OTÁZKY K PRVÉMU SV. PRIJÍMANIU

5. SVÄTÁ OMŠA:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Čo je svätá omša?
Je to sprítomnenie Poslednej večere, ktorú konal Pán Ježiš s apoštolmi. Pri
svätej omši sa Pán Ježiš obetuje za nás nekrvavým spôsobom.
Čo bola Posledná večera a kedy sa konala?
Bola to prvá svätá omša, ktorú slúžil Pán Ježiš s apoštolmi na Zelený Štvrtok.
Kto môže slúžiť svätú omšu a premieňať chlieb a víno na Eucharistiu?
Kňaz.
Aké časti má svätá omša?
Bohoslužbu slova a bohoslužbu obety.
Čo robíme pri bohoslužbe slova?
Počúvame Božie Slovo, v ktorom sa nám prihovára Boh.
Čo robíme pri bohoslužbe obety?
Prinášame obetné dary: chlieb a víno. Obetujeme aj seba samých a našich
drahých. Pán Ježiš sa za nás znova obetuje.

1.VIERA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. ZÁKLADNÉ MODLITBY:

7.










8.

Otče náš
Zdravas Mária
Sláva Otcu
Verím v Boha
Šesť hlavných právd
Pätoro Cirkevných prikázaní
Sedem sviatostí
Hlavné prikázanie

Tieto modlitby sú v knižke:
„OD SRDCA K SRDCU“,
i v učebnici náboženstva.

9.

10.
11.

7. OBRAD SVIATOSTI ZMIERENIA:










Pochválený buď Pán Ježiš Kristus!
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
Na svätú spoveď idem po prvý raz.
Spovedám sa Pánu Bohu i vám duchovný Otče, že som spáchal/a tieto hriechy:
XXXXX
Na viac hriechov sa nepamätám!
Bože, Láska moja, celým srdcom Ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som Ťa
hriechom urazil. Chcem sa polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče odpusť mi pre
Krv Kristovu.
Pri rozhrešení sa prežehnáme a odpovieme: Amen.
Ďakujete Pánovi lebo je dobrý. Lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Pán Ježiš ti odpustil hriechy. Choď v pokoji. Pán Boh zaplať! S Pánom Bohom!

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Kto nás prišiel poučiť o nebeskom Otcovi?
Pán Ježiš.
V ktorej knihe sa píše o Nebeskom Otcovi?
V Biblii, Svätom Písme.
Kto je Boh?
Boh je Pán celého sveta a náš Nebeský Otec.
Ako nazývame tri božské osoby?
Najsvätejšia Trojica.
Kto stvoril svet, prečo ho stvoril a pre koho?
Boh stvoril svet pre svoju česť a pre dobro človeka.
Kto sú anjeli, kto ich stvoril a prečo?
Anjeli sú duchovia, ktorí nemajú telo ale majú slobodnú vôľu a rozum.
Stvoril ich Boh aby ho chválili a súžili jemu i ľuďom.
Ako Boh stvoril človeka?
Dal mu telo z hliny a vdýchol mu neviditeľnú a nesmrteľnú dušu.
Ako sa volali prví ľudia?
Adam a Eva.
Ako spáchali prví ľudia hriech, kto naviedol človeka na hriech a čo urobil Boh?
Spáchali hriech tak, že vedome a dobrovoľne neposlúchli Boží príkaz. Na hriech
ich naviedol diabol, ktorý si vzal podobu hada. Boh ľudí potrestal a vyhnal
z raja.
Koho Boh prisľúbil ľuďom?
Záchrancu, Ježiša Krista.
Koho si vybral Boh za matku svojho Syna a ako jej to oznámil?
Pannu Máriu. Oznámil jej to Archanjel Gabriel, ktorý ju pozdravil:„Zdravas
Mária!“
Kto je Pán Ježiš?
Boží Syn, náš Vykupiteľ.
Kto je Matkou Pána Ježiša a kto Otcom ?
Matkou je Panna Mária a Otcom je Boh.
Kto je svätý Jozef?
Pestún a vychovávateľ Pána Ježiša.
Prečo zomrel Pán Ježiš?
Aby nás vykúpil od hriechov. Zomrel za nás, aby sme prišli do neba.
Kedy a akou smrťou zomrel Pán Ježiš?
Zomrel na Veľký Piatok, smrťou na kríži na Kalvárii.
Kedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych?
Na tretí deň, v nedeľu.
Kto je Duch Svätý?
Je to tretia Božská osoba, opravdivý Boh s Otcom a Synom.

19. Čo je Cirkev a kto ju založil?
Božia rodina, založil ju Pán Ježiš.
20. Kto je dnes hlavou Cirkvi?
Pápež Benedikt XVI.

7.
8.

2. SVIATOSŤ KRSTU:
1.
2.

3.

