
Príprava na sviatosť birmovania – birmovné otázky  

SVIATOSTI 

1/ Čo sú to sviatosti? 

Sviatosti sú viditeľné znaky Cirkvi, ktorými dostávame neviditeľnú Božiu milosť. 

2/ Čo je krst? 

 Krst je sviatosť znovuzrodenia z vody a z Ducha svätého. 

3/ Aké sú dobrodenia krstu? 

a/ zmýva sa nám dedičný hriech/ pri krste dospelých všetky 

b/ prijmeme milosť posväcujúcu – do duše vstúpi Duch Svätý (sme chrámom Ducha Svätého) 

c/ stávame sa Božími deťmi 

d/ stávame sa členmi Cirkvi – kresťanmi -  a otvára sa nám brána k prijímaniu ostatných sviatostí 

e/ dostávame nezmazateľný znak 

3/ Aký druh krstu poznáme? 

 a/ krst vody 

b/ krst krvi- Betlehemské neviniatka 

c/ krst túžby 

4/ Ako by si správne pokrstil v nebezpečenstve smrti? 

a/ mať dobrý úmysel- chcem pokrstiť 

b/ lejem vodu na hlavu krstenca a zároveň hovorím slová krstnej formuly:  Meno.. ....ja ťa krstím 
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého 

 5/ Aké sú symboly krstu? 

Krstná košielka – znázorňuje rúcho milosti, čistotu, nevinnosť  

Svieca- znázorňuje svetlo, ktorým je sám Ježiš Kristus 

6/ Čo je birmovanie? 

Birmovanie je sviatosť kresťanskej dospelosti. 

7/ Čo dostaneš pri sviatosti birmovania? 

Každý birmovanec dostáva 7 darov Ducha svätého 

8/ Akú úlohu má plniť birmovanec v Cirkvi? 

a/ apoštolovať medzi ľuďmi 

b/ byť obrancom viery a mravných hodnôt 

c/ vydávať svedectvo o Kristovi vo svete 

9/ Čo je to krizma? 

Krizma je olivový olej zmiešaný s balzamom posvätený biskupom na zelený štvrtok. 

10/ Čo je to krizmácia? 



Je to položenie ruky biskupa na hlavu birmovanca a pomazanie krizmou na čelo so slovami: 

Biskup: Meno .... prijmi znak daru Ducha Svätého 

Birmovanec odpovie : Amen 

Biskup dodá: pokoj s Tebou  

Birmovanec odpovie: i s duchom Tvojím 

11/ Čo je Sviatosť Oltárna ? 

Sviatosť Oltárna je to opravdivé telo a krv Pána Ježiša. 

12/ Čo ustanovil Ježiš pri poslednej večer? 

Pri poslednej večeri ustanovil Sviatosť Oltárnu, sviatosť kňazstva. Pri večeri Ježiš slúžil prvú svätú 
omšu. 

13/ Aké sú podmienky prijatia Sviatosti Oltárnej? 

a/ dobrý úmysel 

b/ mať čisté svedomie 

c/ eucharistický pôst – 1 hod. nič nejesť a nepiť, okrem čistej vody a liekov 

14/ Koľkokrát môžeš za deň prijať Sviatosť Oltárnu? 2x – (druhý krát musím byť na celej sv. omši) 

15/ Akého hriechu sa dopúšťaš, keď prijmeš Sviatosť Oltárnu v stave ťažkého hriechu? 

Dopúšťam sa svätokrádeže 

16/ Čo je sviatosť zmierenia? 

Sviatosť zmierenia je návrat k nebeskému Otcovi z poblúdenia hriechov. 

17/ Aké časti má sviatosť zmierenia? 

a/ spytovanie svedomia 

b/ ľútosť 

c/ silné predsavzatie 

d/ vyznanie hriechov 

e/ zadosťučinenie 

18/ Akú ľútosť používaš pri sviatosti zmierenia?  

19/ Čo je pomazanie chorých? 

Pomazanie chorých je sviatosť v ktorej sám Kristus uzdravuje dušu a ak je to užitočné pre spásu aj 
telo chorého. Uľavuje chorému v bolesti a posilňuje ho v slabosti.  

