
2. pracovný list 
Príprava na 1. sv. prijímanie 

moje meno: _____________________________________________ 

Naučím sa…: 

22. Kedy a kde sa Boží Syn narodil na 

našej zemi ako človek? 

Boží Syn sa na našej zemi narodil ako 

človek 25. decembra roku 1 v mestečku, 

ktoré sa dodnes volá Betlehem. 

23. Kto je Ježišovým otcom, Jeho matkou 

a Jeho vychovávateľom? 

Ježišovým otcom je sám Boh. Ježišovou 

matkou je Panna Mária. Pretože Pán Ježiš 

je Bohom, Druhým z Najsvätejšej Trojice, 

voláme Pannu Máriu aj Božou matkou, 

alebo Bohorodičkou. Ježišovým 

vychovávateľom a manželom Panny Márie 

je svätý Jozef. 

24. Čo znamená, že Ježiš Kristus je 

„Bohočlovek“? 

Ako Boží Syn, Druhý z Trojice, je Bohom a 

je večný, vždy bol a vždy bude. Ale človekom 

začal byť až vo chvíli, keď sa počal a 

narodil Panne Márii. Odvtedy je súčasne 

Bohom a súčasne človekom a preto Mu 

hovoríme, že je „Bohočlovek“. 

25. Čo Ježiš Kristus tu na zemi 

OHLASOVAL?  

Ježiš nám OHLASOVAL Evanjelium, 

radostnú zvesť o tom, že Boh nás pozýva, 

aby sme žili s Bohom v Nebi a sa stali 

súčasťou Jeho Rodiny Najsvätejšej Trojice v 

nekonečnej radosti a šťastí (hovoríme tomu 

blaženosť). 

26. Čo Ježiš Kristus tu na zemi 

VYUČOVAL?  

Ježiš nás UČIL, že nemôžeme ísť do Neba a 

žiť nebeský život skôr, kým najprv 

nezanecháme hriech a nenaučíme sa od 

Neho žiť nebeským životom. 

27. Čo Ježiš Kristus tu na zemi 

ZALOŽIL?  

Ježiš na zemi ZALOŽIL Katolícku Cirkev, 

aby sme sa v nej mohli učiť žiť nebeským 

životom a zanechať hriech.  

28. Čo Ježiš Kristus svojej  

Katolíckej Cirkvi DAROVAL?  

Ježiš svojej Cirkvi DAROVAL sviatosti – 

mocné dary, ktoré živia našu dušu a dávajú 

nám silu zanechať hriech a žiť nebeským 

životom. Prvou z nich je krst, najvzácnejšou 

je zase svätá omša, čiže Eucharistia. 

29. Ako a prečo Pán Ježiš zomrel? 

Pán Ježiš bol zlými ľuďmi odsúdený na smrť 

akoby bol nejakým zločincom a bol 

popravený smrťou pribitím na kríž spolu s 



ďalšími dvomi zločincami. Zomrel 3. apríla 

roku 33. 

30. Čo sa s Pánom Ježišom dialo po 

smrti?  

Po smrti bol Pán Ježiš uložený do hrobu. 

Na úsvite v nedeľu 5. apríla 33 vstal z 

mŕtvych – bol vzkriesený Otcom a naplnený 

Božou Slávou, Mocou a Nesmrteľnosťou ako 

víťaz nad ľudskou zlobou a ľudským 

hriechom. Ostal po Ňom iba prázdny hrob. 

31. Čo Ježiš konal po svojom 

zmŕtvychvstaní?  

Ešte 40 dní po svojom zmŕtvychvstaní žil 

Pán Ježiš so svojimi žiakmi (= apoštolmi) a 

učil ich všetko potrebné pre život Katolíckej 

Cirkvi. Po 40 dňoch Ježiš odišiel do Neba, 

späť k svojmu Otcovi a Cirkev prenechal 

prvému pápežovi, apoštolovi Petrovi a 

ostatným apoštolom ako prvým biskupom 

Cirkvi. 

32. Čo je to hriech?  

Hriech znamená, že nie sme podobní Bohu 

a nežijeme nebeským životom tak, ako 

podľa neho žil aj na zemi Boh Syn Ježiš 

Kristus. 

33. Čo musíme urobiť ako prvý krok na 

našej ceste do Neba?  