4.
5.

Čo je to krst?
Krst je sviatosť pri ktorej sa stávame Božími deťmi.
Ako sa krstí a kto môže krstiť?
Kňaz leje vodu na hlavu dieťaťa a hovorí: “M, ja ťa krstím v mene Otca i Syna
i Ducha Svätého.“
Aké sú účinky krstu?
- stávame sa Božími deťmi
- zbavuje nás dedičného hriechu
- máme v duši Božiu milosť
- patríme do Cirkvi
- stávame sa kresťanmi
- v duši máme nezmazateľný znak, že patríme Kristovi
Čo je dedičný hriech?
Je to hriech, ktorý spáchali prví ľudia Adam a Eva, a ktorý dedí každý človek.
Čo symbolizuje krstná košieľka a krstná svieca?
Krstná košieľka symbolizuje čistú dušu od hriechov, krstná svieca, že patríme
Kristovi, je to svetlo Kristovo.

3. SVIATOSŤ ZMIERENIA:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Čo je hriech?
Hriech je najväčšie zlo, lebo uráža Boha. Je to vedomé, dobrovoľné porušenie
Božieho prikázania vo veľkej veci.
Sedem hlavných hriechov
Pýcha, lakomstvo, závisť, nemiernosť, hnev, lenivosť, smilstvo.
Aký je ťažký hriech a aký je ľahký hriech?
Ťažký hriech úplne ruší naše priateľstvo s Bohom. Je to vedomé a dobrovoľné
prestúpenie Božieho prikázania vo veľkej veci. Človek stráca Božiu milosť
v duši.
Ľahký hriech narúša naše priateľstvo s Bohom. Je to vedomé a dobrovoľné
prestúpenie Božieho príkazu v malej veci.
Čo je svedomie?
Svedomie je Boží hlas v našom vnútri, ktorý nám hovorí čo je dobré a čo zlé.
Desatoro.
Čo je sviatosť zmierenia?
Je to veľkonočný dar Pána Ježiša. Vo sviatosti zmierenia nám Nebeský Otec
službou kňaza odpúšťa hriechy.

9.

Čo dosiahneme vo sviatosti zmierenia?
Odpustenie hriechov.
Aké časti má sviatosť zmierenia?
1. Spytovanie svedomia: pomocou spovedného zrkadla sa pýtame svedomia na
spáchané hriechy
2. Ľútosť: je to bolesť duše nad spáchanými hriechmi
3. Predsavzatie napraviť život: Snaha vyhýbať sa hriechu a ochota robiť
dobré skutky
4. Vyznanie hriechov – spoveď: jasne, stručne a zrozumiteľne povieme
kňazovi svoje hriechy tak, aby sme nezamlčali žiaden ťažký hriech
5. Zadosťučinenie: je to úkon kajúcnosti, ktorý nám uloží kňaz, je to snaha
polepšiť sa
Komu dal Pán Ježiš moc odpúšťať hriechy?
Apoštolom, apoštoli ju dali biskupom a biskupi kňazom.

4. EUCHARISTIA – SVIATOSŤ OLTÁRNA:
Čo je Sviatosť Oltárna - Eucharistia?
Eucharistia je živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína.
2. Kto a kedy ustanovil Sviatosť Oltárnu Eucharistiu?
Pán Ježiš na Zelený Štvrtok.
3. Prečo Pán Ježiš zostáva v bohostánku v Eucharistii?
Ježiš nás miluje a chce zostať vždy s nami. Chce, aby sme aj mi milovali jeho a
prijímali ho v Eucharistii.
4. Akými slovami Pán Ježiš premenil chlieb na svoje telo?
„Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje Telo, ktoré sa obetuje za vás.“
5. Akými slovami Pán Ježiš premenil víno na svoju krv?
„Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej Krvi, ktorá sa vylieva za vás i
za všetkých na odpustenie hriechov. Je to Krv novej a večnej zmluvy, toto robte
na moju pamiatku.“
6. Kto a kedy môže premieňať chlieb a víno na Eucharistiu?
Jedine kňaz pri slávení svätej omše.
7. Čo je eucharistický pôst a ako dlho trvá?
Je to čas pred svätým prijímaní, keď nič nejeme ani nepijeme, iba ak čistú vodu.
Trvá 1 hodinu.
8. Kedy môžeme prijímať Pána Ježiša v Eucharistii?
Len vtedy, ak nemáme na duši ťažký hriech.
9. Čo spáchame, ak prijímame Eucharistiu pod ťarchou ťažkého hriechu?
Páchame svätokrádež a mámeďalší ťažký hriech.
10. Prečo prijímame Eucharistiu?
Aby sme mali večný život, lebo je to živý chlieb, pokrm našej duše. Je to sám
Pán Ježiš, ktorého v Eucharistii prijímame.
1.