20/ Kedy sa môže prijať sviatosť pomazania chorých?  

Už od 1. sv. prijímania  a to niekoľkokrát za život vždy pri vážnom zdravotnom stave, pokiaľ je 
človek živý. Túto sviatosť už nemôže dostať človek, ktorý už zomrel. 

21/ Kto vysluhuje sviatosť pomazania chorých ? 

Vysluhuje ju kňaz a to tak, že pomaže dlane rúk a čelo olivovým olejom a zároveň hovorí slová  
sviatostnej formuly. 



22/ Čo je sviatosť kňazstva? 

Kňazstvo je sviatosť, ktorou sám Kristus udeľuje svoju kňazskú moc (zhotoviť Eucharistiu 
a odpúšťať hriechy) mužom, ktorých si sám vybral (povolal). Dáva potrebnú milosť na toto 
povolanie. 

23/ Čo je náplňou kňazského poslania? 

Náplňou kňazského poslania je byť prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. 

24/ Čo sú to primície? 

Je to prvá svätá omša novokňaza v rodnej obci, alebo meste. 

25/ Čo je to celibát? 

Celibát je, že kňaz sa nežení a zasväcuje sa čistote 

26/ Čo je sviatosť manželstva? 

Manželstvo je sviatosť v ktorej Ježiš posväcuje lásku muža a ženy vzájomne ich zjednocuje a zapája 
do plánu Božej lásky. 

27/ Čo je  sviatostným znakom manželstva? 

Sviatostným znakom manželstva je manželská zmluva, čiže neodvolateľný vzájomný súhlas 
snúbencov, ktorým sa slobodne dávajú a prijímajú. 

Zvláštnosť manželskej zmluvy je v tom, že ju nemožno zrušiť, ani odvolať. Manželstvo má trvať až 
do smrti jedného z nich. 

28/ Akou službou Bohu je manželstvo? 

 1/ V diele  stvorenia - darcovstvo života. 

2/ V diele vykúpenia – kresťanská výchova detí. 

3 / V diele posvätenia – vzájomné posväcovanie. Manželia sa modlia jeden za druhého. Deti sa modlia 
za rodičov a rodičia za svoje deti. 

29/ Povoľuje Cirkev rozvod? Nie. V určitých prípadoch, len manželskú odluku. 

30/ V podobe čoho sa zjavil Duch svätý v dejinách Cirkvi?  Holubica, ohnivé jazyky, vietor 

 

  



1.otázka 

PRIKÁZANIA 

Autorom Desatora je Boh. Desatoro sme dostali prostredníctvom Mojžiša, na hore Sinaj. Je rozdelené 
na dvoch  kamenných tabuliach. 

Na 1. tabuli sú od 1- 3, hovoria o vzťahu k Bohu. 

Na 2. tabuli sú od 4-10, hovoria o vzťahu k blížnemu. 
 
 1. BOŽIE PRIKÁZANIE 
"Ja som Pán, Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby si sa im klaňal." 

Hovorí ako si chrániť svoju vieru a ako ju rozvíjať. Tiež hovorí o modlitbe. 

