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OTÁZKY:

1. Akého si náboženstva? Som kresťan - katolík, Rímskokatolíckeho náboženstva.
Akým znakom vyznávaš svoju vieru? - znakom kríža - prežehnám sa
Ako sa pozdravujem po katolícky? - Pochválený buď Ježiš Kristus.
2. Do akej cirkvi patríš? Patrím do Rímskokatolíckej cirkvi.
3. Kedy si sa stal členom Katolíckej cirkvi? Členom katolíckej cirkvi som sa stal, keď ma pokrstili, krstom.
4. Kto je Boh? Boh je Stvoriteľ, Pán celého sveta a náš nebeský Otec.
5. Odkedy a dokedy bude Boh? Boh vždy bol, je a bude, Boh je večný a nekonečný.
6. Prečo Pána Boha nevidíme na zemi? Pána Boha nevidíme na zemi preto, lebo nemá telo, Boh je čistý duch.
7. Čo vie Boh? Boh vie všetko, čo bolo, čo je a čo bude. Boh vie i to, čo si myslíme a potajomky robíme. Boh je vševediaci.
8. Čo môže urobiť Pán Boh? Pán Boh môže urobiť všetko. Pán Boh je všemohúci.
9. Kde je Boh? Pán Boh je všade, v nebi, na zemi i na každom mieste.
10. Je len jeden Boh? Áno, Boh je len jeden.
11. Koľko osôb je v Bohu? V Bohu sú tri božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
12. Je každá božská osoba opravdivý Boh? Áno, každá božská osoba je opravdivý Boh. Otec je opravdivý Boh.
Syn je opravdivý Boh. Duch Svätý je opravdivý Boh.
13. Ako voláme jedným menom tri božské osoby? Tri božské osoby voláme jedným menom Najsvätejšia Trojica.
14. Kto stvoril svet? Svet stvoril Boh.
15. Kto stvoril anjelov? Anjelov stvoril Boh.
16. Kto sú anjeli? Anjeli sú duchovia, ktorí majú rozum a slobodnú vôľu, ale telo nemajú.
17. Akí boli anjeli, keď ich Boh stvoril? Anjeli, keď ich Boh stvoril, boli všetci dobrí.
18. Ostali všetci anjeli dobrí? Nie, všetci anjeli neostali dobrí. Niektorí anjeli Pána Boha neposlúchli, zhrešili a preto sú v
pekle. Volajú sa zlí duchovia, diabli.
19. Akí sú dobrí anjeli? Dobrí anjeli sú svätí, Pána Boha milujú a ľudí vedú k dobrému.
20. Ako sa volajú anjeli, ktorí nás strážia? Anjeli, ktorí nás strážia sa volajú anjeli strážcovia.
21. Akí sú zlí duchovia? Zlí duchovia sú plní nenávisti voči Pánu Bohu a ľudí navádzajú k zlému.
22. Kto stvoril prvých ľudí? Prvých ľudí stvoril Boh.
23. Ako sa volali prví ľudia? Prví ľudia sa volali Adam a Eva.
24. Na čo stvoril Boh ľudí? Pán Boh stvoril ľudí na to, aby ho poznali, milovali, jemu slúžili, a tak prišli do neba.
25. Kto je človek? Človek je rozumný Boží tvor, ktorý pozostáva z tela a z duše.
26. Komu sa podobá človek svojou dušou? Človek sa podobá svojou dušou Pánu Bohu, lebo jeho duša má rozum a
slobodnú vôľu a je nesmrteľná.
27. Čo robíš, keď sa modlíš? Keď sa modlím, rozprávam sa s Pánom Bohom.
28. Ktorá modlitba je najkrajšia? Najkrajšia modlitba je Otče náš. Túto modlitbu naučil apoštolov sám Pán Ježiš.
29. Ako sa mali prví ľudia, keď ich Pán Boh stvoril? Prví ľudia, keď ich Pán Boh stvoril, sa mali veľmi dobre, boli šťastní, nič
netrpeli, pracovali bez námahy a nemali nikdy zomrieť.
