
1. Povedz modlitbu Otče náš: 
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, 
buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes 
a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás 
do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen. 

2. Povedz modlitbu Zdravas Mária: 
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a 
požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás 
hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen. 

3. Povedz modlitbu Sláva Otcu: 
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému; ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz 
i vždycky i naveky vekov. Amen. 

4. Povedz modlitbu Verím v Boha: 
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,  i v Ježiša Krista,  
Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého,  narodil sa z 
Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel  a bol 
pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych,  vystúpil na 
nebesia,  sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i 
mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo 
svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. 

5. Povedz modlitbu za rodičov: 
Bože dobrý, Bože milý, zachyť šepot mojich slov, dožič, aby dlho žili, žehnaj 
mojich rodičov. Žehnaj moje sestry, bratov, veď nás všetkých do neba,  obdarže 
nás vierou svätou, neodlúč nás od seba. Otec, mama pre nás žijú, v práci silu 
tratia, keď nás zbožne vychovajú, nech sa k Tebe vrátia. Amen. 

6. Povedz Hlavné prikázanie: 
Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou, 
celou svojou silou a celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. 

7. Povedz Šesť hlavných právd: 
1. Boh je len jeden. 
2. V Bohu sú tri Božské osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. 
3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil. 
4. Boh je spravodlivý Sudca: dobrých odmeňuje a zlých tresce. 
5. Duša človeka je nesmrteľná. 
6. Božia milosť je k spáse potrebná. 

8. Povedz Desatoro: 
1. Ja som Pán, Tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov,  ktorým by si 

sa klaňal. 
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo. 
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. 
4. Cti svojho otca a svoju matku. 
5. Nezabiješ. 
6. Nezosmilníš. 
7. Nepokradneš. 

8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. 
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. 
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. 

9. Päť cirkevných prikázaní 
1. V nedeľu a v prikázaný sviatok zúčastniť sa na  sv. omši. 
2. Zachovávať prikázané dni pokánia. 
3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu 

sviatosť. 
4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.  
5. Podporovať cirkevné ustanovizne. 

10. Vymenuj sedem hlavných hriechov 
1. pýcha, 2. lakomstvo, 3. smilstvo, 4. závisť, 5. nemiernosť, 6. hnev,  
7. lenivosť  

11. Vymenuj sedem sviatostí 
1. krst, 2. birmovanie, 3. Sviatosť Oltárna (Eucharistia) 4. sviatosť zmierenia 
(spoveď), 5. pomazanie chorých, 6. kňazstvo, 7. manželstvo 

12. Čo je krst? 
Krst je prvá sviatosť. Pri krste sa z duše zmýva dedičný hriech. Krstom sme sa 
stali Božími deťmi  a členmi Cirkvi.  

13. Ako prebieha krst? 
Kňaz leje vodu na hlavu dieťaťa a hovorí: „M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého.“ 

14. Kto sa prehrešuje proti  1. Božiemu  prik.? (Ja som Pán, Tvoj Boh. Nebudeš 
mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.) 

Kto neverí v Boha, nemodlí sa, verí v povery, veštenie, horoskopy. 
15. Kedy sa máme modliť? 

Hlavne ráno a večer. 
16. Kto sa prehrešuje proti  2. Božiemu  prik.? (Nevezmeš Božie meno nadarmo.) 

Kto meno Božie alebo svätých vyslovuje ľahkomyseľne, v žartoch, v hneve, 
v nadávkach. Kto preklína, falošne prisahá a nedodrží sľub. 

17. Kto sa prehrešuje proti  3. Bož.  prik.? (Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni) 
Kto v nedeľu a v prikázaný sviatok z lenivosti nejde na sv. omšu a bez vážnych 
príčin ťažko pracuje a nakupuje.   

18. Kto sa prehrešuje proti  4. Božiemu  prik.? (Cti svojho otca a svoju matku.)  
Kto neposlúcha rodičov, starých rodičov, učiteľov, kňazov, odvráva im, 
neúctivo sa k nim správa, nepoďakuje, nepozdraví. Kto sa za rodičov nemodlí. 

19. Kto sa prehrešuje proti 5. Božiemu  prikázaniu? (Nezabiješ.)  
Kto sebe alebo iným škodí na zdraví, slabo sa oblieka, fajčí, pije veľa alkoholu, 
bije sa, žije v hneve, zabije človeka, trápi zvieratá. 

20. Kto sa prehrešuje proti  6. a 9. Božiemu  prikázaniu? (Nezosmilníš. Nebudeš 
žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho) 

Kto hovorí, pozerá a myslí na neslušné veci a robí ich. Keď sú si manželia 
neverní a rozvádzajú sa. 