Hriechy voči 1. prikázaniu 

1/ Povera - dopúšťa sa jej ten, kto tvorom pripisuje takú moc, akú im Boh nedal./napr. čierna mačka, piatok 
13., a iné / 
2/  Modloslužba - spočíva v zbožšťovaní toho, čo nie je Boh. Modloslužbou je, keď si človek uctieva 
stvorenia -  namiesto Boha, ide o bôžikov – majetok, peniaze, zlých duchov, kariéra...  
3/  Veštenie - človek sa chce dozvedieť nejaké tajomné veci, ktoré nie je možné poznať prirodzeným 
spôsobom. Napr: veštenie z ruky, čítanie horoskopov atď. 
4/  Mágia - človek chce dosiahnuť nejaký vonkajší účinok, ktorý nie je možné dosiahnuť prirodzeným 
spôsobom. Ak to chce dosiahnuť pomocou zlého ducha - ČIERNA MÁGIA - je ťažkým hriechom. Ak to 
robí pomocou magnetických a hypnotických síl, ide o BIELU MÁGIU. 
5/ Špiritizmus - je snaha vyvolať duchov zosnulých pre poznanie tajomných vecí. Venovať sa špiritizmu a 
zúčastňovať sa na ňom je ťažkým hriechom.  
6/  Pokúšanie Boha - spočíva v tom, že človek skutkom, alebo slovom skúša Božiu dobrotu a 
všemohúcnosť, napr. keď je ochotný uveriť len vtedy, keď Boh urobí zázrak. Výslovné pokúšanie Boha je 
ťažkým hriechom. 
7/  Svätokrádež - spočíva v znesväcovaní sviatostí a iných liturgických úkonov, ako aj osôb, predmetov a 
miest, ktoré sú zasvätené Bohu. Svätokrádež je ťažký hriech, najmä keď sa pácha proti Eucharistii. 
8/  Svätokupectvo - simónia – je úmyselná vôľa kúpiť a predať za hmotnú vec, čisto duchovnú./ Napr: za 
peniaze si kúpiť odpustky, sviatosti/ 
9/ Ateizmus - spočíva v tom, že človek odmieta, alebo popiera jestvovanie Boha.  

 

 

 

 

  



2.otázka 

2. Božie prikázanie -  Nevezmeš Božie meno nadarmo 

Hovorí, že máme mať v úcte Boha i jeho meno. Kto má v úcte meno, má v úcte aj 
toho, kto to meno nosí. 

 Hriechy voči 2. prikázaniu 

 1.Neúctivé vyslovovanie Božieho mena. 

Je to zbytočné a bez patričnej úcty vyslovovanie Božieho mena. (Ježiš Mária, Pane Bože...) Najčastejšie 
sa to stáva v rozčúlení, v údive zo zlozvyku, ako rečové úslovie. 

2. Bohorúhanie - Je to snaha zneuctiť a potupiť Božiu česť a svätosť Božieho mena. Definujeme to, ako 
potupenie Boha. Rúhanie spočíva v tom, že sa proti Bohu vyslovujú slová nenávisti, že sa o Bohu hovorí 
zle, že chýba k nemu úcta v reči a že sa zneužíva jeho meno. Zákaz rúhania sa vzťahuje i na slová proti 
Cirkvi, proti svätým, alebo proti posvätným veciam. Rúhanie je ťažkým hriechom. Tu by sme sa mali, 
ako Božie deti ozvať a napomenúť tohto človeka.  

3. Zlorečenie-  Je to zvolávanie zla na iného človeka, za použitia Božieho mena (Boh daj - aby ťa 
porazilo, ... aby ťa Boh skáral ...) 

       4. Krivá prísaha: prísaha znamená, brať Boha za svedka toho, čo sa považuje  za pravdivé. Pri krivej 
prísahe ide o to, že beriem Boha za svedka toho, čo tvrdím a pri tom to nie je pravda! 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. otázka 
3. Božie prikázanie -„Spomeň, aby si deň sviatočný svätil.“ 

Hovorí, aby sme si našli čas na Boha a na svoju rodinu. A aby sme sa nedali 
zotročiť prácou. 

Čo nám prikazuje tretie Božie prikázanie? 

Prikazuje nám už od 7 rokov účasť na celej svätej  omši v nedeľu a v prikázaný sviatok, taktiež, ak 
nám to nevyžadujú podmienky zamestnania aj fyzicky nepracovať. 

 

a/ Máme sa zúčastniť celej svätej omši – od úvodného prežehnania až po záverečné „Iďte v mene 
Božom.“ Je nesprávne dobiehať tesne (pár sekúnd) pred začatím svätej omše a potom hneď bežať domov. 
Odporúča sa prísť aspoň 5 min. skôr, kvôli takému stíšeniu sa a sústredeniu. A po skončení aspoň pár 
minút ostať v kostole a trošku sa pomodliť, poďakovať, popremýšľať o tom čo sa čítalo alebo čo bolo 
povedané na svätej omši. Len niektoré vážne príčiny nás od omše oslobodzujú: choroba, starostlivosť 
o dieťa, o chorého, starého človeka, nemožnosť ísť do kostola pre veľkú vzdialenosť, pričom nieto 
dopravného prostriedku, zamestnanie. Ak je v tom mieste, kde človek býva viacero svätých omší a môže 
ísť na niektorú z nich, má tak urobiť. A ak niekto nemôže ísť do kostola v nedeľu a má možnosť ísť 
v sobotu, má ísť v sobotu, lebo večerná omša v sobotu nám nahrádza nedeľnú svätú omšu. 

