
1. pracovný list 
Príprava na 1. sv. prijímanie 

moje meno: _____________________________________________ 

Naučím sa…: 

1. Kto je Boh? 

Boh je Pán a Tvorca celého sveta, ten 

najväčší a najmocnejší zo všetkých a 

všetkého, čo jestvuje, čo kedy bolo či bude. 

2. Koľko Bohov existuje? 

Existuje len jeden-jediný Boh. 

3. Je Boh len jednou osobou?  

Boh nie je jednou osobou, ale tromi 

osobami, ktoré ale nie sú tromi bohmi, ale 

spolu len jedným Bohom.  

4. Ako sa tieto osoby volajú?  

Prvú Božskú Osobu voláme OTEC. 

Druhú Božskú Osobu voláme SYN. 

Tretiu Božskú Osobu voláme DUCH 

SVÄTÝ. 

Spolu ich voláme NAJSVÄTEJŠIA 

TROJICA, alebo TROJJEDINÝ BOH. 

5. Ako sa tieto osoby k sebe správajú? 

Správajú sa voči sebe ako tí najlepší 

priatelia, majú sa radi tak, ako je to len 

možné, dokonale si rozumejú a sú vo 

všetkom úplne zajedno.  

6. Ako znázorňujeme OTCA a prečo tak? 

BOHA OTCA zobrazujeme ako 

úctyhodného starého muža, aby sme 

vyjadrili Jeho veľkú moc i to, že je večný – 

nemá začiatok, nemá koniec, vždy bol, vždy 

bude, je večný. 

Označujeme Ho aj za STVORITEĽA sveta, 

lebo On stvoril všetko čo existuje – aj mňa, 

Vás, Vašich rodičov, bračekov a sestričky… 

7. Ako znázorňujeme SYNA a prečo tak? 

BOH SYN kedysi, pred 2000 rokmi, žil na 

zemi ako človek, ako jeden z nás. Preto Ho 

aj zobrazujeme v tej podobe, v akej na zemi 

žil, ako mladého muža. Často má v ruke kríž 

ako znak obety, ktorou nás zachránil. 

Označujeme Ho aj za SPASITEĽA, čiže 

ZÁCHRANCU, lebo nás zachránil z 

pohromy hriechov. Voláme Ho aj 

VYKUPITEĽOM, lebo nám všetkým otvoril 

bránu do Neba a daroval nám možnosť žiť 

nebeským životom. 

8. Ako znázorňujeme DUCHA a prečo 

tak? 

DUCHA SVÄTÉHO znázorňujeme 

zvyčajne ako bielu žiariacu holubicu, lebo v 

takejto podobe sa zjavil, keď pred 2000 

rokmi zostúpil na Pána Ježiša Krista. 

Znázorňujeme ho aj ako Plameň, lebo v tej 

podobe zase v tom istom čase zostúpil na 



Ježišových žiakov a nasledovníkov, 

apoštolov. 

Označujeme Ho aj za POSVÄTITEĽA, 

UČITEĽA a UTEŠITEĽA. Prichádza totiž 

aj k nám, aby – keď ho prijmeme – nás ako 

priateľ vyučoval a viedol do Neba. 

9. Odkedy je a dokedy bude Boh?  

Boh vždy bol a vždy bude, nikto ho 

nestvoril ani nezrodil, je večný. 

10. Kde je Boh? 

Boh je prítomný všade: na nebi, na zemi a 

na každom mieste. 

11. Môžeme Boha v pozemskom živote 

uvidieť svojimi očami? 

Boha v pozemskom živote nevidíme, lebo je 

čistý duch. Napriek tomu ale o ňom vieme, 

lebo sa nám dal poznať a dokonca s ním 

môžeme aj skutočne žiť! 

12. Čo všetko Boh vie? 

Boh má všetky poznatky a vedomosti, aké 

len jestvujú. Vie aj všetko, čo bolo, čo je a 

čo bude; ba i to vie, čo si myslíme či 

potajomky robíme. Boh je vševediaci, čiže 

všetko-vediaci. 

13. Čo všetko môže (dokáže) Boh urobiť? 

Boh môže urobiť všetko, čo len chce. Boh je 

všemohúci, čiže všetko-môžúci.  

14. Prečo je dôležité poznať Trojjediného 

Boha? Pozýva nás Boh k niečomu? 

Lebo Trojjediný Boh nás pozýva k sebe, aby 

sme boli Jeho priateľmi a naveky žili s Ním 

v Trojici, plní šťastia a radosti a nikdy 

nezomreli.  

15. Kto nám priniesol toto pozvanie od 

Boha?  