Musíme si svoj hriech priznať, nevyhovárať 

sa, nezatajovať ho. 

34. Čo musíme urobiť ako druhý krok na 

našej ceste do Neba?  

Musíme zanechať všetky zlé skutky a 

správanie sa, ktoré odporujú Božím 

prikázaniam. 

35. Čo musíme urobiť ako tretí krok na 

našej ceste do Neba?  

Musíme sa naučiť namiesto zlých skutkov 

žiť nebeský život a konať Božie skutky 

podľa vzoru a pod vedením nášho Učiteľa, 

Pána Ježiša Krista. 

36. Kedy vo svätej omši vyznávame svoje 

hriechy i rozhodnutie zanechať ich? 

Počas úkonu kajúcnosti, hneď po 

prežehnaní sa a po úvodnom pozdravení sa. 

37. Kedy a ako pri svätej omši vítame 

medzi sebou Krista ako nášho Pána a 

Učiteľa?  

Vítame Ho spevom “Pane, zmiluj sa” 

(odborne sa mu hovorí kyrie). 

38. Čo k tomuto vítaniu Krista pridávame 

v nedele a väčšie sviatky?  

Na sviatky pridávame ešte spev „Sláva 

Bohu na výsostiach!“ (odborne sa mu 

hovorí glória)

Moja úloha na doma…: 

Prečítam si z Písma Svätého, z Nového Zákona, udalosti Ježišovej smrti, zmŕtvychvstania a 

nanebovstúpenia, ako ich zaznačili očití svedkovia týchto udalostí: 

Prečítal som si alebo Marek 14.; alebo Lukáš 22., alebo Matúš 26. kapitolu  

Prečítal som si alebo Marek 15.; alebo Lukáš 23., alebo Matúš 27. kapitolu  

Prečítal som si alebo Marek 16.; alebo Lukáš 24., alebo Matúš 28. kapitolu  



S pomocou Písma Svätého a v ňom Evanjelií skúsim nájsť odpovede na nasledujúce otázky o 

Ježišovi Kristovi, Božom Synovi (niektoré už viem, čo neviem, skúsim vyhľadať): 

 

Meno: 

 

Priezvisko: 

 

Rok narodenia: 

 

Miesto narodenia: 

 

Meno otca:   meno matky: 

 

Meno vychovávateľa: 

 
Sem nakresli Ježišov portrét podľa toho, ako si myslíš, 

že mohol vyzerať! 

 

Trvalé bydlisko: 

 

Zamestnanie do 30. roku života: 

 

Zamestnanie po 30. roku života: 

 

Mená jeho najlepších priateľov (bolo ich 12 a volali sa apoštoli): 

 

 

 

 

Z toho traja najlepší priatelia (z tých 12-tich): 

 

Bol niekedy zatknutý – kým? 

 

Z čoho bol obvinený: 

 

Rozsudok nad ním vyniesol: a 

 

Odsúdený bol na trest: 

 

Pochovaný bol v: 

 

Po jeho smrti sa s ním udiali ešte tieto udalosti: 

 

 

 

Okrem toho som si na ňom všimol tieto zaujímavé veci: 

 

 

 

 



Moja úloha do kostola…: 

1. Najbližšiu nedeľu, po sv. omši, ostanem ešte chvíľu v kostole a skúsim nájsť a spočítať 

všetky: 

Sochy Ježiša Krista: ………………………………………………….. počet: _______ 

Obrazy Ježiša Krista: …………………………………………………  počet: _______ 

Kríže (čiže symboly Ježiša Krista): ………………………………….  počet: _______ 

 

Našiel som aj tieto ďalšie obrazy a sochy, na ktorých boli zobrazení: 

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

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

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

2. Zo všetkých sôch / obrazov sa mi najviac páčil tento, preto som si ho sem nakreslil: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto obraze / soche je znázornený: _________________________________________, 

3. Počas svätej omše v nasledujúce štyri nedele: 

 

Spolu s ostatnými som recitoval úkon kajúcnosti     

Spolu s ostatnými som recitoval (spieval) vzývanie „Pane, zmiluj sa!“     

Všimol som si, kedy sa spieval spev „Sláva Bohu na výsostiach“     

Vyplnený pracovný list prinesiem so sebou na budúce stretnutie! 