b/ Máme byť na svätej omši fyzicky prítomní – to znamená, že sa snažíme byť v tom priestore kde sa 
slúži svätá omša (v kostole) a pričom sa snažíme o sústredenosť a aktívnu účasť = vravíme odpovede, 
konáme tie gestá, ktoré sa počas omše robia, snažíme sa vidieť na oltár. Na svätej omši nie je prítomný 
ten, kto stojí vonku pri kostole, aj keď si povie, že počuje, alebo vidí cez otvorené dvere. A pritom je 
v kostole miesto. Vonku sa nedá poriadne sústrediť ako v kostole a ani tie odpovede ľudí sa nekonajú. Ak je 
niekomu zle, alebo musí byť vonku kvôli malým deťom, to je v poriadku. 

c/ NEPRACUJEME: V Biblii čítame: „V siedmy deň Boh skončil svoje diela, ktoré urobil. A v siedmy deň 
odpočíval od všetkých diel, ktoré urobil. I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od 
všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.“ (Gn 2, 2 – 3) Podľa príkladu od samého Boha nemáme v tento 
deň pracovať. Zachovávanie pracovného pokoja má veľký význam pre náš telesný, ale aj duchovný život. 
Máme odmietnuť všetky tie práce, ktoré robíme bežne počas týždňa! 

d/ Nemáme chodiť do zamestnania, okrem takých ktoré sú nevyhnutné – zdravotníctvo, ten kto 
zabezpečuje dopravu, alebo tam kde sú nepretržité prevádzky, napr. pekárne, alebo ak niekto prevádzkuje 
kultúrne (kino, divadlo), reštauračné, kaviarenské zariadenia, ktoré umožňujú človeku príjemne stráviť napr. 
nedeľné popoludnie. Ak nejaký zamestnávateľ núti pracovať svojich zamestnancov aj v nedeľu, ich 
hriech spadá na jeho svedomie. Ak niekto má možnosť ovplyvniť pracovanie v nedeľu, má povinnosť 
to urobiť. 

. 

 

  



4. otázka  

Vymenuj prikázané sviatky? 

Delíme ich na: Sviatky Pána (4): Narodenie Pána – Vianoce (25. 12.), Zjavenie Pána – Traja králi (6. 
1.), Nanebovstúpenie Pána – dátum tohto sviatku závisí od dátumu Veľkej noci. Je to vždy na 40-ty deň po 
Veľkej noci, Slávnosť Božieho Tela a krvi – štvrtok po nedeli Najsvätejšej Trojice. 

Sviatky Panny Márie (3): Panny Márie Bohorodičky – Nový rok (1. 1.), Nanebovzatie Panny Márie – 
(15. 8.), Nepoškvrnené počatie Panny Márie – (8. 12.) 

Sviatky svätých (2): sv. Petra a Pavla – (29. 6.), Všetkých svätých – (1. 11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5. otázka 
4. Božie Prikázanie -  „ Cti svojho otca i svoju matku“ 

Štvrté Božie prikázanie je o našom vzťahu k rodičom, ale aj o vzťahu rodičov voči 
svojim deťom. Upravuje vzťahy nadriadení a podriadení a naopak. 

Prikazuje: 

1 / Povinnosť detí: poslúchať rodičov, pomáhať im, mať ich v úcte, modliť sa za nich tieto 
povinnosti sa vzťahujú aj na učiteľov, vychovávateľov a starších ľudí. 

2/ Povinnosti rodičov: vychovávať svoje deti k dodržiavaniu Božieho zákona, majú dávať 
deťom dobrý príklad. Rodičia si majú príkladne plniť svoje krstné poslanie, ktoré sľúbili pri 
krste, že budú deti vychovávať v kresťanskej viere. 