Toto pozvanie nám priniesol SYN, Druhý z 

Najsvätejšej Trojice, ktorý sa kvôli tomu stal 

človekom rovnakým ako my a žil s nami tu, 

na zemi.  

16. Ako sa SYN volal, keď žil s nami na 

zemi?  

Volal sa JEŽIŠ KRISTUS.  

17. Čo musíme urobiť, aby sme Božie  

pozvanie prijali?  

Musíme sa od Ježiša naučiť žiť podľa vzoru 

najsvätejšej Trojice ako tí najlepší možní 

priatelia s Bohom i navzájom a vo všetkom 

sa tak podobať Ježišovi. Bez toho s 

Trojjediným Bohom žiť nedokážeme. 

18. Kde sa pripravujeme na život s 

Bohom?  

Na život s Bohom sa pripravujeme v 

Katolíckej Cirkvi, ktorú práve na to založil 

Ježiš Kristus a v ktorej sme zhromaždení tí, 

ktorí sme Mu uverili.  

19. Čo je to Nebo?  

Nebom označujeme „miesto“, kde žije Boh 

v Trojici. 

Nebom označujeme aj to, keď prijmeme 

Božie pozvanie a skutočne a naveky žijeme 

s Bohom v Trojici, šťastní a plní radosti. 

Hoci niečo z Neba žijeme už tu, na zemi, 

naplno v Nebi budeme až vtedy, keď z tejto 

zeme odídeme k nášmu Bohu. 

20. Kto sú to svätí?  

Titulom „svätý/svätá“ označujeme tých 

ľudí, ktorí už s Bohom v nebi žijú.  



21. Ako to, že sme Cirkev, vyjadrujeme v 

omši? 

ZHROMAŽDÍME SA v kostole ako jedna 

jediná opravdivá rodina, ako skutoční a 

blízki priatelia; 

PREŽEHNÁME SA „v Mene Otca i Syna i 

Ducha Svätého“; 

POZDRAVÍME SA NAVZÁJOM ako 

priatelia, napríklad takto: 

Kňaz:  Pán s Vami! 

Ľudia: I s duchom Tvojim! 

alebo 

Kňaz: Milosť nášho Pána Ježiša Krista a 

láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha 

Svätého nech je s Vami všetkými! 

Ľudia: I s duchom Tvojim!   

Okrem toho sa naučím: 

1. Správne sa prežehnať – pokiaľ to ešte úplne dobre neviem: 

 

Nakoniec zložím ruky a poviem: Amen! 

2. Naučím sa pozdraviť Najsvätejšiu Trojicu – pokiaľ to už tiež neviem: 

Sláva Otcu i Synu i Duchu 
Svätému, 

Týmito slovami oslavujeme 

Nasjvätejšiu Trojicu, jedného Boha. 

ako bolo na Počiatku, tak nech je i 
teraz i vždycky i na veky vekov. 
Amen! 

V tejto druhej časti prosíme, aby sa 

Boží zámer, pre ktorý nás od začiatku 

stvoril – náš život s Bohom v Nebi – 

vždy a všade uskutočňoval. 



Moja úloha do kostola…: 

 V nedeľu pri svätej omši si všimnem, kto každý je spolu so mnou a mojimi rodičmi v 

kostole na sv. omši. Tých, ktorých poznám po mene, si napíšem do tohto zoznamu: 

Zapamätám si, že títo ľudia tvoria čiastočku Ježišovej Katolíckej Cirkvi v mojej obci, ktorej sa 

hovorí FARNOSŤ. Sú mojou rodinou, do ktorej patria aj moji rodičia. Spolu s nimi sa budem 

už aj ja – tak ako moji rodičia – učiť žiť Boží Trojičný život s Ježišom i navzájom! 

…………………………..     ………………………………..    ……………………………… 

…………………………..     ………………………………..    ……………………………… 

…………………………..     ………………………………..    ……………………………… 

…………………………..     ………………………………..    ……………………………… 

…………………………..     ………………………………..    ……………………………… 

…………………………..     ………………………………..    ……………………………… 

…………………………..     ………………………………..    ……………………………… 

 S ktorými z týchto ľudí sa stretávam aj mimo kostola a svätej omše – na ulici, v škole, 

navštevujeme sa,…? 

 

 

 

 

 Je na ich živote a správaní sa vidieť, že sú žiakmi Ježiša Krista a učia sa od Boha žiť aj 

medzi sebou ako tí najlepší priatelia po vzore Najsvätejšej Trojice? Ak hej, napíšem, čo som 

si na nich všimol a ako je to na nich vidno: 

 

 

 

 

Vyplnený pracovný list prinesiem so sebou na budúce stretnutie! 