30. Ostali prví ľudia navždy šťastní? Prví ľudia neostali navždy šťastní, lebo neposlúchli Pána Boha a spáchali ťažký hriech.
31. Kto spácha hriech? Hriech spácha ten, kto vedome a dobrovoľne neposlúcha Pána Boha, kto prestúpi Božie alebo
Cirkevné prikázanie.
32. Prechádza hriech prvých rodičov na všetkých ľudí?
Hriech prvých rodičov prechádza na všetkých ľudí a volá sa dedičný hriech.
33. Sú všetky hriechy rovnaké? Všetky hriechy nie sú rovnaké. Sú hriechy veľké a hriechy malé. Veľké hriechy sú smrteľné
alebo ťažké. Malé hriechy sa volajú všedné alebo ľahké.
34. Kedy spáchame ťažký hriech? Ťažký hriech spáchame vtedy, keď vedome a dobrovoľne prestúpime Božie alebo
Cirkevné prikázanie v ťažkej veci.
35. Kedy spáchame ľahký hriech? Ľahký hriech spáchame vtedy, keď vedome a dobrovoľne prestúpime Božie alebo
Cirkevné prikázanie v ľahkej veci.
36. Je Boh spravodlivý Sudca? Pán Boh je spravodlivý Sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestá.
37. Mohli by ľudia po hriechu prvých rodičov prísť do neba? Ľudia po hriechu prvých rodičov by nemohli prísť do neba,
keby sa Boh nebol nad nimi zmiloval.
38. Ako sa Boh zmiloval nad ľuďmi? Pán Boh sa tak zmiloval nad ľuďmi tak, že im prisľúbil a poslal Vykupiteľa.
39. Kto je náš Vykupiteľ? Náš Vykupiteľ je Ježiš Kristus.
40. Kto je Ježiš Kristus? Ježiš Kristus je druhá božská osoba.
41. Je Ježiš Kristus Boh? Ježiš Kristus je opravdivý Boh, lebo je Syn Boží.
42. Je Ježiš Kristus človek? Ježiš Kristus je aj opravdivý človek, lebo sa narodil z Panny Márie a vzal na sebe také telo a dušu,
ako máme my ľudia.
43. Prečo sa stal Syn Boží človekom? Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.
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44. Čím nás vykúpil Pán Ježiš? Pán Ježiš nás vykúpil svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním.
45. Kde sa narodil Pán Ježiš? Pán Ježiš sa narodil v Betleheme.
46. Kto je matkou Pána Ježiša? Matkou Pána Ježiša je Panna Mária.
47. Kto bol pestúnom Pána Ježiša? Pestúnom Pána Ježiša bol svätý Jozef.
48. Kto je Eucharistia, Sviatosť Oltárna? Eucharistia, Sviatosť Oltárna je opravdivé Telo a Krv Ježiša Krista tajomne ukryté
pod spôsobom chleba a vína.
49. Kedy ustanovil Pán Ježil Sviatosť Oltárnu? Pán Ježiš ustanovil Sviatosť Oltárnu pri Poslednej večeri.
50. Kto teraz premieňa chlieb a víno na Telo a Krv Krista Pána? Biskupi a kňazi pri svätej omši vo chvíli Premenenia.
Riadny vysluhovateľ.
51. Komu dal Pán Ježil moc odpúšťať hriechy? Pán Ježiš dal moc odpúšťať hriechy apoštolom a ich nástupcom.
52. Kto teraz odpúšťa hriechy? V prvom rade odpúšťa hriechy Boh. Teraz odpúšťajú hriechy biskupi a kňazi pri svätej
spovedi.
53. Čo sa ti odpustí pri svätej spovedi? Pri svätej spovedi sa mi odpustia všetky hriechy, večný trest a časť dočasných trestov.