3/ Povinnosť vážiť si predstavených: Okrem spomínanej oblasti, rodina a rodinné vzťahy 
sa toto 4. Božie prikázanie dotýka aj vzťahu k ľudskej autorite a o povinnostiach autority 
voči zvereným. Máme na mysli:  kňazov, učiteľov, politikov, zamestnávateľov, atď.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  



6. otázka 

5. Božie prikázanie : „Nezabiješ“ 

Nám ukladá vážiť si a chrániť ľudský život od počatia až po prirodzenú smrť.  

Chrániť zdravie svoje a svojich blížnych. 

 HRIECHY PROTI 5. PRIKÁZANIU 

1/ Škodenie si na zdraví – fajčením, užívaním drog, nedbalosťou o zdravie – slabé 
obliekanie, odmietanie jedla (prehnané chudnutie), prejedanie, nedopriatie si odpočinku, 
spánku, ponocovanie, nemierna zábava,... – 

2/ Nevyhľadať lekára pri zdravotných problémoch, nedodržiavanie rád lekára,... - hazard 
zo životom  

3/ Hrubé porušovanie bezpečnostných predpisov, nebezpečná jazda autom, vystavovanie 
sa zbytočnému riziku (stávky),... - bitka 

4.Úmyselná vražda – človek má úmysel zabiť človeka. Na tento skutok sa pripravuje napr: 
pripraví si zbraň, vyhliadne obeť, čaká obeť. 

5. Neúmyselná vražda – človek nemal úmysel niekoho pripraviť o život, ale sa to stalo 
napr: autonehoda. 

6. Samovražda – človek sám ukončí svoj život. Človek nemá právo si brať svoj život, lebo 
mu ho dal Boh. 

7. Interupcia – (potrat) je to úmyselný zákrok, ktorým sa priamo v živote matky ničí živý 
plod. Je to najohavnejší skutok, ktorý môže urobiť matka svojmu dieťaťu.  

7. Eutanázia – bezbolestné ukončenie života na vlastnú žiadosť - usmrtenie starých a 
trpiacich je neprípustné !!!  

Majú však právo na utišujúce prostriedky a dôstojné ošetrenie.  

8. Iné hriechy proti 5. prikázaniu - vojna, genocída, súboj, bitka, týranie zvierat, 
terorizmus, mučenie, rasizmus,...  

POUŽITIE NÁSILIA V SEBAOBRANE JE MOŽNÉ AK:  Pri sebaobrane jednotlivca, 
alebo spoločnosti je v krajnom prípade dovolené aj zabitie útočníka, ak je to nevyhnutný a 
nechcený následok konania na záchranu nevinne ohrozených životov. Kto zodpovedá za 
životy iných, má nie len právo, ale aj povinnosť ich brániť. Preto sa aj obranná vojna 
považuje za mravne dovolenú,ak sa bez úspechu použili všetky prostriedky na mierové 
vyriešenie konfliktu, ak je nádej na úspech, ak tým nevznikne ešte väčšie zlo! 

  



7.otázka 

6. Božie prikázanie:  „Nezosmilníš“ 

Pomáha budovať čisté a pekné vzťahy. Pripravuje na manželstvo. Pomáha manželom 
a chráni rodinu. 

Hriechy voči 6.prikázaniu 

1/ Pozeranie neslušných erotických  filmov, obrázkov, časopisov, kníh 

2/ Mať neslušné reči, návrhy, mať nečisté myšlienky 

3/ Smilstvo-je to sexuálna akcia slobodného muža so slobodnou ženou, po vzájomnom 
súhlase.  

4/ Pornografia – sú to skutočné, alebo predstierané pohlavné úkony, aby sa zámerne 
ukazovali tretím osobám. 

5/ Prostitúcia- uráža dôstojnosť  ľudskej osoby, ktorá predáva svoje telo po sexuálnej 
stránke, za peniaze.  

6/ Znásilnenie – hrubo porušuje právo každého človeka na úctu, slobodu, na telesnú 
a mravnú neporušenosť. Znásilnená osoba, tento skutok nechce. Násilník pácha ťažký hriech.  

