie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kto je Boh?
Boh je Pán celého sveta a náš nebeský Otec
Koľko je bohov?
Boh je len jeden, v troch osobách - Otec, Syn a Duch Svätý.
Ako nazývame tri božské osoby jedným menom?
Najsvätejšia Trojica.
Čím sa prví ľudia previnili voči Pánu Bohu?
Previnili sa neposlušnosťou.
Uškodil hriech prvých ľudí iba im?
Nie, prešiel aj na nás, preto sa volá dedičný hriech.
Čo znamená byť pokrstený?
Krstom sa mi zmýva dedičný hriech. Stávam sa navždy Božím
dieťaťom a členom Cirkvi.

7. Kto je Ježiš Kristus ?
Ježiš Kristus je Boží Syn, pravý Boh a pravý človek.
8. Ako Pán Ježiš pomáhal ľuďom?
Uzdravoval chorých, vyučoval, sýtil hladných, kriesil mŕtvych, odpúšťal hriechy.
9. Čo spôsobuje chorobu duše?
Hriech.
10. Ako lieči Ježiš dušu človeka?
Pán Ježiš lieči dušu človeka tým, že nám odpúšťa hriechy.
11. Čo je ľútosť?
Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi
12. Čo je hriech?
Hriech je vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božích prikázaní.
13. Ako rozdeľujeme hriechy?
Na ľahké (všedné) a ťažké (smrteľné).
14. Akým spôsobom hrešíme?
Myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého.
15. Ako nám Boh dnes odpúšťa hriechy?
prostredníctvom kňaza vo sviatosti zmierenia.
16. Čo je potrebné na to, aby mi mohli byť odpustené hriechy?
Vyznať všetky hriechy a úprimne ich oľutovať.

17. Ako sa volajú pravidlá života, ktoré dal Boh Mojžišovi na
vrchu Sinaj? Desatoro Božích prikázaní
18. Ako znie hlavné prikázanie lásky?
Miluj Pána Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého.

19. Čo je svedomie?
Vnútorný hlas, ktorým sa k nám Pán Boh prihovára a usmerňuje nás, čo je
správne a čo nie.
20. Prečo musel Pán Ježiš trpieť a zomrieť?
Ježíš trpel a zomrel dobrovoľne, z lásky k nám. Svojou smrťou nás
vykúpil z otroctva hriechu.
21. Čo pre nás kresťanov znamená Veľká noc?
Veľká noc je najväčší sviatok kresťanov. Pripomíname si najdôležitejšiu
udalosť našej viery - zmŕtvychvstanie Pána Ježiša.
22. Čo nám prinieslo Ježišovo zmŕtvychvstanie?
Ježiš nám svojím zmŕtvychvstaním otvoril bránu do neba a daroval
večný život.
23. Čo urobil Pán Ježiš pri Poslednej večeri?
Premenil chlieb na svoje telo a víno na svoju krv. Takto zostal
medzi nami neustále prítomný.
24. Ako nazývame Ježišovo telo a
Ježišovu krv? Eucharistia.
25. Koho prijímame vo svätom prijímaní?
Pri svätom prijímaní prijímame skutočné telo a krv Pána Ježiša - pod
spôsobom chleba a vína.
26. Akými slovami sa chlieb a víno premieňa na Ježišovo telo
a krv?
Chlieb na Ježišovo telo: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za
vás.u
Víno na Ježišovu krv: „Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i
za všetkých na odpustenie hriechov."
27. Čo je svätá omša?
Svätá omša je nekrvavá obeta Pána Ježiša. Je to obetná hostina, pri
ktorej nám Ježiš dáva svoje telo ako pokrm pre našu dušu.
28. Z akých časí sa skladá svätá
omša? Bohoslužba slova a
bohoslužba obety.
29. Ako sa mám pripraviť na prijatie Pána Ježiša?
Duchovne - pripravím si srdce (ak je to potrebné, aj
svätou spoveďou). Telesne - dodržím eucharistický
pôst.
30. Kedy sme my kresťania povinní zúčastniť sa na svätej omši?
Každú nedeľu a prikázaný sviatok.

Základné modlitby
Katolícky pozdrav
Pochválený buďct Ježiš Kristus. (Odpoveď: Naveky amen.)
Znamenie kríža (prežehnanie sa)
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Modlitba Pána (Otče náš)
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.
Anjelské pozdravenie (Zdravas' Mária)
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.
Vyznanie viery (Verím v Boha)
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.
Chvála Najsvätejšej Trojice
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i
vždycky i na veky vekov. Amen

Za rodičov
Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov,
dožič, aby dlho žili, žehnaj mojich rodičov.
Žehnaj mojich bratov, sestry, veď nás všetkých do neba,
Obdarže nás vierou svätou, neodlúč nás od seba.
Otec, matka pre nás žijú, v práci sily tratia,
keď nás zbožne vychovajú, nech sa k tebe vrátia. Amen.

Šesť hlavných právd
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Boh je len jeden
V Bohu sú tri osoby: Otec, syn a Duch Svätý
Boží syn sa stal človekom, aby nás vykúpil
Boh je spravodlivý sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.
Duša človeka je nesmrteľná.
Milosť Božia je na spásu potrebná

Desatoro 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.
Sedem sviatostí
1. Krst
2. Birmovanie
3. Eucharistia
4. Sviatosť zmierenia
5. Pomazanie chorých
6. Posvätná vysviacka
7. Manželstvo

Sedem hlavných hriechov
1. Pýcha
2. Lakomstvo
3. Smilstvo
4. Závisť
5. Obžerstvo
6. Hnev
7. Lenivosť

Svätá spoveď
* Keď prídeš ku kňazovi, pozdravíš: Pochválený buď Ježiš Kristus.
* Prežehnáš sa a povieš:
Spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný otče,
že som od poslednej spovede (ktorá bola pred...) spáchal tieto
hriechy...
-Vyznáš všetky hriechy, na ktoré sa pamätáš (ktoré si si zapísal pri
spytovaní svedomia). - Na záver povieš: Na viac hriechov sa už
nepamätám.
* Pozorne počúvaš, čo ti povie kňaz a zapamätáš si skutok pokánia.
Na výzvu kňaza úprimne oľutuješ svoje hriechy:
„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."
*
* Prijmeš rozhrešenie - Pri slovách kňaza: „ A ja ťa rozhrešujem od tvojich
hriechov
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého" sa prežehnáš. V tej chvíli sú ti
hriechy odpustené.
* Poďakovanie za odpustenie hriechov:
- Kňaz: Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý.
- Odpovieš: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
* Pri odchode sa pozdravíš: S Pánom Bohom.
* Po sviatosti zmierenia: Poďakuj sa Pánu Bohu za
odpustenie hriechov a vykonaj skutok pokánia.