54. Z ktorých častí pozostáva sv. spoveď? Katolícky pozdrav, prežehnanie, kedy bola posledná spoveď, vyznanie hriechov,
predsavzatie, ľútosť, pokánie (kajúcny skutok, zadosťučinenie uložené kňazom), , rozhrešenie, záver: Ďakujte Pánovi, lebo
je dobrý. odpoveď: Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Rozhrešenie je znamenie, ktorým Boh udeľuje odpustenie hriešnikovi, ktorý v spovedi dal najavo svoje obrátenie.
Rozhrešením človek znovu získava:
a) zmierenie s Bohom - je nám navrátená Božia milosť a spájame sa s Bohom v priateľstve.
b) zmierenie s Cirkvou – návrat do bratského spoločenstva s Cirkvou.
55. Čo je ľútosť? Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi.
a) dokonalá - keď človek ľutuje hriechy preto, že urazil Boha; zahŕňa v sebe odpustenie všedných a ťažkých hriechov,
b) nedokonalá - keď človek ľutuje zo strachu pred večným zatratením; takáto ľútosť síce neodpúšťa ťažké hriechy, ale pripravuje
na dosiahnutie odpustenia vo sviatosti pokánia.
56. Čo je svedomie a čo nám hovorí? Svedomie je Boží hlas v našom srdci a hovorí nám, čo je dobré a čo zlé, čo máme
konať a čoho sa máme chrániť.
57. Koho prijímaš pri svätom prijímaní? Pri svätom prijímaní prijímam opravdivé Telo a Krv Krista Pána.
58. Pod akým spôsobom prijímaš Telo a Krv Krista Pána? Telo a Krv Krista Pána prijímam pod spôsobom chleba a vína.
Telo Kristovo.
59. Prijímaš pri svätom prijímaní obyčajný chlieb? Pri svatom prijímaní neprijímam obyčajný chlieb, ale nebeský chlieb,
čiže Telo Krista Pána.
60. Vidíš Telo Krista Pána, ktoré prijímaš pri svätom prijímaní? Nevidím, lebo je tajomne ukryté pod spôsobom chleba.
61. Čo je potrebné, aby sme hodne prijali Telo a Krv Krista Pána? Aby sme hodne prijali Telo a Krv Krista Pána, je
potrebné splniť tieto podmienky:
1. Musíme byť bez ťažkého hriechu.
2. Musíme vedieť, že prijímame Pána Ježiša.
3. Musíme mať dobrý úmysel.
4. Musíme sa pred svätým prijímaním zdržať jednu hodinu jedla a nápojov (eucharistický pôst).
Obyčajnú čistú vodu môžeme piť aj pred svätým prijímaním. (zapiť lieky.... a tak).
62. Kedy som v stave posväcujúcej milosti? V stave posväcujúcej milosti som vtedy, keď nemám ťažký hriech.
63. Kto založil Cirkev? Cirkev založil Ježiš Kristus.
64. Na čo založil Ježiš Kristus Cirkev? Kristus založil Cirkev na to, aby ľudí viedla do neba.
65. Koho ustanovil Kristus Pán za viditeľnú hlavu Cirkvi? Kristus za viditeľnú hlavu Cirkvi ustanovil svätého Petra
apoštola a jeho nástupcov.
66. Kto sú predstavení Cirkvi? Predstavení Cirkvi sú pápež a s ním zjednotení biskupi a kňazi.
67. Ako sa volá terajší Svätý Otec? Terajší Svätý Otec sa volá František. Vlastným menom Jorge Mario Bergoglio.
68. Vymenuj troch pápežov.
69. Ako sa volá naša diecéza? Naša diecéza sa volá Spišská diecéza. Orava, Liptov, Spiš.
70. Ako sa volá diecézny biskup? Otec biskup Štefan Sečka. Spišský diecézny biskup. Pomocný biskup sa volá Ján Kuboš.