7/ Konkubinát: Je to stály stav smilstva 1 muža s 1 ženou, ktorí spolu bývajú a napodobňujú 
manželský stav. Konkubinanti nemôžu dostať rozhrešenie z dôvodu blízkej a dobrovoľnej 
príležitosti k hriechu. Musia túto príležitosť odstrániť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. otázka 

9. Božie  prikázanie –„ Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho 
blížneho.“ 

Chráni rodinu. Buduje vernosť a jednotu rodiny. 

Hriechy voči 9. prikázaniu: 

1/ Cudzoložstvo – označuje manželskú nevernosť. V Novom zákon je cudzoložstvo úplne 
zakázané.  

 / V Svätom písme máme príbeh Ježiša a cudzoložnice, ktorú chceli farizeji  pre tento hriech, 
kameňovať. Aj dnes v niektorých moslimských krajinách, tento skutok je trestaný 
kameňovaním./ 

2/ Krvismilstvo alebo incest- spočíva v intímnych vzťahoch medzi rodinnými príslušníkmi, 
alebo príbuznými v takom stupni, ktorý je medzi nimi prekážkou manželstva. Krvismilstva 
sa dopúšťa aj ten, kto zneužíva deti, alebo dospievajúce deti, ktoré sú mu zverené do 
ochrany. 

3/ Rozvod-  podľa Krista je manželstvo nerozlučiteľné. Cirkev – rozvod neschvaľuje. 
V prípade ak v manželstve dôjde k nedôstojnému správaniu voči deťom, žene, cirkev 
povoľuje odluku manželov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9.otázka 

7. Božie prikázanie - „Nepokradneš.“ 

10. Božie prikázanie – „Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho“ 

Vážiť si prácu druhého človeka. Vážiť si súkromný majetok druhých. 

Hriechy v oblasti majetku: 

1/ Krádež: = prisvojenie si majetku druhého, proti jeho vôli alebo privlastnenie si spoločného 
majetku. Ukradnutá vec sa nikdy nestane našim vlastníctvom, nech by uplynulo aj viac 
rokov. Stále sme povinní ukradnutú vec vrátiť a vzniknutú škodu nahradiť. Je to podmienka 
k získaniu odpustenia hriechu. (Napr. nestačí sa iba vyspovedať, že som ukradol, je potrebné 
aj vec vrátiť, alebo nejako nahradiť – ak nie v plnej miere, aspoň časť!)  

 2/  Lúpež: = krádež s použitím násilia. Je to veľmi ťažký hriech, lebo sa to ohrozuje aj 
život a zdravie človeka. 

3/ Nevrátenie nájdenej veci: Pri nájdenej veci musíme urobiť všetko pre to, aby sme našli 
majiteľa, ak sa majiteľ nenájde, vec môže patriť tomu, kto ju našiel. 

4/ Úplatok: Podplácanie niekoho, aby urobil niečo nečestným spôsobom. Hriech má ten, čo 
dáva úplatok, aj ten čo úplatok berie. Iné je dať dar (Napr. peniaze) potom. To nie je 
úplatok, ale odmena. 

5/ Vandalizmus: Zvlášť u mladých ľudí je tento hriech veľmi rozšírený. Deje sa to 
v autobusoch, na staniciach, po diskotékach, v okolí baroch, v mestách, atď. Je to ťažký 
hriech, lebo ničí všeobecné dobro všetkých a zvlášť, ak ide o veľké škody! 

6/ Príživníctvo – ten kto sa vyhýba poctivej práci a môže pracovať, no žije na úkor iných. 

7/ Nevyplatenie spravodlivej mzdy- Ťažko sa previňujú tí zamestnávatelia, ktorí 
nevyplácajú zamestnancom spravodlivú mzdu! = Je to tzv. DO NEBA VOLAJÚCI HRIECH. 

8/ Znečisťovanie životného prostredia, prírody. V súčasnej dobe ide častokrát o veľké 
hriechy preto, lebo to má veľké následky, keď niekto svojou činnosťou, prácou ničí životné 
prostredie, prírodu, zvieratá. 

 

 

 

  



10. otázka 

8. Božie prikázanie -  „Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.“ 

Každý má právo na dobré meno. Máme chrániť dobré meno druhých. 