  



21. Kto sa prehrešuje proti  7. a 10. Božiemu  prikázaniu? (Nepokradneš 
Kto kradne, ničí cudzí majetok, nevráti nájdené alebo požičané veci. Kto závidí. 

22. Čo musím urobiť aby mi bola odpustená krádež? 
Musím ukradnuté veci vrátiť a škodu nahradiť. 

23. Kto sa prehrešuje proti  8. Bož.  pr.? (Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu 
blížnemu) 

Kto klame, podvádza, neslušne hovorí, ohovára a osočuje. 
24. Čo je hriech?  

Prestúpenie Božích a cirkevných prikázaní. Najväčšie zlo. Urážka Boha. 
25. Kedy spáchame ťažký hriech? 

Keď vedome, dobrovoľne a vo veľkej veci prestúpime Božie prikázania. 
26. Kedy spáchame ľahký hriech? 

Keď aspoň jedna z podmienok ťažkého hriechu chýba. 
27. Keby som zomrel po spáchaní ľahkého hriechu, prišiel by som do neba? 
 Áno. 
28. Čo mám urobiť, keď som spáchal ťažký hriech? 
 Ihneď ho oľutujem dokonalou ľútosťou a čo najskôr sa vyspovedám. 
29. Čo je to ľútosť? 

Bolesť duše nad spáchanými hriechmi spojená s rozhodnutím polepšiť sa.         
30. Čo je svedomie? 

Boží hlas v nás, ktorý nám hovorí, či robíme dobre alebo zle. 
31. Modlitba ľútosti: 

Bože môj, celým srdcom Ťa milujem a preto veľmi ľutujem, že som Ťa 
hriechmi urazil. Chcem sa naozaj polepšiť a hriechu sa chrániť. Otče, odpusť 
mi pre Krv Kristovu. 

32. Čo dostaneme pri sviatosti zmierenia? 
Odpustia sa nám hriechy a do čistej duše dostaneme Božiu milosť. 

33. Čo musel Ježiš urobiť, aby sa nám v spovedi odpustili hriechy? 
Zomrieť na kríži.    

34. Čo by sa stalo, keby niekto vedome zatajil pri spovedi ťažký hriech? 
Hriechy by sa mu neodpustili, spoveď by bola neplatná a svätokrádežná. 

35. Čo máme robiť, keď pri spovedi zabudneme povedať ťažký hriech? 
Naša spoveď je platná, ale zabudnutý hriech musíme povedať pri najbližšej 
spovedi. 

36. Priebeh sv. Spovede: (pozri pracovný list) 
37. Kto je to Eucharistia – Sviatosť Oltárna? 

Je to živý Pán Ježiš pod spôsobom chleba a vína. Je to duchovný pokrm pre 
dušu. 

38. Kedy ustanovil Pán Ježiš Sviatosť Oltárnu? 
Na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri.  

39. Akými slovami ustanovil Pán Ježiš Sviatosť Oltárnu? 
Keď nad chlebom povedal „Toto je moje telo!”. A nad vínom povedal: „Toto 
je moja krv!”.  Vtedy sa chlieb a víno premenili na telo a krv Pána Ježiša. 

 

40. Ako sa pripraviť na prijatie živého Pána Ježiša v Eucharistii? 
Čisté srdce, modlitba a Eucharistický pôst. Eucharistický pôst znamená, že 1 
hod. pred sv. prijímaním nič nejem a nepijem (môžem len čistú vodu a lieky). 

41. Čo je svätá omša? 
Svätá omša je nekrvavá obeta za naše hriechy. Je sprítomnením Ježišovej 
krvavej obety na kríži nekrvavým spôsobom na našich oltároch. 

42. Kedy pri sv. omši prichádza Ježiš do chleba a vína? 
Počas premenenia. Vtedy kňaz povie: Toto je moje telo... Toto je moja krv... 
Vtedy sa chlieb premení na telo Pána Ježiša a víno na krv Pána Ježiša. 

43. Kto a kedy slávil prvú svätú omšu? 
Pán Ježiš spolu s apoštolmi na Zelený štvrtok pri Poslednej večeri. 

44. Môžem ísť po ťažkom hriechu na sväté prijímanie? 
 Nemôžem. Musím sa najprv vyspovedať. 
45. Čo by sa stalo, keby niekto vedome prijal Pána Ježiša s ťažkým hriechom? 

Spáchal by ťažký hriech – svätokrádež.  
46. Môžeme pristupovať k svätému prijímaniu s ľahkými hriechmi? 

Áno, ale treba ich oľutovať. Na začiatku omše pri úkone kajúcnosti. 
47. Čo prijímame pri sv. prijímaní? 

Živé telo Pána Ježiša. 
48. Kňaz pri sv. prijímaní povie: Telo Kristovo. Čo odpoviem? 
  Amen 