Hriechy voči 8.prikázaniu: 

1/ Klamstvo: - vedomé hovorenie nepravdy. Nikdy nie je dovolené klamať! Klamstvo je 
vždy hriech! . 

2/Ohováranie: je zbytočné rozprávanie o chybách druhých v ich neprítomnosti, pričom 
tie chyby sú pravdivé. Nikomu z nás by sa to nepáčilo, keby o nás, niekto hovoril niečo zlé. 
Takéto reči veľmi ubližujú druhému človeku, lebo o ňom rozširujeme zlé veci, aj keď sú to 
pravdivé. Nemáme na to právo! 

3/Osočovanie: je to rozprávanie o chybách druhých ľudí, v ich neprítomnosti, pričom si 
tie chyby vymýšľame, nie sú pravdivé. Toto je veľmi ťažký hriech!!! Lebo sa tým ťažko 
ubližuje tomu človeku!!! 

4/ Pretvárka, pokrytectvo: deje sa to vtedy, keď človek inak rozmýšľa, inak hovorí a inak 
koná. Keď sa to navzájom nezhoduje. Tento hriech Ježiš často odsudzoval, keď naň 
upozorňoval zákonníkov, farizejov, že sú falošní, dvojtvárni. 

5/ Falošné svedectvo a krivá prísaha: ak sa nejaké tvrdenie, ktoré nie pravdivé, vyhlasuje 
verejne za pravdivé. Stáva sa to falošným Ak sa to potvrdí prísahou, je to krivá prísaha. Ide 
o ťažké hriechy, pretože sa tým väčšinou klame väčšie množstvo ľudí a často vo vážnych 
veciach. 

4/ Reči, lichotenie: pri takýchto rečiach ide o manipulovanie druhých ľudí, za účelom získania 
ich alebo prehovorenia na nejakú zlú vec.  

5/ Irónia: sú to také reči, ktorých cieľom je niekoho zosmiešniť,potupiť, utiahnuť si z neho, 
urobiť si srandu.  

 7/ Posudzovanie: robí ten, kto si myslí, že ten druhý človek urobil niečo zlé. Ježiš hovorí: 
„Nesúďte a nebudete ani vy súdení.“ 

10/ NEDORŽANIE TAJOMSTVA: Človek je v niektorých situáciách povinný mlčať, keď 
mu bolo niečo povedané ako tajomstvo, s tým že to nemá hovoriť ďalej, alebo keď mu 
bolo niečo povedané ako zdôverenie sa. Ide o osobné tajomstvo (medzi priateľmi), služobné 
tajomstvo ( kňazi, vojaci, lekári).  

 

  



Základné pravdy viery 
 

1/ Vymenuj Desatoro 

2/ Vymenuj 6 hlavných právd 

3/ Vymenuj Pätoro cirkevných prikázaní  

4/ Vymenuj najhlavnejšie prikázanie zo všetkých 

5/ Vymenuj 7 sviatostí 

6/ Vymenuj 7 Darov Ducha svätého 

7/ Vymenuj 7 hlavných hriechov 

8/ Modlitba Anjel Pána 

9/ Skutky telesného a duchovného milosrdenstva 

10/ Modlitba Verím v Boha 

 

 

  



Všeobecný prehľad vedomostí birmovanca: 

1/ Kto je terajším pápežom? 

 Terajším pápežom - Svätým Otcom je pápež František je to 266 nástupca svätého Petra, ktorý bol 
prvým pápežom. Pápež býva vo Vatikáne. 

2/ Komu je zasvätený kostol v Lokci a v Ťapešove? 

V Lokci – Najsvätejšej trojici / Otec , Syn, Duch svätý/a v Ťapešove anjelom strážnym. 

3/ Kto je patrónom Slovenska? 

Patrónkou Slovenska je Sedembolestná Panna Mária./ Šaštín- národná bazilika/ 

4/ Koľko kníh má Sväté písmo? 

Sväté písmo má 73 kníh a delíme ho na Starý a Nový zákon. 

5/ Čo je sväté písmo ? 

Je to zbierka posvätných kníh napísaných z Božieho vnuknutia. Autorom svätého písma je  Boh. 

6/ Kde sa narodil a zomrel Ježiš? 

Narodil sa v Betleheme / Dom chleba/ a zomrel na vrchu  Golgota/ Lebka/ v meste Jeruzalem na 
Veľký piatok o 15 hod. poobede, mal 33 rokov. 

7/ Kto pokrstil pána Ježiša? 

Ježiša pokrstil v rieke Jordán Ján Krstiteľ. 

8/ Kedy bola Posledná večera? 

Posledná večera bola na Zelený štvrtok. Ježiš večeral s apoštolmi nekvasený chlieb, horké byliny, 
pečeného baránka, víno. 

9/ Ako Ježiš trpel? 

Ježiš sa krvou potil, bol bičovaný, tŕním korunovaný, kríž niesol a ukrižovaný bol. 

10/ Ako voláme plátno v ktorom bol zabalený Ježiš po smrti? 

Toto plátno voláme Turínske, lebo sa už niekoľko storočí uchováva v Turíne./ Dodnes sa zachovalo/ 

11/ Ktorý je najväčší sviatok nás kresťanov? 

Najväčší sviatok nás kresťanov je Veľkonočná nedeľa, keď Ježiš vstal zmŕtvych. 

12/ Kedy vznikla Cirkev a kto ju založil ? 

Cirkev vznikla na Turíce a založil ju Ježiš. V ten deň bol zoslaný na apoštolov Duch Svätý v podobe 
ohnivých jazykov a dalo sa pokrstiť 3000 ľudí. 

13/ Aký druh ruženca poznáš? 

Radostný, svetla, bolestný a slávnostný. 

14/ Kto tvorí Svätú rodinu? 

Svätú rodinu tvorí Ježiš, Mária a Jozef, bývali v Nazarete 

15/ Kto sú anjeli? 

Anjeli sú čistí duchovia, ktorí majú rozum, slobodnú vôľu, slúžia Bohu, ale telo nemajú. 



16/ Z čoho pozostáva človek? 
Z tela a z nesmrteľnej duše. 
17/ Kam môže prísť ľudská duša po osobnom súde?  
Do neba, do pekla, alebo do očistca 
18/ Ktorý anjel má veľkú moc chrániť nás pred zlým duchom? 
Svätý Michal archanjel. 
19/Odkedy je a dokedy bude Boh? 
 Boh vždy bol, je a bude, Boh je večný. 
20/ Načo sme na svete? 
Na svete sme nato, aby sme Pána Boha poznali,  milovali, jemu slúžili a tak do neba prišli. 
21/Koľko období má liturgický rok a ako sa volajú? 
6 období a to : adventné, vianočné, obdobie cez rok I., pôstne, veľkonočné, obdobie cez rok II. 
22/ Aké sú liturgické farby a kedy sa používajú ? 
Zelená- obdobie cez rok 
Červená – na sviatok mučeníkov a Ducha Svätého 
Biela – sviatky Panny Márie, Vianoce 
Fialová - cez advent a pôst 
Ružová – 3. adventná, 4. pôstna 
Zlatá – nahrádza všetky farby okrem fialovej 
23/ Čo je to ambona? 
Miesto v kostole, odkiaľ počúvame Božie slovo. 
24/ Ktoré je najhlavnejšie miesto v kostole? 
Oltár, lebo tam sa sprítomňuje obeta Pána Ježiša. 
25/ Koľko máme evanjelií a kto ich napísal? 
Máme 4 evanjeliá a napísal ich Marek, Matúš, Lukáš, Ján 
26/ Kto postavil prvý jeruzalemský chrám a kto ho zbúral? 
Kráľ Šalamún a zbúral ho  babylonský kráľ Nabuchodonozor 
27/ Kto postavil druhý chrám Izraela? 
Postavil ho Zorobábel a zbúrali ho v r. 70 rímske vojská. Do tohto chrámu chodil aj Ježiš a dodnes ostal 
z neho len múr nárekov. 
28/Ktorý kráľ zložil nádherné žalmy, ktoré používame dodnes v našej liturgii? 
Kráľ Dávid 
29/ Kto je patrónom mládeže? 
Svätý Ján Bosco. 
30/ Povedz v krátkosti životopis svojho birmovného patróna? 
 
 
 
 
 
 
 


